
KCHBO, z.s.

Vás srdečně zve na

10.Mistrovství ČR KCHBO belgických a australských ovčáků
v Obedience

7.-8. září 2019

Rozhodčí:  Christelle Nominé (Francie), Kristýna Barošová 

Stewardi: Anna Musilová, Romana Polická, Denisa Ružová

Adresa: Kynologická hala Zetor Brno, Jedovnická 7a

GPS: 49.2159092N, 16.6758922E

Uzávěrka přihlášek: 20.srpna 2019

Kontaktní osoba: : Denisa Ružová, 776633091, denisa.r.e@seznam.cz, Lenka Dušánková

Přihlášení:  akce.obedience.cz

Otevřené třídy: 

sobota 7.9.: OB1,2,3

neděle 8.9.: OBZ

Startovné: 

Člen KCHBO + klubu OB CZ 500 Kč

Člen KCHBO nebo klubu OB CZ 550 Kč

Nečlen KCHBO a nečlen OB CZ 650 Kč

Zahraniční účastník 20 €

Platební údaje:

mailto:denisa.r.e@seznam.cz


Číslo účtu: 2201391422/2010   VS:  číslo vaší výkonostní knížky, SS 666, zpráva pro příjemce: MR OB +
příjmení. Nepřijímáme platby složenkou "A". 

IBAN CZ7020100000002201391422
BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX 
Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 
Praha 1  

Přihlášky jsou akceptovány pouze po zaplacení startovného. Startovné je nevratné!

Identifikace psa: Bude prováděna ihned po ukončení posouzení daného týmu.

Splnění pro přestup do vyšší třídy:

Ve třídách OB-1,2,3 splněné podmínky pro přestup, ze cviku dlouhodobé odložení nesmí být pes 
hodnocen 0 body. Pokud budete na závodě přestupovat do vyšší třídy tedy poprvé bude např. 
Závodit v kat.OB1 tak je nutné provést na klubu přeřazení psa: Pro přestup do vyšší třídy OB1,2,3 je 
nutné poslat bodovací kartu dokládající úspěšné splnění nižší zkoušky bez nuly za odložení na e-
mail:petraron@seznam.cz.

Nutné dokumenty: 

VK, platný očkovací průkaz s očkováním proti vzteklině a infekčním onemocněním. Pro zápis výsledku 
do PP průkaz původu psa. 

Závod probíhá dle platného zkušebního řádu Obedience klubu CZ. 

Specifika závodů:

Mistrovství je otevřeno pouze pro psy a feny plemene BO a AUO s PP vydaným členským státem FCI 
nebo jeho partnerem. Závod je otevřen i pro zahraniční účastníky.

Tituly:

Mistr České republiky belgických ovčáků v Obedience 2019

Mistr České republiky australských ovčáků v Obedience 2019

CACT, Res.CACT

Titul Mistra bude zadán nejúspěšnějšímu českému týmu (= psovod s trvalým pobytem v ČR, jehož pes
je zapsán v české plemenné knize ČMKU, musí být označen čipem nebo tetováním), který splnil limit

pro úspěšně vykonanou zkoušku v nejvyšší třídě.

Háravé feny:

Se mohou závodu zúčastnit na konci závodního dne, musí být drženy mimo soutěžní prostor a tato 
situace musí být dopředu hlášena organizátorovi před začátkem  (minimálně 1 den) – tedy ihned po 
zjištění hárání feny.
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HLAVNÍ PARTNER ZÁVODU:

Děkujeme sponzorům za jejich podporu:

 


