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PROGRAM:   KATEGORIE: 

13:00 – 13:45    prezentace přihlášených   Štěně                                          4 – 8 měsíců 

14:00                  posuzování   Junior                                         8 – 18 měsíců 

16:30                  soutěže   Dospělá fena                            18 měsíců – 7 let 

17:30                  vyhlášení absolutního vítěze   Dospělý pes                              18 měsíců – 7 let 

18:00                  opékání špekáčků   Veterán (fena i pes)                7 let a více 

 
Na místě bude možno přihlásit se do různých soutěží jako  
Železný voříšek, O největšího chlupáče, O psího talenta, O největší kukadla,  Dítě a pes aj. 
Diváci mohou hlasovat o psího sympaťáka  

Kde se tato bezva akce koná? Areál cvičiště Kynologického klubu Březolupy 

Kdo bude výstavu posuzovat? Pejsky budou hodnotit odborníci z veterinární kliniky 
AAnimalCare ve Zlíně a Malenovicích. 

Jak se mám přihlásit? e-mailem na adresu kynolog.brezolupy@seznam.cz 

Co mám napsat do přihlášky?  Jméno a příjmení 
 Adresu 
 Jméno psa a jeho datum narození  
 Kategorie, do které psa přihlašujete 

Kolik je startovné? 100 Kč/1 pes, 80 Kč druhý pes jednoho majitele 

Kolik je za soutěže? Každá soutěž, do které se přihlásíte na místě, je za 50 Kč 

Kam poslat startovné? mBank  670100-2208415669/6210 
(platba na místě pouze po předchozí domluvě) 

Kde najdu ještě informace?  www.kynologove-brezolupy.wz.cz 

 
Co je ale důležité: 

Posouzeni budou pouze kříženci, voříšci zkrátka psi nejistého původu! 
Nezapomeňte také, že každý majitel (vystavovatel) ručí za svého pesana a bere na sebe zodpovědnost za jeho 
chování a činy. Zároveň je povinen držet se Zákona na ochranu zvířat proti týrání 246/1992Sb, pamatovat na 
pořádek a nenechávat psa volně pobíhat v areálu cvičiště. Agresivní či psi, kteří budou jevit známky nemoci, 
nebudou posouzeni. Očkovací průkazy s sebou! Všichni psi musí mít platné očkování proti vzteklině! 
 
Sponzoři voříškiády jsou                                        veterinární klinika AAnimalCare                  obec Březolupy  
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