
7.  M ČR  MLÁDEŽE  A JUNIORŮ  

 OBEDIENCE  -  CACT 
v rámci Junior Open PKO kategorie   C / D 

http://junioropen-pko.webnode.cz 
 
     Garant :       Iveta Skalická  -  mobil : 608 179 943 

 
 

    Startovné:  Člen OC      420,- Kč  
                            Nečlen OC  500,- Kč  

                 

    Rozhodčí/ Steward:     Markéta Píšová, Marie Vágenknechtová  
 

   Přejímka:      bude upřesněno  (předběžně od  12,30 hod.) 
 

C - Mládež do 18 ti let    
 

C1   :   třídy OB-Z  +  OB 1      /// C2   :   třídy OB 2  +  OB 3     
 

 

D - Junioři 18 – 25 let 
 

D1   :   třídy OB-Z  +  OB 1     ///  D2   :   třídy OB 2  +  OB 3     
 

 

     Podmínky pro start v jednotlivých třídách - dle Prováděcích směrnic a  ZŘ  Obedience 
    * Závodníci v případě prvního startu ve třídách OB1, OB2 a OB3 toto musí doložit   
     nejpozději p ři prezentaci (složení nižší třídy na Výborně – vyjma OB-Z a bez zisku 0  
     bodů za skupinové odložení na této zkoušce), ideálně bodovou kartou s touto zkouškou. 
  

     * V jednotlivých kategoriích si tým vybere svoji t řídu. V závěrečném  umístění se obě  
     třídy v kategorii vyhodnocují společně.  
     V případě většího počtu závodníků v každé samostatné třídě v rámci třídy sloučené můžou   
     být tyto třídy hodnoceny zvlášť. Tituly jsou zadány u vyšší  sloučené (případně samostatné)    
     třídy. 
 

     *  Účast je otevřená, ale titul Mladý či Juniorský mistr ČR Obedience může získat   
     pouze psovod, který je občanem ČR nebo žije na území ČR.     
 

     * Psi musí mít vystavenu VK OB - s ověřením čipu či tetování Klubem nebo musí s VK OB   
     předložit PP či zaregistrovanou VK psa bez PP s průkaznou identifikací. Bez předložení   
     těchto dokladů a bez provedení identifikace nelze na akci nastoupit. Kontrola čipu či   
     tetování bude provedena ihned po výkonu týmu. 
 

      * Na soutěžní plochu je zakázáno vnášet pamlsky (včetně tréninků). 
 

      * Pořadí cviků a plánek chůze  bude zveřejněn po uzávěrce. 
 

      * Zasláním přihlášky účastník potvrzuje, že je seznámen se zkušebním a závodním řádem  
         Klubu Obedience a s podmínkami  tohoto MR. 


