Zážitok z výstavy.
Víkend 20.-21.novembra patril medzinárodnej výstave v Nitre. Pre majiteľov Yorkshire Terrierov začal výstavný
víkend už v piatok klubovou výstavou. Bola to 20. Jubilejná klubová výstava. Veľmi sa mi páčila, bola výborne
pripravená a zorganizovaná.
Mala som prihlásených na piatok troch a na sobotu a nedeľu štyroch yorkov. Medzi nimi aj 6 ročnú fenku, ktorej na
získanie titulu Slovenský šampión krásy chýba posledný CAC ( z národnej alebo medzinárodnej výstavy). V piatok som
ju prihlásila do triedy otvorenej a na sobotu a nedeľu do triedy šampiónov, pretože do triedy otvorenej som hlásila inú
fenku. Prihlásená bola aj približne rovnako stará fenka, s ktorou sa za posledné roky často stretávame na výstavách,
pretože jej chýba do splnenia podmienok na Slovenského šampióna krásy jeden R.CAC, alebo CAC. Pri posudzovaní
sme mali umiestnenia rôzne, podľa toho či si rozhodca zakladal viac na dlhých fúzoch, alebo na stavbe tela a pohybe.
Tento víkend sme sa mali s dotyčnou fenkou stretnúť v triede len v piatok, pretože bola na všetky tri dni prihlásená
do triedy otvorenej. A tak sme obe dúfali, že tentokrát sa nám podarí získať chýbajúce ocenenie.
Prečo Vám tieto nepodstatné informácie píšem? Pretože v nedeľu sa stali veľmi dôležitými. V triede otvorenej bolo
podľa katalógu prihlásených 6 feniek a v triede šampiónov 3. Práve začínali posudzovať, keď mi majiteľka fenky prišla
povedať, že svoju preradila do triedy šampiónov, len aby som vedela. Podľa výstavného poriadku je to v deň výstavy
neprípustné a ja som s tým samozrejme nesúhlasila. Ale čas neúprosne bežal a príprava 4 yorkov do kruhu nejakú tú
chvíľu trvá, nič som neriešila. Prišli na rad yorky a postupne sme všetci predvádzali svojich psíkov a fenky v triedach
do ktorých boli prihlásení. Až na koniec volali fenky z triedy šampiónov. Fenka, ktorá nenastúpila v sobotu,
nenastúpila ani v nedeľu. A fenka, ktorá v sobotu vyhrala svoj chýbajúci titul už tiež nenastúpila, takže v kruhu mala
byť len moja fenka. Lenže nastúpila aj fenka, ktorú majiteľka preradila z triedy otvorenej do triedy šampiónov. Už asi
všetci viete prečo! Preradená fenka dostala titul CAC a potom aj titul CACIB. Po skončení posudzovania yorkov som
oznámila, že podám protest. Pani rozhodkyňa za nič nemôže, ona posudzuje psíkov podľa toho, ako ich volá vedúci
kruhu. Teda rozhodca katalóg pred a počas výstavy nevidí a za toto nie je zodpovedný.
Tak som sa vybrala do výstavnej kancelárie podať protest. Bola som dosť nervózna, pretože nie som typ, čo sa búri
a protestuje. To bol asi aj jeden z dôvodov, prečo si majiteľka fenky dovolila požiadať o preradenie, keď zistila, že
budem v kruhu sama, a prečo jej to aj povolili.
Vo výstavnej kancelárii mi povedali, že mám svoj dôvod na protest napísať a zaplatiť 50 €. Kópiu z napísaného, či
skôr pod stresom naškriabaného protestu nemám, ale bol asi v tomto zmysle: Podávam protest proti preradeniu fenky
s katalógovým číslom: XXXX z triedy otvorenej do triedy šampiónov z dôvodu, lebo je to v deň výstavy neprípustné...
Protest bol podaný v dobe, keď sa ešte neskončilo posudzovanie v kruhoch, takže všetky podmienky som splnila a
čakala som na vyjadrenie 3 člennej komisie.
