
 

 

Srdečně Vás zveme na 11. ročník obedience závodu 

bez účasti border kolií „No Borders“ 
 

Rozhodčí: Saša Křivohlavá 
Steward: Lukáš Jánský 

 
Místo konání: Dogland, Kladno - Rozdělov, (Vašíčkova 71, vedle areálu STK) 
Datum: 26. 9. 2021 
 
Otevřené třídy: OB-Z, OB1, OB2, OB3 (otevření třídy podmíněno přihlášením min. 3 týmů) 
Kapacita: 25 týmů  
Předpokládaný začátek posuzování: 8.00 hodin 
Přesný časový harmonogram bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek na stránkách Klubu 
Obedience z.s., facebookové události a zaslán na účastníky akce prostřednictvím e-mailu 
 
Cena: 550 Kč/tým člen OC, 650 Kč/tým nečlen  
V případě neúčasti je startovné nevratné, ale převeditelné na náhradníka do data 
uzávěrky! Pořadatel náhradníky nezajišťuje! 
 
Přihlašování: 
Přihlašování je možné pouze přes přihlašovací systém Klubu Obedience, z.s. na 
http://akce.obedience.cz 
Přihláška bude potvrzena po úhradě startovného! 
 
Termíny pro přihlašování: 
Uzávěrka přihlášek: 16. 9. 2021 nebo po naplnění kapacity. 
 
Háravé feny se nemohou účastnit! 
 
Údaje pro platbu: 
Platby zasílejte převodem na účet číslo 7328459001/5500. Do zprávy pro příjemce uveďte 
„OBE + své jméno a příjmení“, jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo. 
 
 
Kontakt: Radka Dacejová, tel.: 777 020 942, milla.amelli@seznam.cz 
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Upozornění pro účastníky: 

Každý účastník závodu MUSÍ mít s sebou výkonnostní knížku vydanou Klubem Obedience CZ. 
 
Na akci bude pořadatelem prováděna kontrola čipu/tetování každého účastníka akce. Kontrola 
identifikace bude prováděna po výkonu psa. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu. 
 
Veterinární podmínky: 
Psi, kteří jsou slepí, trpí nakažlivou chorobou nebo infekcí nebo jsou napadeni vnitřními nebo 
vnějšími parazity jsou ze soutěží obedience vyloučeni. Psi, kteří musí mít náplast, mají stehy nebo 
obvaz/bandáž, se soutěže obedience nesmí zúčastnit. Výjimku tvoří psi, kteří mají písemné 
veterinární potvrzení, že povaha jejich zranění není nijak omezující pro jejich start v soutěži. 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 anebo 
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. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 
parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 
246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona 77/2004 Sb., se soutěží nesmí účastnit 
kupírovaní psi. Háravé feny se z organizačních důvodů nemohou soutěže zúčastnit. Březí feny, 
počínaje pátým týdnem březosti, a feny se štěňaty do 50. dne od narození štěňat, jsou ze závodu 
vyloučeny. 
 
Cesta a způsob dopravy 
AUTEM:  A) DOPORUČUJEME!!! přijíždět po dálnici z Prahy na Karlovy Vary (R6 , E48 – sjezd 

Velká Dobrá - exit 16). Po výjezdu z dálnice odbočte doprava a vjedete do vesnice 
Velká Dobrá. Kruhový objezd projeďte rovně a asi po 200 m na křižovatce zahněte 
DOLEVA! Zhruba po 1 km dojedete na železniční přejezd (nad ZKO Kladno - Rozdělov, 
ale tam nepojedete), po silnici jeďte dál rovně až na semafory, světelnou křižovatku 
projedete rovně, držte se cedulí k STK, cvičiště se nachází vedle areálu STK (cesta z 
okraje Prahy na cvičák trvá 20 min) 
B) Od Prahy přes Ruzyni je třeba počítat s průjezdem celého města na městskou čtvrť 
Kladno – Rozdělov! 

VLAKEM:  Železniční zastávka Kladno – Rozdělov (u některých spojů ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ!!!). 
AUTOBUSEM: Z Prahy na autobusové nádraží Kladno a pak linkami MHD s cílovými stanicemi 

v Kladně - Rozdělově, a pak bohužel pěšky. 


