
6.  M ČR  MLÁDEŽE  A JUNIORŮ  

 OBEDIENCE  -  CACT 
v rámci Junior Open PKO kategorie   C / D 

http://junioropen-pko.webnode.cz 
 
     Garant :       Iveta Skalická  -  mobil : 608 179 943 

 
 

    Startovné:  Člen OC     / 2.pes  400,- Kč /   350,- Kč    
                            Nečlen OC /  2.pes 500,- Kč /   450,- Kč 

                 

    Rozhodčí:     Lada Richterová          Steward:  v jednání 
 

   Přejímka:      bude upřesněno  (předběžně od  12,30 hod.) 
 

C - Mládež do 18 ti let    
 

C1   :   třídy OB-Z  +  OB 1      /// C2   :   třídy OB 2  +  OB 3     
 

 

D - Junioři 18 – 25 let 
 

D1   :   třídy OB-Z  +  OB 1     ///  D2   :   třídy OB 2  +  OB 3     
 

 

     Podmínky pro start v jednotlivých třídách - dle Prováděcích směrnic a platného ZŘ  
     Obedience od 1.1.2016. 
    * Závodníci v případě prvního startu ve třídách OB1, OB2 a OB3 toto musí doložit   
     nejpozději p ři prezentaci (složení nižší třídy na Výborně – vyjma OB-Z a bez zisku 0  
     bodů za skupinové odložení na této zkoušce), ideálně bodovou kartou s touto zkouškou. 
  

     * V jednotlivých kategoriích si tým vybere svoji t řídu. V závěrečném  umístění se obě  
     třídy v kategorii vyhodnocují společně.  
     V případě většího počtu závodníků v každé samostatné třídě v rámci třídy sloučené můžou   
     být po dohodě s Klubem Obedience tyto třídy hodnoceny zvlášť. Tituly jsou zadány u vyšší  
     sloučené (případně samostatné) třídy. 
 

     *  Účast je otevřená, ale titul Mladý či Juniorský mistr ČR Obedience může získat   
     pouze psovod, který je občanem ČR nebo žije na území ČR.     
 

     * Psi musí mít vystavenu VK OB - s ověřením čipu či tetování Klubem nebo musí s VK OB   
     předložit PP či zaregistrovanou VK psa bez PP s průkaznou identifikací. Bez předložení   
     těchto dokladů a bez provedení identifikace nelze na akci nastoupit. Kontrola čipu či   
     tetování bude provedena ihned po výkonu týmu. 
 

      * Na soutěžní plochu je zakázáno vnášet pamlsky (včetně tréninků). 
 

      * Pořadí cviků a plánek chůze  bude zveřejněn po uzávěrce. 
 

      * Zasláním přihlášky účastník potvrzuje, že je seznámen se zkušebním a závodním řádem  
         Klubu Obedience a s podmínkami  tohoto MR. 
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Základní  informace 
 

Junior Open PKO   -   MČR mládeže Obedience   –   MČR mládeže  Dogdancing 
 
Organizační výbor : ředitel závodu   Iveta Skalická 

     technický vedoucí  Soňa Šmajzrová 
     pokladník   Jana Lexová 
 

Předběžný program : může být upraven, účastníci budou přímo vyrozuměni     
 
  7,00 –  8,00   prezentace a trénink 

                  8,30   zahájení soutěží 
       8,45 – 18,00  posuzování kategorií 
           18,00             ukončení soutěží 
 

 
Rozhodčí  : A / B        VŠESTRANNOST    Petr Vyčítal, Markéta Dvořáková 

C / D           OBEDIENCE  Lada Richterová,     steward: v jednání 
E / F          AGILITY, AG A00   Jitka Maroušková 
I          JUNIOR MINI  Ivan Vrkoč 
G / H       DOG DANCING                     Petra Malá, Anna Říhová,  
                                                      Veronika Tvrdá 
 

Figurant A / B:      Pavel Hylák  
 

  
Přihlášky do termínu :  15.5.2015          pouze  mailem:    iveska@centrum.cz      

 
 

Termín úhrady:      20.5.2015       pouze  Bankovním převodem 
 

bližší informace – číslo účtu a přidělené VS budou zaslány po obdržení přihlášky              
   

 
       

 Skladby pro MR ml DD a Zkoušky DD :  do 20.5.     na email   evca.jindrova@seznam.cz 
 

Přihlášky budou zařazeny, akceptovány pak až po úhradě platby startovného!! 
 
 
 

Informace :      Iveta Skalická  - mobil: 608 179 943,      e-mail: iveska@centrum.cz  
 
 

Startovní listiny a přesný harmonogram budou po uzávěrce uveřejněny i na :  
www.sweb.cz/zkoctj 
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 Organizační ustanovení : 
 

1) Základní podmínkou účasti je korektní a sportovní vystupování v souladu se Zákonem o ochraně zvířat včetně 
novelizace v průběhu celé akce. Nedodržení této podmínky má za následek diskvalifikaci závodníka. 

