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Predkladá Ing. Ján Hatalčík, predseda klubu SKaARO 

 
Môj dávny sen sa naplnil. Bol som na najväčšej a najprestížnejšej výstave kaukazských 
ovčiakov na svete. 

Výstava  sa konala v lesoparku Sokolniky – v pľúcach Moskvy, kde mala dobré 
a hlavne bezpečné podmienky. Vyšlo aj počasie – príjemných 22 stupňov. Bola to klubová 
výstava, ktorú zastrešovala predsedkyňa klubu G.V.Kirkickaja. Účasť bola vysoká, podľa 
katalógu 280 psov: Trieda   šteniat    23 

    dorastu  35 
   mladých 65 
   stredná   27 
   otvorená 32 
   pracovná 24 
   víťazov   30 
   šampiónov 24 
   šampiónov klubu  11 
   veteránov   9 
Ako vidíte, Rusi majú aj pracovnú triedu, ktorej psi musia spĺňať určité kritériá pre 

strážnu službu. Organizácia výstavy bola na dobrej úrovni. Boli dva kruhy: psi – rozhodca  
V.Alexandrov zo St.Peterburgu a suky – E.Kozina z Buguľma. Každý rozhodca mal dvoch 
asistentov. Navyše súbežne s posudzovaním v kruhoch prebiehala samostatná kontrola zubov 
a semenníkov jedným asistentom, čo urýchlilo priebeh posudzovania. Asistent sa podpísal na 
štartovné číslo vystavovateľa, že vystavovaný pes je bezchybný. Rozhodca diktoval 
hodnotenie do posudkového listu priamo zapisovateľovi a to tak, že psi stáli na mieste v kruhu 
a rozhodca s asistentmi a zapisovateľom išli ku každému psovi. Na záver posudzovania 
príslušnej triedy vedúci kruhu prenosným ampliónom hneď vyhlásil výsledky na prvých 
štyroch miestach a zadal tituly. Hneď bola súťaž o najlepšieho psa bez rozdielu pohlavia 
príslušnej kategórii /šteňa, dorast, mladý, dospelý, veterán/, t.j. z obidvoch kruhov víťazny pes 
a suka súťažili vo dvojici. Na záver bola súťaž v kvalite reprodukcii potomkov. Reproduktor – 
/pes, suka/ mohol súťažiť pokiaľ na výstave mal najmenej troch potomkov. Súťažilo celkom 9 
vopred prihlásených jedincov. 

Bola aj súťaž „najlepšia chovateľská stanica“, kde sa mohli prihlásiť stanice,  ktoré 
mali na výstave minimálne štyroch jedincov narodených v ich stanici. Prihlásených bolo 15 
chovateľských staníc.  

Organizátori výstavy v katalógu informovali súťažiacich o tom, ako  sa majú správať 
na výstavisku, napríklad: 

• všetci psi musia byť na krátkych reťaziach a pod dozorom chovateľa 
• za nezodpovedné správanie chovateľa a kruté chovanie ku psom a tiež za 

traumu spôsobenú jeho psom ostatným účastníkom výstavy, /psom hosťom/, 
chovateľ nesie plnú zodpovednosť a je diskvalifikovaný na 1 – 3 roky z účasti 
na výstavách 

• zakazuje sa vystavovať psa s náhubkom 
• zámena sprievodcu psa v kruhu môže byť povolená iba rozhodcom 
• odchod z kruhu so psom v čase posudzovania bez súhlasu rozhodcu môže 

