
3. Lacerta cup 
Závod v Obedience  10.11.2018 

SBTC CZ 

�

Termín: 10.11. 2018 
Maximální počet startujících týmů: 25 

Přihláška bude potvrzena po zaplacení startovného!!! 

V případě neúčasti se startovné nevrací. 

Startovné: 

450 Kč pro členy klubu SBTC CZ 

500 Kč člen Klubu obedience CZ   

700 Kč nečlen klubu obedience CZ ani SBTC CZ 

 Platbu za startovné uhraďte na č.ú. 1762837143/0800  

Do poznámky pro příjemce uveďte „SBT závod a vaše jméno“ 

Rozhodčí: Lada Richterová 
Steward: Renata Jandová 

Místo: Psí Akademie Dance and Jump 
https://www.dj-psiakademie.cz 

 (PetCenter Horní počernice ) 

Otevřené třídy: OB-Z, OB1 - v hale 
OB2,OB3- hala a některé cviky venku 

https://www.dj-psiakademie.cz


Přednostní přihlašování pro členy klubu SBTC CZ : 10.10.2018 
Ostatní se mohou přihlašovat  : od 10.10 do 25.10.2018 

nebo do naplnění kapacity 
Přihlašování na email : mhalmeco@gmail.com 

a nezapomeňte také na http://akce.obedience.cz/  

Časový rozpis bude na http://klub.obedience.cz/ po uzávěrce. 

Začátek cca v 9.00, přesný harmonogram bude upřesněn dle počtu týmu 
přihlášených do jednotlivých tříd po uzávěrce na http://klub.obedience.cz/ 

Každá třída bude mít přejímku a ukončení samostatně. 

Každý účastník se psem s PP musí doložit identifikaci- čip/tetování 
v souladu s PP. U psů bez PP průkaz z registru psů bez PP ČKS/
MSKS, pokud ještě nemá zapsanou kontrolu ve VP KO CZ. 
Identifikace bude provedena při odchodu z placu po ukončení 
cvičení každého psa. 

Každý účastník musí mít vystavenu výkonnostní knížku!! 

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, 
nebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během 
doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Psi pocházející 
z ČR musí 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. Každý účastník musí znát zkušební řád Obedience CZ. 

 Háravé feny se nemohou zúčastnit. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozhodčích či stewardů. 

Vedoucí akce: Hrbková Marie, tel :733 536 715,  
e-mail: mhalmeco@gmail.com 
Do haly si nezapomeňte přezůvky a klec pro psa. 

http://akce.obedience.cz/



