
Podmienky chovnosti WEIMARSKÝCH  STAVAČOV – platné od 5.3.2017  
 

 
WEIMARSKÝ STAVAČ KRÁTKOSRSTÝ 

 

Pohlavie Výstavné ocenenie z KV Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti  

Pes 

Výborný 

Musí splniť podmienky uvedené pod bodom a) + b), 
alebo podmienky uvedené pod bodom  c) 
a) 1. klubové JSS – I. cena – limitné známky – 

     hľadanie 3, vystavovanie 3, čuch 3, 
     prinášanie kačice z hlbokej vody 2 
2. JSS (nie klubové) – I. cena + overenie 
    poľovných vlôh *   

b)  akákoľvek ďalšia skúška poľovnej             
upotrebiteľnosti v ľubovoľnej cene 

       (napr. LSS, FSS, VP...) 
c)  VSS  minimálne v III. cene za predpokladu 
       dodržania limitních známok pri  disciplínách 
       uvedených pod bodom a)  

Veľmi dobrý 
VSS – minimálne III. cena  za predpokladu 
dodržania limitných známok pri disciplínach 
uvedených pod bodom a) 

Suka 

Výborná 

Musí splniť podmienky uvedené pod bodom a), 
alebo b) 
a)    1. klubové JSS – II. cena – limitné známky – 

    hľadanie 3, vystavovanie 3, čuch 3, 
    prinášanie kačice z hlbokej vody 2 
2. JSS (nie klubové) – II. cena + overenie 
     poľovných vlôh *   

b)    VSS – minimálne III. cena  za predpokladu 
       dodržania limitných známok pri disciplínach 
       uvedených pod bodom a) 

Veľmi dobrá 

Musí splniť podmienky uvedené pod bodom a) + b), 
alebo podmienky uvedené pod bodom  c) 
a) 1. klubové JSS – I. cena – limitné známky – 

     hľadanie 3, vystavovanie 3, čuch 3, 
     prinášanie kačice z hlbokej vody 2 
2. JSS (nie klubové) – I. cena + overenie 
    poľovných vlôh *   

b)   akákoľvek ďalšia skúška poľovnej 
        upotrebiteľnosti v ľubovoľnej cene 
        (napr. LSS, FSS, VP...) 
c)     VSS  minimálne v III. cene za predpokladu 
        dodržania limitních známok pri  disciplínách 
        uvedených pod bodom a) 

 
WEIMARSKÝ STAVAČ DLHOSRSTÝ 

 

Pes 
Výborný    JSS – II. cena 

Veľmi dobrý    JSS – II. cena 

Suka 
Výborná    JSS – II. cena 

Veľmi dobrá    JSS – II. cena 

  



 

• Každý jedinec ( krátkosrstý ako aj dlhosrstý ) musí absolvovať klubovú výstavu ( KV ) weimarských 
stavačov organizovanú KCHWS na Slovensku. Pre splnenie podmienok bude započítané hodnotenie, 
v čase ktorého jedinec dosiahol veku minimálne 15 mesiacov. V prípade opakovaného posúdenia na 
KV sa za podstatné (záväzné) považuje posledné hodnotenie  

 

• Chrup úplný, zhryz nožnicový  
 

• Overenie poľovných vlôh – organizuje KCHWS na základe podaných prihlášok členov klubu   
Skúšané disciplíny a minimálne známky pre splnenie podmienok: 

                hľadanie 3, vystavovanie 3, čuch 3, prinášanie kačice z hlbokej vody s výstrelom 2 
 

• Vyšetrenie DBK (dysplázia bedrového kĺbu) je dobrovoľné. V prípade, že sa majiteľ jedinca rozhodne 
pre dané vyšetrenie, môže byť vykonané najskôr vo veku 15 mesiacov a celkové hodnotenie môže byť 
najhoršie stupňa B / B. 

               
 


