
COLD CUP  

závody obedience pro třídy OB-Z, OB1 

 

kdy: 28. 8. 2016 
kde: Vrané nad Vltavou – hala 
rozhodčí: L. Stemmerová 
steward: K. Klíma 

 
 
pořadatel: K. Hajšlová 
kontakt: M. Králová 
              coldcup@seznam.cz 
počet startujících týmů: 25 
startovné:  320kč člen klub OB 
        400kč nečlen klubu OB 
uzávěrka přihlášek: 14. 8. 2016 

Přihlašování pouze přes http://akce.obedience.cz/  

Přihláška bude potvrzena po zaplacení startovného. 
Platbu za startovné uhraďte na č.ú.: 673071073/0800, VS: 28082016, do poznámky pro 
příjemce uveďte „CC-příjmení“  
Doklad o zaplacení startovného zašlete na mail: coldcup@seznam.cz 
V případě neúčasti se startovné nevrací. Možno převést na náhradníka. 

Časový rozpis bude uveřejněn po uzávěrce. Začátek cca v 10.00hod. 
Každá třída bude mít přejímku a ukončení samostatně. 

Háravé feny půjdou nakonec jen zkoušku. Nemohou zasáhnout do pořadí závodu. 

Přihlášené týmy musí mít vystavenu výkonnostní knížku! 

Každý účastník musí doložit identifikaci psa - čip/tetování v souladu s PP/registrem bPP pokud dosud nemá 
ověřeno ve VK.  

Identifikace psa bude provedena po skončení cviků každého psa. 

Všichni psi, kteří se účastní soutěže, musí být klinicky zdraví. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Očkování 
proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, nebo ode dne 
přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí 
očkovací látky. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 
veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokáží při přejímce. 

Agresivní psi se soutěže nesmí zúčastnit. Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném 
znění, zejména ve znění zákona 77/2004 Sb., se nesmí účastnit kupírovaní psi.  

Každý účastník musí znát zkušební řád Obedience CZ. 

Změny vyhrazeny! 
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Popis cesty 

Hala se nachází ve Vraném nad Vltavou.  

Adresa:  

Vrané nad Vltavou 

Nádražní 167, 252 46 Vrané nad Vltavou 

 

Příjezd směrem od Prahy. 

Po 250m za cedulí Vrané nad Vltavou uvidíte po pravé straně kavárnu Perla. 

U kavárny Perla (těsně před ní) vjedete vraty do areálu bývalých papíren.  

Po vjezdu do areálu se budete držet stále rovně a zahnete vpravo na první a 

zároveň poslední možné odbočce doprava. 

Hned po odbočení se Vám naskytne pohled na halu po pravé straně. 

Vstup do haly je po třech schodech. 

 

 

 

 

 



 

Pravidla haly 

Areál papíren je využíván více subjekty. Proto Vás prosíme o dodržování 

následujících pravidel: 

Do haly si vezměte čistou obuv. 

V hale jsou erární klece. Omezený počet! Vlastní ubikace to jistí. Psy nepřivazujete 

k překážkám, ani ke stanu. 

Své psy mějte vždy pod kontrolou, ideálně na vodítku. Nenechte je běhat mimo 

povolená místa. Hrozí poranění. 

Klíč od toalet visí na věšáku, po jeho zapůjčení ho vraťte, prosím, zpět. Na toaletu 

choďte s dostatečným časovým předstihem, jsou dál, než byste čekali. 

Parkování a venčení viz. obrázek. Po svých psech uklízejte a to i v případě, že se  

„to“ stane mimo vyznačený prostor. 

 

 

 


