Brno-Židenice 2018
Datum konání: sobota 19.5.2018
Místo konání: Areál KK Brno – Židenice, pod Velkou Klajdovkou
Rozhodčí: Ivo Svoboda
Moderuje: DJ Thomas
Veterinární dozor: MUDr Martin Petrlík
Program: V 9:00h zápis účastníků a veterinární přejímka, v 9:40h ukončení příjmu přihlášek, v 10 hodin
zahájení, organizační pokyny,
o nejšikovnějšího pejska, ,ukázka canessterapie , přednáška MUDr. Martin Petrlík a Městské Policie Brno,
soutěž o nejpodobnějšího psa s páníčkem, kolem 16:00 hod. ukončení a vyhlášení vítězů s předáním cen
Kategorie: 1) Nejšikovnější pejsek
2) Nejlepší podobnost psa s páníčkem
Soutěžící budou rozděleni dle věku na děti do 15 let a dospělé.
Ceny: V každé kategorii obdrží první 3 místa medaile s diplomem, všichni účastníci obdrží věcné ceny
Vstupné: dobrovolné,
Startovné: pro všechny účastníky 50,- Kč, na místě bez předchozí přihlášky 70,- Kč
Veterinární podmínky: Při přejímce psů musí účastník akce předložit platný očkovací průkaz nebo europas s
vyznačeným očkováním vztekliny (doporučené je i očkování trojkombinace). Očkování nesmí být mladší 3
týdnů a starší než rok.(3 roky)
Všeobecná ustanovení: Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem nebo jeho majitelem, ani za úhyn
nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není povoleno. Po dobu konání Voříškiády musí majitelé zabezpečit svá
zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Každý pes musí mít
obojek a vodítko, kousaví psi náhubek. Agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být z akce vyloučeni bez
nároku na vrácení startovného. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny soutěžních kategorií i rozhodčího.

Specifikace jednotlivých kategorií:
1) Nejšikovnější pejsek: soutěžící nastoupí k předvedení základní poslušnosti (sedni, lehni, přivolání), překonání
překážek (slalom, tunel, přeskok, obíhání makety) a přivolání za ztížených podmínek. Nejedná se o časovou
disciplínu, kvalitu provedení hodnotí rozhodčí body za jednotlivé cviky, které se sčítají. Při rovnosti bodů
rozhoduje přivolání.
2) Nejlepší podobnost psa s páníčkem: hodnotí se , jak moc je pes vzhledově podobný svému pánu a naopak.
Fantazii se meze nekladou (kostým, doplněk, barevné sladění…) Hodnotit bude odborná porota
Ve všech kategoriích je povoleno použití pamlsků. Při nepřízni počasí bude program akce upraven.
S sebou: platný očkovací průkaz, náhubek, vodítko, pamlsky, dobrou náladu
Občerstvení: zajištěno v naší kantýně
Změna v programu vyhrazena
Kontakt:
web: www.kynologie-brno.cz/akce
facebook: https://www.facebook.com/events/388336218231512/
kontaktní osoba: Zuzana Svobodová, tel. 605 202 038
Partneři akce:
http://www.grandom.cz/cs/
http://www.cukrarnaslunicko.com/
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Akce se koná pod záštitou Městské části Brno-Židenice.vvvv

