
3.MR teriérů OB2,OB3  

(CACT)  

 

Kdy: neděle 1.11.2020 

Kde: kyn.hala Zetor v Brně – Jedovnická 7a, GPS: 49.2159092N, 16.6758922E 

Třídy: OB2, OB3 

Rozhodčí: Ralf Bjorklund (Finsko)  – pokud situace s COVID19 neumožní přílet zahraničního 

rozhodčího, bude posuzovat český rozhodčí  

Stewardi: Romana Polická, Anna Musilová, Denisa Ružová  

Kontaktní osoba: Denisa Ružová, 00420776633091, Denisa.r.e@seznam.cz 

Uzávěrka přihlášek:  15.10.2020 

Specifika závodů:  

Mistrovství je otevřeno pouze pro psy s PP, které zastřešují kluby KCHT, Airedale terrier klub, 

Yorkshire terrier klub, Staffordshire Bull Terrier Club CZ, KAST. Závod je otevřen i pro zahraniční 

účastníky. 

Seznam plemen, které se mohou MR teriérů zúčastnit:  

• Stafordšírský bulteriér • Yorkshire terrier • Airedale terrier • Anglický toy teriér • Australský silky 

teriér • Australský teriér • Bedlington teriér • Border teriér • Český teriér • Dandie dinmont teriér • 

Glen of Imaal teriér • Irský soft coated wheaten teriér • Irský teriér • Japonský teriér • Kernteriér • 

Kerry blue teriér • Lakeland teriér • Manchester teriér • Norfolk teriér • Norvičský teriér • Jack 
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Russell teriér • Parson Russell teriér • Patterdale teriér • Sealyham teriér • Skajteriér • Skotský teriér 

• Toy foxteriér • Velšteriér • West highland white teriér • Americký stafordšírský teriér 

Cena: 

Člen klubu OB CZ 700 kč / 27 euro 

Nečlen klubu OB CZ 750 kč / 29 euro 

 

Bankovní spojení: 

Český účet: Fio banka 2201757375/2010  

Slovenský účet: Číslo účtu: 2943011230/1100  

Tatra Banka SWIFT: TATRSKBX  

IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230  

 

Zpráva pro příjemce: čs obedience závody + přijímení  

Variabilní symbol na neděli 26.4.: 26042020 

 

Startovné je nevratné, účastník si za sebe může najít v dané kategorii náhradníka, ale pouze do data 

uzávěrky! Přihláška je přijata až po zaplacení startovného!  

Podmínky: 

• Identifikace bude prováděna ihned po ukončení posouzení daného týmu.  

• Splnění pro přestup do vyšší třídy: 

o Ve třídách OB-1,2,3 splněné podmínky pro přestup, ze cviku dlouhodobé odložení 

nesmí být pes hodnocen 0 body. Pokud budete na závodě přestupovat do vyšší třídy 

tedy poprvé bude např. Závodit v kat.OB1 tak je nutné provést na klubu přeřazení 

psa: Pro přestup do vyšší třídy OB1,2,3 je nutné poslat bodovací kartu dokládající 

úspěšné splnění nižší zkoušky bez nuly za odložení na email:petraron@seznam.cz.  

• Nutné dokumenty:  

o české tými: výkonnostní knížka Obedience klubu CZ 

o slovenské tými: výkonnostní knížka ZŠK 

o pet pas s platným očkováním proti vzteklině a infekčním chorobám   

• Závod probíhá dle platného zkušebního řádu Obedience klubu CZ.  

• Závod je otevřen i pro zahraniční závodníky 

• Háravým fenám v kategorii OB2,3 bude umožněn start na konci závodního dne, před 

samotným startem musí být drženy mimo halu a tato situace musí být dopředu hlášena 

organizátorovi před začátkem akce min 1 den  – tedy ihned po zjištění hárání feny. 

 

Tituly: 

CACT 



Res. CACT 

Mistr České republiky teriérů v Obedience 2020 

Vicemistr České republiky teriérů v Obedience 2020 

 

Titul Mistra bude zadán nejúspěšnějšímu českému týmu (= psovod s trvalým pobytem v ČR, jehož 

pes je zapsán v české plemenné knize ČMKU, musí být označen čipem nebo tetováním), který splnil 

limit pro úspěšně vykonanou zkoušku v nejvyšší třídě (mimo OB1 a OBZ).  

Titul Vicemistra bude zadán druhému nejúspěšnějšímu českému týmu (= psovod s trvalým pobytem 

v ČR, jehož pes je zapsán v české plemenné knize ČMKU, musí být označen čipem nebo tetováním), 

který splnil limit pro úspěšně vykonanou zkoušku v nejvyšší třídě (mimo OB1 a OBZ).  

CACT, Res.CACT – přesun titulu musí teprve schválit ČMKU, takže prozatím není titul jistý 

 

 

Sponzoři: 

https://ob-vlcek.webnode.cz/ 
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