
Obedience závody OBZ,1,2,3  (+ závodní trénink OB0)

Datum: 13.6.2021

Místo: kynologická hala Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno (Klajdovka)

Rozhodčí: Marie Vágenknechtová

Steward: Pavla Zamykalová (Denisa Ružová)

Kontakt: denisa.r.e@seznam.cz, 776633091, FB Denisa Ružová

Nejúšpěšnější tými dostanou krásné APORTY :)

Speciální ocenění organizátora: v každé kategorii ,,pes sympaťák aportér,, dostane
speciální dáreček 😊 od organizátora

Nejlepší 3 tými z každé kategorie obdrží krásné ceny od sponzorů – Brit, Carnilove, RSDC.

OB0 – rozsah OBZ, odměna možná po každém cviku, použití 1x target bez strážky bodů.
Ocenění budou nejlepší 3 tými.   Rozhodčí v jednání. Po ukončení oficiálního závodu.

Přihlašování na OB0 - https://rsdc-obedience.dogres.cz/trainings/87922 platba na účet viz
dole

Startovné:

Oficiální závod: OB-Z, OB1, OB2, OB3

620kč/ 24 Euro, člen  klubu Obedience CZ

700 kč / 27 Euro,  nečlen klubu Obedience CZ

Neoficiální závod OB0

https://rsdc-obedience.dogres.cz/trainings/87922


OB-0 – 350 kč / 12 Euro

V případě neúčasti je startovné nevratné!!! Háravé feny jsou ze závodu vyloučeny
bez nároku na vrácení startovného, pokud organizátor nerozhodne jinak.

Ćíslo účtu: 2700757783/2010

IBAN: CZ7120100000002700757783 BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX

Zpráva pro příjemce: ob závody + přijímení + třída

Var.symbol: 13062021

VŠECHNY CVIKY SE ŘÍDÍ OFICIÁLNÍM ŘÁDEM OBEDIENCE CZ

Upozornění pro účastníky:  čtěte !!!

Každý účastník závodu musí mít výkonnostní knížku Obedience (Slovenské
tými VK vydanou ZŠK – neakceputuje se VK SKO!!), jinak nebude na závod
připuštěn (je možné nastoupit pouze na zkoušku nanečisto). Na akci bude

pořadatelem prováděna kontrola čipu/tetování každého psa přihlášeného na
akci. Kontrola identifikace bude prováděna po výkonu psa. Každý účastník se
psem s PP musí doložit identifikaci čip/tetování v souladu s PP. Toto ověří a
potvrdí do VK člen výboru OC a stvrdí razítkem klubu. Účastník se psem bez
PP – doloží identifikaci čip dle registru psů bez PP ČKS/MSKS (dále RPBPP).

Toto ověří a potvrdí do VK člen výboru OC a stvrdí razítkem klubu.

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 mohou
soutěže zúčastnit na konci závodů. Během pořádání akce musí být drženy mimo
halu a do haly mohou vstoupit pouze při vykonání cviků. Březí feny, počínaje pátým
týdnem březosti, a feny se štěňaty do 50. dne od narození štěňat, jsou ze závodu
vyloučeny.


