
 

Podzimní závod obedience, 3. 11. 2018 
 

Třída OB2 

 Pořadí cviků 

 1. Odložení vleže ve skupině 

 2. Směrový aport  

 3. Vyslání do čtverce  

 4. Ovladatelnost na dálku SEDNI – STŮJ - LEHNI  

 5. Pachová identifikace  

 6. Odložení za pochodu do STOJE a LEHU 

 7. Chůze u nohy 

 8. Přivolání se zastavením 

 9. Skok přes překážku a aport kovové činky  

 10. Všeobecný dojem 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Popis:  

 Pomalou chůzí pochodem v chod – vpravo v bok – čelem vzad – vlevo v bok – zastavit – 2 úkroky vzad – 3 úkroky vpřed 

- pozadu pochodem v chod – zastavit - klus – čelem vzad – normální chůze – vpravo v bok – čelem vzad – vlevo v bok 

 – zastavit - klus – vlevo v bok – vpravo v bok – normální chůze – vpravo v bok – zastavit. 
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Třída OB1 

 Pořadí cviků 

 1. Odložení vsedě ve skupině 

 2. Aport dřevěné činky  

 3. Vyslání do čtverce  

 4. Ovladatelnost na dálku 

 5. Vyslání okolo kuželu a zpět  

 6. Chůze u nohy 

 7. Odložení za pochodu do SEDU nebo LEHU  

 8. Přivolání 

 9. Odložení za pochodu do STOJE 

 10. Přivolání se skokem přes překážku   

 11. Všeobecný dojem 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Popis:  

 2 úkroky vpřed – 2 úkroky vzad - klus - vpravo v bok – normální chůze – čelem vzad – vlevo v bok – vpravo v bok 

- klus – vpravo v bok – vpravo v bok – normální chůze – zastavit. 
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Třída OB-Z 

 Pořadí cviků 

 1. Odložení vsedě ve skupině 

 2. Držení aportu 

 3. Vyslání do čtverce  

 4. Ovladatelnost na dálku 

 5. Vyslání okolo kuželu a zpět  

 6. Chůze u nohy 

 7. Odložení za pochodu do STOJE nebo LEHU  

 8. Přivolání 

 9. Odložení za pochodu do SEDU 

 10. Přivolání se skokem přes překážku   

 11. Všeobecný dojem 

  

 