2) Účast háravých fen jen po dohodě s pořadatelem, psovod je povinen se řídit pokyny pořadatele 
3) Jeden psovod smí startovat maximálně se 3 psy. 
4) Každá kategorie (mimo MR Obedience) bude posouzena pouze při účasti 3 a více závodníků. 
5) Závod v jednotlivých částech probíhá dle soutěžních řádů NZŘ, MZŘ, Obedience, Agility a Dogdancingu 
6) Veterinární náležitosti – platné očkování proti vzteklině, psince a parvoviroze (max. 1 rok; min. 1 měs.před startem).  
7) Vstup do areálu a na cvičební plochu je povolen pouze psům, kteří projdou předepsanou veterinární prohlídkou před 

zahájením soutěže! 
8) Při neúčasti se startovné nevrací 
9) Změny v propozicích pořadatelem jsou vyhrazeny. V případě změny časového harmonogramu budou 

závodníci včas vyrozuměni!  

10) Tým (psovod+pes) může startovat až ve 3 hlavních kategoriích  -  např.Všestrannost + 

Junior Mini, Obedience + Dogdancing apod.(vždy je nutné zaslání přihlášky pro každou 

kategorii). 

             Nelze pouze kombinovat Agility  a Junior Mini! 

11) Není možný 2x start 1 týmu v rámci jedné kategorie (např. Všestrannost Mládež ZM + 

UPR1), v případě startu 1 psovoda s 2 psy je i tato varianta možná.  

12) Není možný start 1 psovoda zároveň ve dvou věkových kategoriích.  

13) Věkové kategorie :  v roce dosažení 18ti let si psovod může zvolit jednu z obou možností – 

Mládež do 18 let  nebo Junioři 18 – 21 let (v kat. Obedience 18 – 25 let  a Dogdancing  18 – 

23 let)  

 
Zákon na ochranu zvířat proti týrání: Upozorňujeme na platnost zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/92 Sb. A na znění zákona č. 
77/2004 Sb. Každá kynologická akce je povinna se řídit „Řádem ochrany zvířat při veřejných vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu“ 
schváleným ÚKOZem 24.8.2004 v souladu s vyhláškou č. 192/2004 Sb. 

 
 

Ocenění závodníků : 
 

První 3 závodníci v  kategoriích   budou oceněni poháry nebo medailemi. Všichni účastníci obdrží 
dárkové balíčky generálního sponzora. 
 
Dále budou vyhlášeny a oceněny tituly ve Všestrannosti – Mladý vítěz, Juniorský vítěz,  Nejlepší 
stopař, Nejlepší obranář,  Nejlepší poslušnost 
 
V kategorii Obedience – MČR mládeže Obedience budou vyhlášeny tituly:  
Mladý mistr ČR Obedience a Juniorský mistr ČR Obedience v nejvýše obsazené třídě při splnění 
minimálního limitu této zkoušky.  V případě nesplnění limitu přechází titul na další nižší třídu – za 
stejných podmínek. psovod musí být občanem ČR nebo žít na území ČR 
Ve třídách OB 3 lze při splnění podmínek zadat titul CACT. 
 
V kategorii Dogdancing – MČR mládeže Dogdancing budou vyhlášeny tituly:  
Mladý mistr ČR Dogdancingu a Juniorský mistr ČR Dogdancingu – psovod musí být občanem ČR 
nebo žít na území ČR 

 
 
 



                PŘIHLÁŠKA 
                           JUNIOR  OPEN  PKO  &  M ČR MLÁDEŽE OBEDIENCE  

                        & M ČR MLÁDEŽE   DOGDANCINGU 
 

                      28. května 2016  -   Česká Třebová 
                                       

 
      Jméno psovoda : ……………………………………………………………………………………….……………….……… 

 
      Přesná adresa  :   ……………………………………………………………………………..……….…………….….……….. 

 
      Datum narození :   ……………………………………………….     Člen ZKO - CHK  :  …………..………..……….…………… 

 
     Telefon :       ………………………………..……………..       E-mail : ……………………………………………….……..    
 
  Pro MR ml.Obedience (kat.C / D)        Člen Klubu Obedience    ANO  NE 
 

  Pro Agility  (kat. E / F  / A00)                 Člen KA ČR                  ANO  NE 
 

  Pro MR ml. Dogdancingu (kat.G / H)    Člen DDCCR                  ANO  NE 
 

 

     
     Jméno psa a název chovné stanice :  ………………………………………………..….…………………………….…... 

 
     Narození :  ..……………………………….………... Plemeno :  ………………….……………………….….…….……. 

 
      Zkoušky :    ..…………………………………….…..   Číslo čipu / tetování : …………………………………………… 

 
Budu startovat v kategorii / třídě (zakroužkujte věkovou kategorii a závodní třídu): 

 
VŠESTRANNOST 

 

A – mládež      třídy pro mládež: ZZO     ZM     ZMMP    ZVV1       IPO1    FPr1     UPr1    SPr1 
 

   B – junioři     třídy pro juniory: ZVV1-P    ZMP1    ZPS1    ZVV2    IPO2    FPr2     UPr2    SPr2 
 

 
MČR MLÁDEŽE OBEDIENCE 

 

          C – mládež  D – Junioři   třída:        OB-Z           OB1             OB2            OB3  
 

AGILITY  
 

      E – děti  F  -  mládež    třída:             A00             SA                MA              LA  
    

 
MČR MLÁDEŽE DOGDANCING 

 

        G – mládež   H – Junioři             třída:                    HtM    F   
 

 
I - JUNIOR Mini 

 

Mládež do 18ti let               Junioři do 21 let 
 
                             Beru na vědomí podmínky účasti  na tomto závodě a budu se jimi řídit. 

           
    Datum: ………………………….…….                                                                Podpis psovoda:   ……………..……………….. 
  
 


