
Propozice Židlochovický hafík 26.9.2015 

Uzávěrky přihlášek (rozhodující je datum doručení přihlášky pořadateli)
1) 20.8.2015 
2) 1.9.2015

Rozhodčí:  Psi s PP – Svatava Vitulová – chovatelská stabnice  Rhodesian Ridgeback „Resh Zone“
Psi bez PP – Zuzana Šperlichová - instruktorka počátečního výcviku mantrailingu 

   (vyhledávání pohřešovaných osob) pod IBHA

Rozhodčí Pejsek šikula: Lucie Seďová – organizátorka Brněnských psích dnů 
       www.brnenskepsidny.cz/ 

Program: 
12:00 – 13:00 přejímka psů 
13:00 začátek posuzování 
Pejsek šikula probíhá souběžně s výstavou a kdo se zrovna nebude účastnit posuzování, může se 
přemístit ke kruhu na Pejska šikulu

15:30 – ukázka Dogfrisbee v podání Martina Stoklasy

Poplatky: 

1) uzávěrka 2) uzávěrka 

za 1.psa 100 Kč 150 Kč
za dalšího psa   60 Kč 100 Kč 
třída štěňat (3 – 6 měsíců)   70 Kč 110 Kč 
třída dorostu (6 – 9 měsíců)   70 Kč 110 Kč 
třída veteránů (nad 8 let)   40 Kč   70 Kč
Dítě a pes   50 Kč   90 Kč
Pejsek šikula 100 Kč 150 Kč 

Přihlášky zasílejte na adresu na e-mail: akcekkzidlochovice@seznam.cz 

Tituly: 
Vítěz třídy štěňat s PP Vítěz třídy štěňat bez PP
Vítěz třídy dorostu s PP Vítěz třídy dorostu bez PP
Vítěz třídy veteránů s PP Vítěz třídy veteránů bez PP
Vítěz třídy psi s PP malí Vítěz třídy psi bez PP malí 
Vítěz třídy psi s PP střední Vítěz třídy psi bez PP střední 
Vítěz třídy psi s PP velcí Vítěz třídy psi bez PP velcí 
Vítěz třídy psi s PP – nastupují vítězové tříd psi s PP malí, střední, velcí 
Vítěz třídy psi bez PP – nastupují vítězové tříd psi bez PP malí, střední, velcí 
Židlochovický hafík 2015 – nastupují vítěz třídy psů s PP a vítěz třídy psů bez PP 
Vítěz dítě a pes mladší děti Vítěz dítě a pes starší děti 
Vítěz dítě a pes 2015 – nastupují vítězové mladší a starší děti 
Pejsek šikula – 3 libovolné triky, přivolání za ztížených podmínek a překážková dráha 

Kříženci jsou standardně umístěni v kategorii psi bez PP.

http://www.brnenskepsidny.cz/


PROSÍM POZOR! Každý pejsek může být přihlášen pouze v jedné výstavní třídě a v případě 
zájmu do obou soutěží! V případě chybné registrace bude psík automaticky přeřazen do kategorie 
správné.
Doklady k účasti na výstavě: Očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním. 

Platba: Výstavní poplatek bude splatný dle data uzávěrky na číslo účtu 43-6244790237/0100. Jako 
VS uveďte telefonní spojení, které uvádíte do přihlášky. 

Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví. Psi musí být vybaveni pasem pro malá 
zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 
odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. 

Pokyny pro vyplňování přihlášek: Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně vyplněnou 
přihlášku nenese pořadatel zodpovědnost. Přijetí psa na výstavu bude průběžně potvrzeno e-
mailem. Podle počtu přihlášených jedinců může dojít k rozdělení ve třídách na psy a feny.

Všeobecná ustanovení: Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo 
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není povoleno (mimo soutěže 
pejsek šikula). Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k 
vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Z výstavy i soutěží se vylučují háravé feny, 
feny ve vyšším stupni březosti a kojící feny. Pořadatel si vyhrazuje možnost změnění výstavních 
tříd i rozhodčího. 

Bezpečnost: Pokud má psík potíže na kontaktu s jinými psy, je majitel povinen uvedenou 
skutečnost nahlásit pořadateli akce, zejména pokud je pes hlášen do souteže Pejsek šikula. Stejně je 
tomu v případě potíží s lidmi. V případě napadení člověka psem v průběhu posuzování bude tento 
pes vyloučen ze všech posuzování i soutěží bez nároku na vrácení startovného.

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. 

UPOZORŇUJEME MAJITELE, ŽE NEMÁME ZÁJEM O JEJICH ÚČAST V PŘÍPADĚ,
ŽE BUDE PES OPATŘEN OSTNATÝM NEBO ELEKTRICKÝM OBOJKEM!


