
Československé obedience závody 2020 I. 

 

 

Kdy: sobota 31.10.2020 (termín přesunut z 25.4.) 

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

Třídy: OBZ, OB1 

Rozhodčí: Ralf Bjorklund – Finsko, Iveta Skalická (zahraniční rozhodčí bude posuzovat pokud to 

situace dovolí v závislosti na COVID19, v opačném případě 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 

Speciální ocenění: 

V každé třídě bude vyhodnocen nejúspěšnější český a nejúspěšnější slovenský účastník (český = české 

občanství, slovenský = slovenské občanství). 

Tréninkové závody:   

Začínající týmy se mohou přihlásit na tréninkový závod, posuzovat bude Anna Musilová. Závod bude 

složen ze skupinového odložení + 5 vybraných cviků z OBZ. Po ukončení jednotlivých cviků můžete 

odměnit hračkou nebo nedrobivým pamlskem. Závodu se mohou zúčastnit týmy s nesloženou 

zkouškou nebo max. Složeným OBZ na dobře. Přihlašování ZDE 

 

mailto:Denisa.r.e@seznam.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH5PkLhhmhvv5taibhAD2yejbO9eUin-g31GP4BdKzzvtsxw/viewform?usp=sf_link


Cena: 

Člen klubu OB CZ 620 kč / 25 euro 

Nečlen klubu OB CZ 700 kč / 27 euro 

Trénikový závod 350 Kč 

 

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: 31102020 

 

Startovné je nevratné (ani v případě hárání feny), 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. 

• Háravé feny jsou ze závodu vyloučeny, protože následující den probíhají další obedience 

závody! Platba je nevratná. 

 

 

 



 

Sponzoři: 

 

 

 


