Babické závody v obedienci
9.září 2018 Babice u Šternberka
Závod je určen pro všechny psy.
Místo konání: areál ZKO KK Babice http://www.kkbabice.cz/
Otevřené třídy: OB-Z, OB 1, OB 2 ( kategorie OB 2 bude otevřena pouze v případě, že se přihlásí
alespoň 3 účastníci )
Program: harmonogram závodu bude upřesněn po uzávěrce přihlášek,
zveřejněn na http:/akce.obedience.cz/ a rozeslán e-mailem všem přihlášeným
Rozhodčí: Markéta Píšová
Steward: Zuzana Krejčíříková
Změna rozhodčího a stewarda vyhrazena.
Závody se budou řídit Zkušebním řádem Obedience CZ. Jeho platné znění a další informace najdete
na stránkách klubu http://klub.obedience.cz/
Občerstvení: bude zajištěno v místě konání soutěže
Kontaktní osoba: Lenka Kubešová, 785 01 Babice
Tel.: +420773106460, e-mail: kubes.lenka@seznam.cz
Přihlášky: všichni zájemci o účast musí být registrováni a přihlášeni elektronicky na stránkách Klubu
obedience CZ: http://akce.obedience.cz/
Na e-mail kubes.lenka@seznam.cz pošlete své kontaktní údaje (e-mail, tel.č.) pro možnost vzájemné
komunikace.
Startovné:

členové ZKO KK Babice
Členové Klubu Obedience CZ
Ostatní

300,- Kč
350,- Kč
400,- Kč

Platby převodem na účet: 943 0983 001/ 5500
Do zprávy pro příjemce uveďte: 9.9.2018 + příjmení.
Uzávěrka přihlášek: 1.9.2018
Přihlášky bez zaplacení startovného nebudou akceptovány.
Při neúčasti týmu se startovné nevrací.
Důležitá upozornění:
Každý účastník závodu musí mít výkonnostní knížku vydanou Klubem obedience CZ. Informace k
vydávání výkonnostních knížek: http://klub.obedience.cz/jak-na-to_/vykonnostni-knizka Každý
účastník se psem s PP musí doložit identifikaci (čip/tetování) v souladu s PP. Kontrola identifikace
bude prováděna po výkonu psa. Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném

znění, zejména ve znění zákona 77/2004 Sb., se nesmí zúčastnit kupírovaní psi. Háravé feny se
mohou zúčastnit, ale musí být drženy mimo cvičební prostor, dokud nejsou ostatní týmy hotovy.

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 musí být doprovázeni platným
očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se
prokáží při přejímce.

