
   

 

 

 

 

  

Kynologický Klub Stará Ves nad Ondřejnicí zve všechny kynology i nekynology na svou druhou 
voříškiádu, která se bude konat v neděli 1.6.2014 na travnatém hřišti vedle Sokolovny ve Staré 

Vsi n.O.  V den výstavy bude příjezdová cesta označena.  

  

Program:  
9:00-10:00  Přejímka, prezentace psů  

10:15    Zahájení výstavy, posuzování v kruzích  

12:00     Přestávka, ukázky výcviku, obran a agility  

12:30    Doplňkové soutěže 

14:00  Vyhlášení celkového vítěze  

 

Časový program je pouze orientační, zároveň budou probíhat soutěže pro děti. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu! 

  

 

Výstavní poplatek je 150Kč/první pes, 120Kč/další pes.  

Poplatek se platí předem na účet. 

Občerstvení je zajištěno v místní Sokolovně.  

  

 

Soutěžit se bude v následujících kategoriích:   

- Baby show (štěňata od 6ti do 10ti měsíců)  

- Mini Voříšek fena (feny voříšků do 45cm, věk nad 10 měsíců)  

- Mini Voříšek pes (psi voříšků do 45cm, věk nad 10 měsíců)  

- Maxi Voříšek fena (feny voříšků nad 45cm, věk nad 10 měsíců)  

- Maxi Voříšek pes (psi voříšků nad 45cm, věk nad 10 měsíců)  

- Mini plemeno fena (feny bez PP, věk nad 10 měsíců, do 45cm)  

- Mini plemeno pes (psi bez PP, věk nad 10 měsíců, do 45cm)  

- Maxi plemeno fena (feny bez PP, věk nad 10 měsíců, nad 45cm)  

- Maxi plemeno pes (psi bez PP, věk nad 10 měsíců, nad 45cm)  

- Veterán (voříšci a psi bez PP, věk nad 8let)  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu kategorií v den konání akce, např. z důvodu malé účasti.  

  

Během přestávky budou probíhat ukázky výcviku, obran a agility. Připravené 

budou rovněž soutěže pro děti. 



 

V den konání akce bude možnost se přihlásit do dovednostních soutěží. Cena 30Kč/soutěž. 

 

Seznam dovednostních soutěží:  

 

Opičí dráha - překonávání překážkové dráhy na čas. 

Dítě a pes - soutěž pro děti do 10ti let, zaměřená na spolupráci a souhru dítěte a psa. Bude 
se hodnotit předvedení psa a dovednostní kousek, který dítě se psem zvládá. 

Běh na čas - soutěž v nejrychlejším přivolání na předem určené dráze. Nejdřív běží psovod, 
když doběhne do cíle, ze startu vybíhá pes. Časy se sčítají. 

Nejlepší trik - soutěž v předvádění nějakého kousku či triku, který pejsek umí. 

 
 

Přejímka psů:  

Vystavovatel se při přejímce prokáže platným veterinárním osvědčením (očkovacím průkazem či 
pasem), v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviróze, infekční 
hepatitidě a leptospiróze v době ne kratší než jeden měsíc a ne delší než jeden rok.  

  

  

Všichni účastníci i návštěvníci výstavy jsou povinni uklízet po svých psech.  

Účast háravých fen a fen ve vyšším stádiu březosti není povolena.  

Za škody způsobené psem zodpovídá majitel psa.  

Pořadatel výstavy není odpovědný za zranění, ztrátu, nebo úhyn psa při výstavě.  

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovního poplatku.  

Agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného.   

Neukáznění návštěvníci i vystavovatelé mohou být rovněž vyloučeni.  

Není povolen volný pohyb psů během konání akce.  

  

  

  
  

Registrace, přihláška, poplatek:  
  
On-line přihlášku můžete vyplnit na webových stránkách klubu www.kkstaraves.weebly.com 

Nebo vyplnit a poslat na klubový e-mail:  kkstaraves@seznam.cz 

 

Výstavní poplatek zasílejte na číslo účtu: 2600444843/2010 (Fio Banka), jako 

variabilní symbol uvádějte telefonní číslo, které jste uvedli do přihlášky, do 
poznámek uvádějte jméno vystavovatele a jméno psa. 

  

Počet vystavovaných psů je omezen na 70. 

V případě nenaplnění počtu psů přihlášení možné na místě v den konání akce. Výstavní poplatek na 
místě 200Kč/pes. 

Po přijetí přihlášky a zaplacení startovného, bude odesláno potvrzení o přijetí na výstavu. 

Odesláním přihlášky dáváte automaticky souhlas se zveřejněním případných fotek na webu našeho KK.  
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KONTAKT:  
Cvičák se nachází vedle Sokolovny ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Na ulici Sportovní.  

 

GPS: 49°43'29.780"N 18°11'34.530"E   

  
  

Více informací ohledně akce:   

Web:     www.kkstaraves.weebly.co m   

E - mail:       kkstaraves@seznam.cz   

Tel.      737   053   965   -   V.Višvaderová   

602   438   703   -   A.Bambušková   
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