
  
 
 

Jihočeské tanečky 

su  
  

Termín konání: 11.7. 2019 
Místo konání: Kemp Orion Roudná 
Kontaktní osoba: Eva Koubková, sabi.ko@centrum.cz, 702516103  
Rozhodčí: Alexandra Křivohlavá 
Steward: Romana Polická 
 
Otevřené třídy:   OB-Z, OB 1, OB 2, OB 3  
Maximální počet startujících týmů: 25 
Program:  
Program bude upřesněn po uzávěrce.  
 
Startovné: 500kč člen klubu Obedience CZ  

      600kč nečlen klubu Obedience CZ 
 

Platbu: zasílejte na účet č. 43-5902420277/0100, zpráva pro příjemce: OB závod + příjmení 
Startovné  je při neúčasti týmu nevratné.  
 
Uzávěrka přihlášek: 1.7. 2019, případně po naplnění kapacity 
 
Přihlášky: akce.obedience.cz  
Přihlášky budou přijaty až po zaplacení startovného. 
Startovní listina bude zveřejněna po uzávěrce, společně s časovým harmonogramem tréninků. 
 
Identita psů bude kontrolována vždy hned po výkonu. 
 
 
Podmínky účasti:  
Dodržování zákona 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění. Každý            
závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu a přilehlém okolí. Pořadatel           
neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa. Všechna              
zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se            
nesmí akce zúčastnit. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím             
průkazem obsahujícím záznam, že pes byl v době od 21 dnů do jednoho roku před konáním                
akce očkován proti vzteklině a je v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi              
pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro              
malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady            
998/2003 ze dne 26.5.2003. Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby              
nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Na akci nebude           
vpuštěn pes s kupírovanýma ušima, zkoušek se nesmí účastnit agresivní psi.  
• Háravé feny musí být drženy mimo cvičební prostor a nahlášeny pořadateli. Háravé 
feny se mohou závodů zúčastnit bez nároku na umístění.  
• Zkoušky budou probíhat dle zkušebního řádu Obedience CZ - klub.obedience.cz ,           
každý účastník musí tento řád znát.  
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