Zkoušky Obedience Nové Strašecí
Termín konání:

sobota 24. 11. 2018

Místo konání:

ZKO Nové Strašecí,
Nové Strašecí, Pecínovská 76

50°08'24.5"N 13°53'57.0"E
prostředí venku, povrch tráva
Rozhodčí:

Alexandra Křivohlavá

Steward:

Lukáš Jánský

Otevřené třídy:

OB-Z, OB1, OB2, OB3
kapacita je max. 25 týmů

Uzávěrka:

19. 11. 2018

Startovné:

Člen klubu Obedience CZ

320 Kč

Nečlen klubu Obedience CZ

400 Kč

Program:

8:30 – 9:00

prezence

9:00

zahájení, trénink

Přihlášky pouze přes web Klubu obedience CZ!
Časový harmonogram je pouze orientační. Přesný harmonogram bude upřesněn do data uzávěrky .

Platby posílejte převodem na účet č.: 1524778010/3030. Do zprávy pro příjemce uveďte
své celé jméno a příjmení. Jako variabilní symbol uveďte 160618. Startovné je při
neúčasti nevratné, je možný převod na náhradníka. Přihlášky budou akceptovány
pouze po zaplacení startovného.

Uzávěrka přihlášek je do 19. 11. 2018 nebo do naplnění kapacity.
Kontakt na pořadatele:
Lenka Széplakiová
Sevastopolská 2849, Kladno 272 04
nebo na e-mail: lenka.szeplakiova@seznam.cz
Mob.: 724 878 028
Občerstvení: malé občerstvení zajištěno na místě
Další informace:
Každá kategorie bude mít přejímku a ukončení samostatně.

Podmínky účasti:
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.
Psi, kteří jsou agresivní, se nesmí zúčastnit soutěží obedience. Podle zákona na ochranu
zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. v plném znění zejména zákona 77/2004 Sb. se soutěží
nesmí účastnit kupírovaní psi. Háravé feny se mohou účastnit zcela na závěr akce, a do té
doby musí být drženy mimo soutěžní prostor. Háravé feny mají možnost složit zkoušku
avšak bez nároku na umístění v závodě. Březí feny, počínaje pátým týdnem březosti, a feny
se štěňaty do 50. dne od narození štěňat jsou ze závodů vyloučeny.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, ani za zranění psa či psovody. Pořadatel
neodpovídá za případnou ztrátu psa. Každý účastník musí znát zkušební řád Obedience CZ.
Podmínkou účasti závodů obedience je identifikace psa čipem nebo tetováním, který u psů
s PP musí být v souladu s PP a u psů bez PP v souladu s registračním průkazem ČKS pro
psy BPP. Každý účastník závodu musí mít výkonnostní knížku vydanou Klubem Obedience
CZ, jinak nebude na závod připuštěn (je možné nastoupit pouze na zkoušku na nečisto).

