
Propozice Židlochovický hafík 5.10.2013

Uzávěrka přihlášek 1)14.9.2013 2) 30.9.2013

Rozhodčí: Iva Kleinová

Program: 
13:00 – 14:30 přejímka psů
14:45 začátek posuzování

Poplatky: 1) uzávěrka 2)uzávěrka

za 1.psa 100Kč 200Kč
za dalšího psa 60Kč 120Kč
třída čestná (po doložení dokladů) 50Kč 100Kč
třída štěňat (3 – 6 měsíců) 50Kč 100Kč
třída dorostu (6 – 9 měsíců) 50Kč 100Kč
třída veteránů (nad 8 let) 50Kč 100Kč
Soutěže 50Kč 100Kč

Přihlášky zasílejte na adresu: Romana Kvasničková, Řezáčova 752/20, 624 00  Brno - Komín
nebo na e-mail: kvasnickovar@seznam.cz

Tituly: 

Vítěz třídy štěňat
Vítěz třídy dorostu
Vítěz třídy čestné
Vítěz třídy veteránů
Vítěz třídy psi s PP malí
Vítěz třídy psi s PP střední
Vítěz třídy psi s PP velcí
Vítěz třídy psi s PP – nastupují vítězové tříd psi s PP malí, střední, velcí
Vítěz třídy psi bez PP malí
Vítěz třídy psi bez PP střední
Vítěz třídy psi bez PP velcí
Vítěz třídy psi bez PP – nastupují vítězové tříd psi bez PP malí, střední, velcí
Židlochovický hafík 2013 – 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 2013 – nastupují vítězové mladší a starší děti
Pes sympatie 2013 – hlasují diváci

PROSÍM POZOR! Každý pejsek může být přihlášen pouze v jedné kategorii! V případě 
chybné registrace bude psík automaticky přeřazen do kategorie správné.

Doklady k účasti na výstavě:
Očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním. Výstavní poplatek bude placený na místě. 

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 
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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. Pokud nebude k přihlášce připojena kopie certifikátu opravňujícího zařazení do třídy 
čestné, bude zařazen do normální třídy. Kopie nevracíme. Pes může být přihlášen pouze do jedné 
třídy. Přijetí psa na výstavu bude průběžně potvrzeno e-mailem. Podle počtu přihlášených jedinců 
může dojít k rozdělení v 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. Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá 
zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Z výstavy se 
vylučují háravé feny , feny ve vyšším stupni březosti a kojící feny. Pořadatel si vyhrazuje možnost 
změnění výstavních tříd i rozhodčího. 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný.