Po určitej dobe, čas si presne nepamätám, ale bolo určite pred 15 hod, lebo ešte nezačali súťaže v záverečnom
kruhu, som sa zase vybrala do výstavnej kancelárie, spýtať sa, ako vyriešili môj prípad. Odpoveď neznela veľmi
optimisticky: Pán riaditeľ výstavy – člen komisie, nemá čas, oznámenie mi príde písomne. Vraj to bola chyba
usporiadateľa, lebo majiteľka hlásila do triedy šampiónov. (Ak by to bolo naozaj tak, predložili by mi kópiu šampionátu
a prihlášku s dátum prihlásenia hneď na mieste + komisia by zamietla protest a podpísala = práca pre komisiu na 5
minút aj s cestou do výstavnej kancelárie a späť.) Mala som si pýtať k nahliadnutiu prihlášku na výstavu preradenej
fenky, ale ja som vôbec netušila, že všetky prihlášky sú vo výstavnej kancelárii. Nevedomosť neospravedlňuje a tak
som poskytla čas na opravenie prihlášky alebo iné riešenie, hoci s určitosťou viem, že fenka bola prihlásená na všetky
3 dni do triedy otvorenej. Majiteľka mi to sama povedala, tak isto ako mi prišla v nedeľu oznámiť, že fenku preradila!
Keďže moja fenka získala ocenenie V2 R.CAC je takmer isté, že by pri nepreradení fenky, alebo uznaní protestu
dostala ocenenie V1 CAC, ktoré jej chýba do splnenia podmienok na Slovenského šampióna krásy. Bojujeme oň už
tretí rok a počas tejto doby získala veľa ocenení V2 R.CAC, ktoré ale k splneniu podmienok na šampionát nestačia. V
túto výstavnú nedeľu ho mala na dosah labky, ale šťastie prialo iným.
Viem, že vyjadrenie komisie, by malo byť v deň výstavy, ale nepostrádam rešpekt k riaditeľovi, neviem kričať a biť
sa za svoje práva a donútiť zaneprázdnených ľudí, aby si urobili na mňa čas a venovali sa môjmu problému. Samé zlé
vlastnosti, na ktoré bolo spoliehané v tomto celom konaní od preradenia až po odloženie vyjadrenia, a kvôli ktorým
prišla moja fenka o titul a ja o 50 € a ďalšie peniaze, pretože fenku by som mala hlásiť na ďalšie výstavy, aby splnila
podmienky na titul. Chodievam pravidelne na výstavy s 3-4 psami a bola by som rada, keby mali všetci vystavovatelia
rovnaké podmienky pri prihlasovaní, predvádzaní a posudzovaní svojich psov. Pomaly začínam pochybovať o tom, či
budem mojich psíkov hlásiť na výstavy usporiadané na Slovensku, lebo spravodlivosti sa tu obyčajný človek asi
nedočká.
Keďže som sa chcela porozprávať s riaditeľom výstavy, počkala som ho po súťažiach v záverečnom kruhu a
oficiálnom ukončení výstavy. Len mi potvrdil, že vyjadrenie na môj protest dostanem písomne do 2 týždňov.
Aby som Vám tu nepísala len samé nepríjemné veci, mám aj dobrý zážitok: psík z môjho chovu splnil podmienky na
získanie titulu Slovenský šampión veteránov a jedna fenka z môjho chovu ho splnila už na jeseň. Konfliktom na tejto
výstave sa mojej fenke nepodarilo získať šampionát Slovenska, ale zato máme doma 2 Veterán šampiónov a to by už
bolo asi veľa šťastia za jeden rok.
Ďakujem, že Ste môj príbeh dočítali až do konca, a budem rada, keď si z neho vezmete ponaučenie, ak by sa Vám
stal podobný prípad: Neodchádzajte z výstavnej kancelárie, kým Váš protest nevyrieši komisia. Ale žiadajte ráznejšie,
ako ja, aby sa Vám komisia venovala, veď za to zaplatíte 50 €! Ja som síce odchádzala z výstaviska ako posledná, ale
už nemalo zmysel zostávať dlhšie, lebo by som mohla čakať aj dodnes...
Lia

P.S.

Na 16 deň po výstave, keďže mi neprišla odpoveď na môj protest, som napísala riaditeľovi výstavy mail.
Zatiaľ však zostal tiež bez odpovede!?

