
OBEDIENCE SPECIÁL MALÝCH PLEMEN
WINTER OK PET CUP PRO VŠECHNY

PLEMENA
3. ročník

SPECIÁLNÍ ZÁVOD PRO SBT - Lacerta Cup

Oficiální závody obedience 19.12.2021 Čerčany u Prahy

Místo konání: nová, klimatizovaná a velmi komfortní kynologická hala Tachyon Sport Arena v
Čerčanech u Prahy, https://tachyon.dogres.cz
Občerstvení přímo v areálu s výhledem do haly. Kvalitní povrch umělé trávy. Tribuny pro
diváky. Dostatečný počet parkovacích míst přímo u haly. Možnost ubytování.

Rozhodčí: Alexandra Křivohlavá a Petra Štolová
Stewardi: Radka Dacejová a Lenka Széplakiová

Otevřené třídy: OB-Z, OB1, OB2, OB3
Kapacita: 50 týmů

SPECIÁL PRO MALÁ PLEMENA pro pejsky do 40 cm KVH (Pořadatel má právo výšku
přeměřit). Vyhlašovat se budou první tři místa v každé třídě.

5. LACERTA CUP - speciální závod pro plemeno stafordšírský bullteriér s PP  (bez
ohledu na členství v klubu) s podporou SBTC CZ.

WINTER CUP otevřen pro všechna plemena a třídy.

https://tachyon.dogres.cz


Uzávěrka: 3.12.2021 nebo do naplnění kapacity
Startovné: 800 Kč/tým nečlen klubu OB, 720 Kč/tým člen klubu OB
Členové klubu SBTC CZ sleva 100,- / tým
Startovné splatné na účet 2401607136/2010 (v.s.: 191221, do poznámky vaše jméno).
Přihláška je platná až po zaplacení poplatku!!

Před závody proběhnou dva termíny stewardovaných tréninků (jeden dopolední a jeden
odpolední termín), více info u pořadatele.

Přihlašování přes systém klub Obedience na: http://akce.obedience.cz/udalost/ (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:

Děkujeme sponzorům!

Dobré vědět:

http://akce.obedience.cz/udalost/
mailto:alexandrakrivohlava@seznam.cz
https://www.facebook.com/events/167593467035856/


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)!

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!

Startovné je nevratné, možnost převedení na náhradníka.

http://klub.obedience.cz/jak-na-to_/vykonnostni-knizka
http://klub.obedience.cz/jak-na-to_/vykonnostni-knizka

