
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodčí: 

Christian Steinlechner (Rakousko) – OB2,OB3 

 Lukáš Jánský (CZ) – OBZ, OB1 

Stewardi: 

Anna Musilová – OBZ, OB1 

 Zuzana Coufalová – OB2, OB3 

 

Datum konání: 5.-6.listopadu 2016 

Místo konání: Krytá kynologická hala Zetor, Jedovnická 7a, Brno 

GPS: 49.2159092N, 16.6758922E 

Povrch: umělá tráva 

 

Harmonogram: 

Sobota 5.11: OBZ (max.30 týmů), OB2 (max.25 týmů) 

Neděle 6.11: OB1 (max.30 týmů), OB3 (max.25 týmů) 

 

Startovné:  500 kč / tým člen OC, 600 kč / tým nečlen OC. 

V případě neúčasti je startovné nevratné.  

 

Kvalifikační podmínky: 

OBZ, OB1 – složena na Výborně 

OB2, OB3 – složen limit zkoušky 



Podmínky musí být splněny od posledního MR, ale VŽDY bez nuly za skupinové 

odložení. Přestup do vyšší třídy na MR možný není, tj. zkouška musí být splněna 

v té třídě, ve které bude tým startovat. 

Účastník Mistrovství ČR musí být občanem České republiky, anebo trvale 

pobývat na území ČR.  

 

Přihlašování 

Je možné pouze vyplněním přihlašovacího formuláře na stránkách klubu 

Obedience CZ:  akce.obedience.cz 

Start přihlašování:   22.srpna 2016 – OB3, OB1, 23.srpna 2016 – OB2, OBZ 

 

 

Součástí přihlášky je zaslání potvrzení o provedení platby a doložení potvrzení 

o vykonání dané zkoušky s podmínkou, že pes nebyl hodnocen 0 body ze 

skupinového odložení (bodovací karta) na e-mail: mrobedience@seznam.cz  

 

Uzávěrka přihlášek: 20.10.2016 

Seznam přihlášených: zde 

 

Platební údaje: 

Číslo účtu: 2100215622/2010 (Fio banka) 

IBAN: CZ7820100000002100215622 

BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Variabilní symbol:  20161156 

Specifický symbol: 888 

Zpráva pro příjemce: MR + příjmení a jméno 

 

Pořadatel: 

Klub Obedience CZ, z.s. (zkratka KO CZ), Varnsdorfská 339/1, 190 00  Praha 9 

IČ: 27057674, DIČ: CZ 270 57 674 

Kontaktní osoba: 

Denisa Řeháková, 776633091 

mrobedience@seznam.cz  

 

mailto:mrobedience@seznam.cz
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pA2xQ6W9Vd5qsnnLiiRSEcDq1d-4IefnkdTxOY7AT6o/edit?usp=sharing
mailto:mrobedience@seznam.cz


Důležité upozornění pro účastníky: 

- Každý účastník závodu musí mít výkonostní knížku vydanou klubem 

Obedience CZ, jinak nebude na závod připuštěn (je možné nastoupit 

pouze na zkoušku nanečisto).  

- Na akci bude prováděna kontrola čipu/tetování každého účastníka akce 

ihned po výkonu psa. Každý účastník se psem s PP musí doložit 

identifikaci čip/tetování v souladu s PP. Účastník se psem bez PP doloží 

k identifikaci čip dle registru psů bez PP ČKS/MSKS (dále RPBPP). Toto 

ověří a potvrdí člen výboru OC razítkem klubu a podpisem do VK. 

- Z organizačních důvodů nebudou háravé feny připuštěny k závodu 

v kategorii OBZ,1,2 bez nároku na vrácení startovného. Připuštěny budou 

pouze háravé feny v kategorii OB3, budou posouzeny až na úplný konec a 

po celou dobu závodu drženy mimo soutěžní prostor – halu.  

- V případě neúčasti je startovné nevratné.  

- Zákaz vstupu psům s kupírovanýma ušima 

- V případě nepříznivého počasí (déšť, bahno) přezůvky do haly sebou 

- Za škody způsobené psem zodpovídá majitel psa 

- Psi se v hale nesmí pohybovat na volno, pouze na vodítku 

 

 

Tituly: 

Titul Mistr ČR – je zadáván nejúspěšnějšímu týmu, který splnil limit pro  

úspěšně vykonanou zkoušku v nejvyšší třídě.  

Vítěz třídy na MČR – je zadáván nějúspěšnějšímu týmu v každé třídě, kromě 

nejvyšší otevírané třídy, který splnil limit pro úspěně vykonanou zkoušku.  

Tituly se zapisují do VK Obedience CZ. Záznam musí být potvrzen razítkem 

klubu OB CZ a podpisem člena výboru nebo razítkem a podpisem rozhodčího 

delegovaného Klubem OB CZ. 

CACT – může rozhodčí udělit v každém plemeni jedincům, kteří se v soutěži OB3 

umístili v plemeni na 1.místě a získali známku nejméně velmi dobře.  

Res.CACT  - může rozhodčí udělit v každém plemeni jedincům, kteří se v soutěži 

OB3 umístili v plemeni na 2.místě a získali známku nejméně velmi dobře. 

 

 

 



SPONZOŘI  

9.MR Obedience ČR 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akidog.cz
https://www.facebook.com/ObojkyVoditka
https://www.facebook.com/romana.policka?fref=ts
http://www.menforsan.cz/
http://anf.cz/
http://www.rak-brno.cz


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. 


