
8.  M ČR  MLÁDEŽE  A JUNIORŮ  

 OBEDIENCE  -  CACT 
2. 6. 2018 - Česká Třebová  -  stadion FK 

v rámci Junior Open PKO 
http://junioropen-pko.webnode.cz 

 
C - Mládež do 18 ti let     D - Junioři 18 – 25 let 

 
OB-Z   -   OB1   -   OB2   -   OB3 

   
Info:                Iveta Skalická  -  mobil : 608 179 943 

 

Rozhodčí/ Steward:     bude upřesněno 
 

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

Uzávěrka přihlášek:            25.5.2018    
 

 

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

 

Podmínky pro start v jednotlivých třídách - dle Prováděcích směrnic a  ZŘ  Obedience 
1. První start ve třídách OB1, OB2 a OB3 je možný až po splnění  daných podmínek Klubu OB 
a přeřazení týmu do této třídy (složení nižšího stupně, pro OB2 a OB3 nižší stupeň na 
„Výborně“ a dále s bodovým ziskem min. 5 bodů za cvik „skupinové odložení“)      
  

 2. V případě nízkého počtu v jednotlivých kategoriích mohou být tyto sloučeny 
 V případě většího počtu závodníků v každé samostatné třídě můžou být tyto třídy hodnoceny    
 zvlášť. Tituly jsou zadány u vyšší  sloučené (případně samostatné) třídy a to pouze při  splnění   
 limitu, jinak přechází udělení titulu vítězi do nejbližší třídy se splněným limitem. 
 

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

 4. 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. 
 

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

 6. Pořadí cviků a plánek chůze  bude zveřejněn po uzávěrce. 
 

 7. Zasláním přihlášky účastník potvrzuje, že je seznámen se zkušebním a závodním řádem  
 Klubu Obedience a s podmínkami  tohoto MR. 
 
Pozn: V rámci Junior Open PKO lze souběžně startovat i v dalších disciplínách (agility, IPO, 
ZVV, DogDancing, BVK, Junior Mini) 


