
II. ročník UVLF HANDLING 
18.04.2020 
 
Kynologický klub Darco Vás srdečne pozýva na ďalší ročník neoficiálnej súťaže v handlovaní 
psov. 
 
PROGRAM: 
8:30-Príjem psov 
9:30-Otvorenie súťaže 
10:00-Začiatok posudzovania 

● Dieťa a pes 
● Kategória I. a II. 
● Obed 
● Kategória III. a IV. 
● Záverečné súťaže 

Zmena programu vyhradená. 
 
ŠTARTOVNÉ POPLATKY: 
10€/prvý pes 
7€/druhý a ďalší pes toho istého handlera 
PRIHLASOVANIE: online (od 24.02.2020) 
ROZHODCOVIA: (aktualizácia čoskoro) 
GARANT AKCIE: Ján Melicher 
MIESTO KONANIA: 
Kynologické cvičisko 
Pri Hati 10 
Košice 
 
PRAVIDLÁ: 
V súťaži UVLF handling sa hodnotí schopnosť handlerov predviesť psa a tak sa súťaže 
môžu zúčastniť aj psy bez PP.  
 
Rozhodca posudzuje: 
-celkový dojem, súlad a spoluprácu medzi vystavovateľom a psom 
-spôsob komunikácie vystavovateľa so psom 
-schopnosť pochváliť, alebo patrične psa usmerniť 
-pozitívne hodnotí vystavovateľa, ktorý si počas posudzovania všíma prácu rozhodcu a 
samotné psychické rozpoloženie psa, je primerane oblečený a prejavuje sa dôstojným 
správaním, ktoré nezatieňuje a neodvádza pozornosť od psa (počas súťaže je nevhodným 
javom tzv. „sebaprezentácia“) 
-správnosť predvedenia 

● v statike (výstavnom postoji) 
● v pohybe v skupine alebo samostatne 
● figúry (L-vpravo,vľavo, T, trojuholník, 8) 

Rozhodca počas posudzovania môže požiadať o výmenu psov s iným vystavovateľom. 
 



KATEGÓRIE: 
Dieťa a pes- deti do 14 rokov 
Kategória I.- Junior (do 20 rokov) 
Kategória II.- Študent UVLF 
Kategória III.-Priaznivec UVLF (20 a viac rokov) 
Kategória IV.-Učiteľ a doktorandi  
Kategórie I.-IV. budú rozdelené, posudzované a vyhodnotené na začiatočníkov a 
pokročilých handlerov podľa skúseností s vystavovaním psov. 
 
VETERINÁRNE PODMIENKY: 
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti 
besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred 
výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. 
 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
Fyzické tresty vystavovaného jedinca v rámci súťaže ako i počas celej doby konania 
výstavy, nie sú dovolené a sú dôvodom na diskvalifikácii! Voľné pobiehanie psov v blízkosti 
kruhu nie je dovolené. Psovod je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je 
zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným 
komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute bez dozoru v teple alebo kruté 
zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z výstavy. 
 
Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi! Majiteľ zodpovedá za všetky 
škody spôsobené psom! 


