
14. Mistrovství České Republiky v Obedience 
 

Rozhodčí: Marie Kohlová (OB3, OB1), Lada Richterová (OB-Z, OB2) 

Stewardi: Pavla Zamykalová (OB3, OB2), Anežka Rybová (OB-1, OB-Z) 

Datum:  11.-12.12.2021 

Místo: krytá hala Studenec u Trutnova, povrch umělá tráva 

 
Harmonogram: sobota – OB-1 (30 týmů), OB2 (25 týmů) 

                            neděle – OB-Z (30 týmů), OB3 (25 týmů) 

Startovné: 650,- člen klubu Obedience CZ, 800,- nečlen klubu Obedience CZ 

Platební údaje: č. ú: 2100215622 /2010 (Fio banka), VS: 11122021, do zpráv pro 

příjemce: MČR+Vaše jméno 
 

Kvalifikační podmínky: OB-Z, OB1 – na výborně 

                                           OB2 a OB3 – na velmi dobře 

Podmínky musí být splněny od posledního MČR (včetně), vždy bez nuly za skupinové 

odložení. Přestup do vyšší třídy není na MČR možný, zkouška musí být splněna vždy 
ve třídě, ve které bude tým startovat. 

Účastník Mistrovství ČR musí být občanem České republiky, nebo trvale pobývat na 

území ČR. 
 

Přihlašování: pouze přes akce webu Klubu Obedience. Přihláška je platná po připsání 
startovného na číslo účtu klubu a ZASLÁNÍ BODOVACÍ KARTY, která Vás opravňuje 
startovat v dané třídě, na mail:  sport@obedience.cz 

Uzávěrka přihlašování:  30.11.2021 

 

Pořadatel: Klub Obedience z.s., Varnsdorfská 339/1, Praha 9, 19000 

Kontaktní osoba: Lada Richterová, Ladislava.richterova@seznam.cz, tlf.: 603242866 

 

 

mailto:Ladislava.richterova@seznam.cz


Důležitá upozornění pro účastníky: 

 

- Soutěž proběhne dle platných protiepidemiologických opatření 

- Každý závodník musí mít s sebou výkonnostní knížku vydanou Klubem Obedience + 
platné očkování proti vzteklině, jinak nebude vpuštěn na start. 

- Na akci bude prováděna kontrola čipu ihned PO výkonu psa. 

- Z organizačních důvodů NEBUDOU HÁRAVÉ feny připuštěny k závodu v kategorii OB-
Z, OB1, OB2 bez nároku na vrácení startovného. Mohou startovat pouze ve třídě OB3, 

kde půjdou až na konci závodu. Po celou dobu závodu, budou drženy mimo soutěžní 
prostor. 

- Za škody způsobené psem odpovídá jeho majitel 

- V případě neúčasti je startovné nevratné. 

- Pořadatel si vyhrazuje právo na změny. 
 

Tituly: 

Titul Mistr ČR - zadáván nejlepšímu týmu, který splnil limit zkoušky v nejvyšší třídě 
OB3. 

CACT: může rozhodčí udělit každému zástupci plemene, ve třídě OB3, který se (v 
plemeni) umístil na prvním místě a získal známku nejméně VD 

Res.CACT: může udělit rozhodčí každému zástupci plemene, ve třídě OB3, který se 
umístil na 2. místě (v plemeni) a získal známku nejméně VD. 
 

Veterinární podmínky: 

Psi, kteří musí mít náplast, mají stehy nebo obvaz, se soutěže nesmí účastnit. Všichni 

psi, kteří se soutěže účastní, musí být klinicky zdraví. Musí mít platné očkování proti 
vzteklině.  

Podle zákona ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 v platném znění, se soutěže 
nesmí účastnit psi s kupírovanýma ušima. 

Březí feny, počínaje pátým týdnem březosti, a feny se štěňaty do 50. dne od narození, 
jsou ze závodu vyloučeny.  


