
 
 
 
 
 
 

Termín konání: 16.2.2019 

Uzávěrka:  08.2.2019 

 

Místo konání: Ranč Ježkův Mlýn 

Hoštka u Roudnice nad Labem 

GPS: 50°29'17.085"N, 14°19'24.370"E 

Občerstvení: v místní restauraci (kromě cvičební haly, zázemí vytápěno) 

 

Rozhodčí:  Petra Štolová 

Steward:  Radka Dacejová 

 

Otevřené třídy: OB-Z, OB1, OB2, OB3 

Kapacita:  25 týmů 

Program: Předpokládaný začátek 8.00 hod. Přesný časový harmonogram bude 

zveřejněn po uzávěrce přihlášek 

 

Kontakt:  Ing. Soňa Hošková - s.hoskova@seznam.cz, tel. 731683806    

 

Startovné:  Členové klubu Obedience 500 Kč 

    Ostatní 550 Kč 

 

Platby zasílejte převodem na účet číslo 3089463143/0800. Do zprávy pro příjemce 

uveďte „OBE + své jméno a příjmení“, jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní 

číslo. 

Při neúčasti týmu na závodu pořadatel startovné nevrací! 

 

Přihlašování je možné pouze přes přihlašovací systém Klubu Obedience, z.s. na 

http://akce.obedience.cz  

Přihláška bude potvrzena po úhradě startovného.   

 

 

 

 

 

Obedience Cup 
 



Každý účastník musí mít vystavenou výkonnostní knížku klubu Obedinece CZ. 

Psi bez průkazu původu musí mít vystavený Registrační a výkonnostní průkaz psa 

bez PP.Na akci bude pořadatelem prováděna kontrola čipu/tetování každého 

účastníka akce. Kontrola identifikace bude prováděna po výkonu psa.  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu posuzovatelů. 

 

Veterinární podmínky: 

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 usí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 

veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokáží při 

přejímce. 

 

Podmínky účasti: 

Psi, kteří jsou agresivní, se nesmí zúčastnit soutěží obedience. 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 mohou 

zúčastnit, ale musí být drženy mimo cvičební prostor, dokud nejsou ostatní týmy 

hotovy a musí být nahlášeny pořadateli předem. Každý účastník musí znát zkušební 

řád Obedience CZ. 

 


