
OBEDIENCE SPECIÁL MALÝCH PLEMEN 
WINTER CUP PRO VŠECHNY PLEMENA 

2. ročník 

 
Oficiální závody obedience 14.12.2019 Kladno Rozdělov 

 
Místo konání: vytápěná kynologická hala Kladno Rozdělov, povrch umělá tráva Juta 
Play Comfort, GPS: 50.1338353, 14.0673072, ulice Doberská, parkování u haly 
Vnitřek haly se budeme snažit vytápět bez nadměrného zásahu do dění závodu. 
 
Rozhodčí + steward OB2 a OB3: Lukáš Jánský a Gabriela Maňáková 
Rozhodčí a steward OB-Z a OB1: Alexandra Křivohlavá a Lenka Széplakiová 
Změna vyhrazena 
  
Otevřené třídy: OB-Z, OB1, OB2, OB3 
Kapacita: 25 týmů OB2 + OB3, 25 týmů OB-Z + OB1 
 
SPECIÁL PRO MALÁ PLEMENA pro pejsky do 40 cm KVH (Pořadatel má právo 
výšku přeměřit). Vyhlašovat se budou první tři místa v každé třídě. 
 
WINTER CUP otevřen pro všechna plemena a třídy. 
  
Uzávěrka: 9.12.2019 nebo do naplnění kapacity 
Startovné: 600 Kč/tým nečlen klubu OB, 520 Kč/tým člen klubu OB 
Startovné splatné na účet 2600859205/2010 (v.s.: 141219, do poznámky vaše 
jméno) 
 
VÍTĚZOVÉ MALÝCH PLEMEN A WINTER CUPU 2018 MAJÍ 50% SLEVU (platí 
pouze v případě stejného psa, se kterým startovali v roce 2018). 
 



 
 
Přihlašování přes systém klub Obedience na: 
http://akce.obedience.cz/udalost/296  (nutná registrace týmu v této databázi!) 
Časový harmonogram bude upřesněn po uzávěrce přihlášek. Přejímky a tréninky          
budou pro každou třídu zvlášť. 
 
Pořadatel:  Alexandra Křivohlavá, 732 157 374, alexandrakrivohlava@seznam.cz 
 
Aktuální informace na FB události:  
  

Dobré vědět: 
Závod bude probíhat dle pravidel klubu Obedience CZ. Změna rozhodčích 
vyhrazena. V případě neúčasti je startovné nevratné, každý účastník má 
možnost mít za sebe náhradníka. 
Každý účastník musí mít sebou výkonností knížku klubu obedience, bez ní 
nelze startovat. Jak vystavit VK naleznete zde 
http://klub.obedience.cz/jak-na-to_/vykonnostni-knizka 
Bude probíhat kontrola čipů (číslo čipu musí být potvrzeno ve výkonnostní 
knížce, v případě, že není, vezměte si sebou průkaz původu psa či registrační 
průkaz u psů bez PP)! 
  
Háravé feny nutno hlásit pořadateli předem! 
Veterinární podmínky dle platných pravidel SVS. 
  
Psovodi jsou za své psi plně zodpovědní, udržujte po svých psech pořádek, 
buďte ohleduplní k ostatním účastníkům a dodržujte pravidla areálu! 
http://kladno-hala.dogres.cz/pages/28. 
 
Startovné je nevratné, možnost převedení na náhradníka. 
  

Diváci jsou vítáni! 
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