
 

Vianočná Cavalier show 

30.11.2019, Kamenný mlyn od 13.00 hod. 

S vianočným punčom, tombolou, super náladou, nádhernými vianočnými cavaliermi a všetkými, ktorí 

majú záujem stráviť príjemný predvianočný čas. 

V úlohe posudzovateľa privítame pani Vieru Stloukalovú. 

Podmienkou účasti na akcii je výborná nálada, vianočný motív na oblečení (sveter, šál, čiapka, 

ponožky, ale aj  akákoľvek iná súčasť odevu) a aspoň jeden darček do tomboly. 

UPOZORNENIE – na show  sa nezadávajú oficiálne tituly podľa výstavného poriadku FCI či SKJ, napriek 

tomu je otvorená len pre psíkov s preukazom o pôvode. 

Tentokrát zabudneme na klasické triedy, či súťaže. Svojich cavalierov môžete prihlásiť do 

nasledovných súťaží: 

- Najkrajší vianočný škriatok  - pre   cavalierov   od  troch do deviatich mesiacov   (súťažia psy 

a sučky  zvlášť) 

- Najkrajší koledník - pre cavalierov  od deviatich do osemnástich mesiacov (súťažia psy a sučky  

zvlášť) 

- Najkrajší Ginger (ruby) pre cavalierov starších ako pätnásť mesiacov (súťažia psy a sučky  

zvlášť)     

- Najkrajší Pekelník (black & tan) pre cavalierov starších ako pätnásť mesiacov (súťažia psy 

a sučky  zvlášť) 

- Najkrajší Anjelik (blenheim) pre cavalierov starších ako pätnásť mesiacov (súťažia psy a sučky  

zvlášť) 

- Najkrajší Trojkráľ (tricolour) pre cavalierov starších ako pätnásť mesiacov (súťažia psy a sučky  

zvlášť) 

- Najkrajší Mrázik pre cavalierov psov starších ako osem rokov 

- Najkrajšia Perinbaba pre cavalierky sučky staršie ako osem rokov 



Vo  finále bude vybratý  Najkrajší cencúľ a Najkrajšia snehová vločka. Absolútny víťaz sa bude 

hrdiť titulom „Rudolfov bobík“. 

Okrem týchto súťaží rozdelených podľa veku resp. farebnej variety, môžete svojho cavaliera  

prihlásiť aj do súťaže o: 

- Najkrajší Santov záprah -  skupina aspoň troch cavalierov, nejde o chovateľskú skupinu, môžu 

byť z rôznych CHS 

- Najkrajší tandem -   človek a cavalier – spája ich nejaký spoločný motív 

- Najsladší ksichtík 

- Najdlhšie uško 

- Najkratšie uško 

- Najkrajší perníkový cavalier – môžete prihlásiť svoje perníkové diela 

Účasť v súťažiach nie je limitovaná, t. j. psík môže byť prihlásený do viacerých súťaží. V prípade 

niektorých súťaží je limitujúci vek... 

Základný účastnícky poplatok za jedného psíka je 10 eur a každá súťaž plus 2  eurá. 

Poplatky (výstavné aj za objednané večere) uhraďte na účet klubu: IBAN: 

SK9609000000000011467458 BIC: GIBASKBX 

Show ukončíme spoločnou večerou, vianočným punčom a tombolou cca. od 19.00 hod. 

Poplatok za večeru je 10 eur na osobu (zahŕňa zemiakový šalát s rybou a punč) 

Vzhľadom na predpokladaný neskorší koniec akcie je možné si na Kamennom mlyne objednať 

ubytovanie:    

http://www.kamennymlyn.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=29      

 

PRIHLÁSIŤ SA TREBA DO 25.11.2019!        e-mailom na adresu: stloukalova@hotmail.com 

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať +421 905 212193 

 

POPUSTITE UZDU SVOJEJ 
FANTÁZII A VERÍM, ŽE 

SPOLU STRÁVIME 
NEZABUDNUTEĽNÝ DEŇ 

PLNÝ SMIECHU, RADOSTI 
A SPOKOJNOSTI – IDEÁLNA 
PRÍPRAVA NA NAJKRAJŠIE 

SVIATKY ROKA... 
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