KK Zetor Brno pořádá

7.11.2015
2. ročník Hádecké voříškiády
Výstava psů voříšků
a psů bez PP

V rámci výstavy se koná materiální sbírka
pro Občanské sdružení Dejte nám šanci.

Propozice -

Výstava psů voříšků a psů bez PP

Místo konání: Kynologická hala v areálu Zetor Brno, Jedovnická 7a, 628 00 Brno

Uzávěrka přihlášek: 30.10. 2015
Startovné: 200 Kč / doplňkové soutěže: 50 Kč
Program:
08:00-08:45 přejímka psů – nezapomeňte očkovací průkaz
09:00-11:00 posuzování v kruhu
11:00-11:15 prezentace PSÍ HOSPIC – Občanské sdružení na pomoc starým, týraným
a handicapovaným psům, www.dejtenamsanci.cz
11:15-11:45 vyhlášení nejkrásnějšího voříška,psa bez PP a absolutního vítěze
11:45-12:00 ukázka zvířecí sanitky – PET EMERGENCY, www.petemergency.cz
12:00-14:00 doplňkové soutěže
Kategorie:
• voříšci do 40cm
• voříšci nad 40cm
• psi bez PP do 40cm
• psi bez PP nad 40cm

Voříšci a psi bez PP budou dále rozděleni do tříd dle věku:
• třída štěňat 3-12 měsíců
• třída otevřená 1 rok – 8 let
• třída veteránů 8 let a více

Psi budou zařazeni do kategorií podle věku v den konání voříškiády. Z výstavy se vylučují háravé feny,
feny ve vyšším stupni březosti a kojící feny a kupírovaní psi. Agresivní psi budou z výstavy vyloučeni.

Doplňkové soutěže: (Psi bez PP a vořišci budou posuzováni společně.)
• dítě a pes – důležitá je souhra dítěte a psa (věk dítěte do 8 let, od 8-15 let)
• pejsek šikula – ukažte nám, jaké kousky umí váš pejsek
• podoba pána a psa – přehlídka kostýmů
• pes sympaťák – hlasovaní bude probíhat po celou dobu výstavy. Soutěž o největšího
sympaťák bude vyhodnocena na závěr výstavy.
Přihlášky zasílejte na e-mail: h.andraskova@tiscali.cz, případně doporučeně na adresu:
Ing. Hana Andrášková, Čejkova 30, 615 00 Brno
Startovné zasílat: č.ú.: 3230676309/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno a název akce)
Startovné musí být uhrazeno do termínu uzávěrky, jinak je přihláška neplatná!!!