spôsobiť diskvalifikáciu 



Ubytovanie a stravovanie  účastníkov v areáli nebolo možné. K dispozícii boli iba dva 
bufety, v ktorých sa podávalo ražniči, káva a nechladené nápoje. 
Najvyššiu úroveň mali rozhodcovia. Chovatelia sa k nim správali s rešpektom a bez slov 
prijímali hodnotenia rozhodcov. Hodnotenia boli veľmi fundované. Nemohlo sa stať, aby pes 
nezodpovedal štandardu a dostal známku „výborný“. Najlepšie boli hodnotené jedince 
stredného vzrastu /u psov 75-78 cm/, kompaktné, s ľahším pohybom, širokými hlavami 
a hrudníkom. Kratší nos a stredne výrazný stop bol želaný. Všeobecne kvalita psov bola 
veľmi vysoká, hoci som videl pár psov tenkých na vysokých nohách, tomu však aj 
zodpovedalo nízke hodnotenie. 
 V kruhu som nevidel agresívnych psov voči rozhodcom a iným psom, hoci 
rozhodcovia pristupovali k nim s veľkým rešpektom. Pokiaľ však boli psi uviazaní o stromy, 
čakajúci do kruhu, tak boli vo väčšine veľmi agresívny a nebezpeční. 
 Na výstave, na okraji areálu sa dali kúpiť aj kvalitné štence. Cena 500 –1.000 Euro, 
podľa kvality a chovateľskej stanice. Aj mne sa podarilo kúpiť  kvalitné šteňa-psa, od suky 
Tverskaja Gemchugina Kleopatra /svetová víťazka z Poznane/, ktorého kúpu som vopred 
dohodol. 
 Na výstave som sa stretol aj so známymi chovateľmi, ako je Markov, Zubina, Paljuch, 
Potemkina, Jagodkina, Kirkickaja. S posledne menovanou /predsedkyňa klubu/ som ústne  
dohodol spoluprácu pri zabezpečovaní účasti ruských chovateľov na našej klubovej výstave 
na jeseň v r.2009, ktorá je plánovaná na deň pred svetovou výstavou v Bratislave. Dohodol 
som tiež možnosť posudzovania plemien KO,SAO pokiaľ bude ponuka akceptovaná SKJ. 
 
 
 
 
Výsledky: 

 
Psi – tr. šteniat  -najlepšie šteňa 
   Šajdar iz Alexandrovoj svobody 
   /Bajrak Askas Lichoj  x Dulsineja/  
 tr. dorastu -najlepší dorast 
   Detvi Iskander Ruskij Risk 
   /Ruskij Medveď Barin x Ruskij Risk Lvica/ 
 tr. mladých -najlepší junior , juniorský šampión klubu 
   Aľ Chalil Chan Saltán 
   /Madžar Dar Ermy x Dea Daur Don/ 

tr. stredná  -Ckaro Nepobedimyj /Monamachckaro x Urša/ 
              kandidát šampióna klubu /ďalej  KŠK/, celkovo druhý   
 tr. otvorená -Nežnyj Bars – KŠK 
   /Ramzes Akmenu Gele  x  Undina iz Stolici Sibiri/ 
 tr. pracovná -Ruskij Risk Ataz 2-KŠK 

/Sokrovišča Valkirij Almaz x Ada/ 
tr. víťazov -Ričard - KŠK  
  /Monamach Ckaro x Leda/ 
tr. šampiónov -Elita Kres Guliver – šampión klubu 
  /Iľmir x Tamara/ 
tr. šampiónov klubu  -Balu iz Stolici Sibiri – KŠK 
   /Guidon iz Svetlogo doma x Egejteš iz Stolici Sibiri/ 
tr. veteránov -Gross Forvardevstrap – nalepší veterán –pes 
 



Suky-  tr. šteniat -Mademuazeľ Mopetta 
   /Bajrak Azkaz Lichoj x Rus Katana Želana/ 
 tr. dorastu -Zlato Viatky Narine – najlepší dorast 
   /Medvedij iz Grada Kresta Gordon x Zlato Viatky Gayne Arčijevna / 
 tr. mladých -Mikoms Evra – juniorský šampión klubu  
   /Malachovskij Volkodav Lobelas x Mikoms Evropa/ 
 tr. stredná -Malachovskij Volkodav Koroleva Krasoty – KŠK 
   /Ruskij Medved Barin x Malachovskij Volkodav Evropa/ 
 tr. otvorená -Cessi –šampión klubu, najkrajší kaukazák výstavy  
   /Zachar x Žejn/ 
 tr. pracovná -Paľmira – KŠK 
   /Peresvet Buslaj x Fenia/ 
 tr. šampiónov -Angeľ iz Stolici Sibiri – KŠK 
   /Machno iz Stolici Sibiri x Katuň iz Stolici Sibiri/ 
 tr. veteránov -Norda – najlepší  veterán / 

/Demon x Anita/ 
 

Najlepšia chovateľská stanica: Stolica Sibiri 
Najlepší reproduktor : 1. Fenia 
   2. Bajrak Azkas Lichoj 
 
 
 

   
 
    
 
 
 

 
 
 

 


