ZKO Šenov pořádá tradiční výstavu voříšků, psů bez PP a psů s PP dne
29. dubna 2017 v areálu ZKO Šenov

8:00 – 9:00

přejímka psů (s sebou očkovací průkaz nebo pas!!!)

9:15 – 9:30

zahájení výstavy

9:30 – 12:30 posuzování v jednotlivých třídách
12:30 – 13:00 obědová pauza
13:00 – 13:30 NEJ____ pes (mini soutěže)
13:30 - ?

posuzování jednotlivých soutěží

Časový harmonogram je pouze orientační.

Veterán od 8 let (psi, fenky, voříšci, psi bez PP i s PP dohromady)
Štěně od 6 - 15 měsíců (psi, fenky, voříšci, psi bez PP i s PP dohromady)
Mini voříšek PES ♂ do 40 cm
Mini voříšek FENA ♀ do 40 cm
Maxi voříšek PES ♂ nad 40 cm
Maxi voříšek FENA ♀ nad 40 cm
Mini plemeno bez PP PES ♂ do 40 cm
Mini plemeno bez PP FENA ♀ do 40 cm
Maxi plemeno bez PP PES ♂ nad 40 cm
Maxi plemeno bez PP FENA♀ nad 40 cm

Mini plemeno s PP do 40 cm
Maxi plemeno s PP nad 40 cm
Pozn.: Hranice 40 cm je kohoutková výška pejska.

Dítě a pes (1 – 8 let) - Hodnotí se předvedení a souhra pejska s dítětem. V soutěži budou
oceněny všechny děti, proto je tato kategorie omezená přihlášením do data uzávěrky a nebude
možné ji přihlásit na místě.

Junior handling (9 – 14 let) - Junioři už jsou pokročilejší než děti. Hodnotí se vztah dítěte a
psa, jejich společná spolupráce, schopnost psa předvést. Budou se hodnotit i figury jako – L,
T, ▲ a celkové vědomosti o psech.

Senior handling (15 let – neomezeně) - Neváhejte se přihlásit a soutěž si vyzkoušet, v této
kategorii by už handleři měli vědět spoustu informací o jejich čtyř-nohých mazlíčcích. Budou
se také hodnotit i figury jako – L, T, ▲, 8

Nejkrásnější pár psů - Tato soutěž je určena pro dvojice pejsků (pes + pes, fena + fena,
pes + fena). Nemusí být stejného majitele.

Nejpodobnější pár (podoba psa a pána) - Jak se říká: „Jaký pán, takový pes.“ V této soutěži
Vám mohou pomoci i kostýmy.

Nejlepší psí kousek - Ukažte co Váš pejsek umí.
Psí vědomostní kvíz - Co všechno víte o psech? Malý kynologický testík.

za prvního psa 200,- Kč
za dalšího psa 150,- Kč
soutěže 50,- Kč (cena za 1 soutěž, Nejkrásnější pár psů – 2 psi = 50,-)
pes nepřihlášený na výstavu: 100,-Kč (cena za 1 soutěž)
Pozn.: Soutěže je možno přihlásit i na místě v den konání výstavy, mimo soutěže Dítě a pes., bez

nároku na uvedení v katalogu.

Výstavní poplatky zasílejte na bankovní účet: 157987413/0300 nebo poštovní poukázkou na
paní Romanu Macečkovou. Jako VS prosím uvádějte své telefonní číslo, do poznámky pro
příjemce Vaše příjmení a počet pejsků.
pátek 7. dubna 2017

https://goo.gl/forms/E4zLUZHDVf6nA1Ti1

senovskatlapka@seznam.cz

V každé kategorii bude vyhodnoceno 1. – 3. místo vč. soutěží.
Vítězové jednotlivých výstavních tříd dále postupují do soutěží:
Nejlepší voříšek PES ♂
Nejlepší voříšek Šenovské tlapky 2016
Nejlepší voříšek FENA ♀

Nejlepší PES ♂ bez PP
Nejlepší pes bez PP Šenovské tlapky 2016
Nejlepší FENA ♀ bez PP

Nejlepší pes s PP Šenovské tlapky 2016

Nejlepší voříšek Šenovské tlapky 2016
Nejlepší pes bez PP Šenovské tlapky 2016
Nejlepší veterán Šenovské tlapky 2016
Nejlepší štěně Šenovské tlapky 2016
Z těchto čtyř vítězů bude vybrán:

Pozn.: Do soutěže Absolutní vítěz Šenovské tlapky 2017 nepostupuje
Nejlepší pes s PP Šenovské tlapky 2017

Občerstvení během celé výstavy je zajištěno přímo v areálu ZKO.

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č.
77/2004 Sb. nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani
posouzen.
Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti. Kousaví psi musí mít
náhubek. Je zakázáno používat ostnatý obojek. Volné pobíhání psů není dovoleno. Za škody
způsobené psem odpovídá vystavovatel (majitel). Pořadatel není odpovědný za zranění či ztrátu psa
při výstavě. Agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být z výstavy vyloučeni bez nároku na
vrácení startovného. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovného.
Každý vystavovatel (majitel) zodpovídá za svého pejska a tudíž i za sbírání jeho exkrementů. Za
neposbírání výkalů hrozí vystavovateli psa i diskvalifikace z výstavy. Proto prosím po svých miláčcích
uklízejte!
Majitel je povinen uhradit výstavní poplatek. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv důvodů není důvodem
vrácení výstavního poplatku. Prosím, dodržujte termín uzávěrky. V případě, že se výstava z
nepředvídatelných příčin, nebo veterinárních opatření neuskuteční, poplatky budou použity na úhradu
prokazatelných výloh výstavy.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. číslo: 775 290 095 paní
Romana Macečková

