
 

12. Mistrovství České republiky v Obedience 
 

 Kdy:   19. - 20. října 2019 

 Kde:  kynologická hala Kladno – Rozdělov  
(dostupnost autem i vlakem, více na http://kladno-hala.dogres.cz/pages/37) 

 Rozhodčí:  Carina Savander-Ranne (Finsko) – třídy OB3 + OB2 

                    Petra Štolová (ČR) – třídy OB1 + OB-Z 

 Stewardi:  Lada Richterová, Radka Dacejová, 

 Co:  Sobota –  OB1 (30 týmů) a OB2 (25 týmů) 

                             Neděle – OB-Z (30týmů), OB3 (25 týmů) 

 Kolik:  800,- Kč á pes; sleva pro členy KO CZ: -150 Kč (tj. 650,- Kč á pes) 

 Jak:   Pouze převodem na účet: 2100215622/2010 (Fio banka)  

VS: 2019101920,  

SS: členské číslo (nečleni: 8888) 

Zpráva pro příjemce: MČR + příjmení závodníka 

 Pro koho:  Přestup do vyšší třídy na MČR není možný = pro start ve třídách: 

•  OB3 a OB2 musí být předem složená zkouška na velmi dobře, 

• OB1 a OB-Z musí být předem složena zkouška na výborně. 

Podmínky musí být splněny od posledního MČR včetně do data uzávěrky 

(tj. od 6.10.2018 do 6.10.2019) , a to vždy bez nuly za skupinové cviky.  

Účastník Mistrovství ČR musí být občanem České republiky nebo mít na 

území ČR trvalý pobyt. 

 Jak na to? Přihlášky výlučně přes přes portál http://akce.obedience.cz/.  

Přihláška je platná po připsání startovného na účet klubu a ZASLÁNÍ 

BODOVACÍ KARTY, která Vás opravňuje startovat v dané třídě, na mail:  

admin@obedience.cz   

 Uzávěrka:   06. 10. 2019 

 Pořadatel:  Klub Obedience CZ, z.s., Varnsdorfská 339/1, Praha 9, 19000 

 Kontaktní osoba:  Vilemína Kracíková, admin@obedience.cz  
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Důležitá upozornění pro účastníky: 

 Každý závodník musí mít s sebou výkonnostní knížku vydanou Klubem Obedience a 

musí být v imunitě proti vzteklině (= prokázat se platným očkováním), jinak nebude 

vpuštěn na start. 

 Na akci bude prováděna kontrola čipu/tetování PO výkonu psa. 

 Z organizačních důvodů NEBUDOU kategorie OB-Z, OB1 a OB2 otevřeny pro HÁRAVÉ 

feny a to bez nároku na vrácení startovného (možnost startu náhradníka). Háravé 

feny mohou startovat pouze ve třídě OB3, kde půjdou až na konci závodu. Po celou 

dobu závodu musí být drženy mimo soutěžní prostor. 

 Za škody způsobené psem zodpovídá jeho majitel. 

 V případě neúčasti je startovné nevratné. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny. 

Tituly: 

Mistr ČR v Obedience 2019 - zadáván nejlepšímu týmu, který splnil limit zkoušky v nejvyšší 

třídě OB3. Mistr ČR 2019 se stává automaticky členem reprezentace 2020.  

CACT: může rozhodčí udělit nejlépe umístěnému zástupci každého plemene FCI, který ve 

třídě OB3 splnil nejméně na velmi dobrou 

Res. CACT: může rozhodčí udělit druhému nejlépe umístěnému v každém plemeni FCI, který 

ve třídě OB3 splnil nejméně na velmi dobrou 

Všeobecná ustanovení: 

Soutěž se koná dle Mezinárodního zkušebního řádu FCI, Soutěžního řádu Obedience v ČR a 

Řádu pro vstupní zkoušku OB-Z. 

Veterinární podmínky: 

Psi musí být klinicky zdraví. Musí mít platné očkování proti vzteklině. Při přejímce je nutné 

předložit očkovací průkaz!! Psi, kteří musí mít náplast, mají stehy nebo obvaz, se soutěže 

nesmí účastnit. 

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 v platném znění, se soutěže nesmí 

účastnit psi s kupírovanýma ušima. 

Březí feny, počínaje pátým týdnem březosti, a feny se štěňaty do 50. dne od narození, jsou 
ze závodu vyloučeny.  

Zákaz startu háravým fenám kromě třídy OB3. 


