
 

 

 

KCHBO, z.s. 

Vás srdečně zve na 

 

13. Mistrovství ČR belgických a australských ovčáků v Obedience 

KCHBO 

CACT 

Neděle 4.září 2022 

 

Rozhodčí:  Jozef Olearčin SK, Anna Musilová CZ 

rozložení rozhodčích a stewardů bude zvěrejněno po uzávěrce, národní třídu OBZ posuzuje český 

rozhodčí 

Stewardi: Pavla Zamykalová, Romana Polická (Denisa Ružová) 

FB událost: TU 

Adresa: Kynologická hala Zetor Brno, Jedovnická 7a 

GPS: 49.2159092N, 16.6758922E 

Uzávěrka přihlášek: 2.8 2022 

Kontaktní osoba: : Denisa Ružová, 776633091, Denisa.r.e@seznam.cz 

Přihlášení:  akce.obedience.cz 

Otevřené třídy: 

OB3,2,1,Z 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/999899200595232?active_tab=about


Startovné:  

Člen KCHBO + klubu OB CZ 650 Kč (27 €) 
 

Člen KCHBO nebo klubu OB CZ 750 Kč (31 €) 
  

Nečlen KCHBO a nečlen OB CZ 780 Kč (32 €) 
 

 

Platební údaje: 

Číslo účtu: 2201391422/2010   

VS: číslo vaší výkonostní knížky na portálu akce.obedience.cz, 

Specifický symbol 666, 

zpráva pro příjemce: MR OB +příjmení. 

Nepřijímáme platby složenkou "A". 

platby v EUR (ze zahraničí):  

IBAN: CZ1520100000002201998080 

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 

Praha 1 

Přihlášky jsou akceptovány pouze po zaplacení startovného. Fotokopii dokladu o zaplacení posílejte 

na denisa.r.e@seznam.cz, poté bude vaše přihláška přijata!  

Startovné je nevratné! Jediná podmínka pro vrácení startovného je zrušení akce ze strany 

organizátora.  

 

Identifikace psa: Bude prováděna ihned po ukončení posouzení daného týmu. 

Splnění pro přestup do vyšší třídy: 

Ve třídách OB-1,2,3 splněné podmínky pro přestup, ze cviku dlouhodobé odložení nesmí být pes 

hodnocen 0 body. Pokud přestupujete do vyšší třídy, zašlete žádost o přeřazení v systému a fotokopii 

bodové karty + VK, kde máte složenou zkoušku, která vás opravňuje pro přestup do vyšší třídy.  

Dokumenty: 

Průkaz původu psa, výkonnostní knížku (CZ – klub obedience cz, SK – VK ZŠK nebo jiného členského 

státu FCI) – bez těchto dokumentů se nemůžete zúčastnit závodu. Závod probíhá dle platného 

zkušebního řádu Obedience klubu CZ. Očkovací průkaz či Pet pas s platným očkováním. 

Specifika závodů: 

Mistrovství je otevřeno pouze pro psy a feny plemene BO a AUO s PP vydaným členským státem FCI 

nebo jeho partnerem. Závod je otevřen i pro zahraniční účastníky. 

 

 

mailto:denisa.r.e@seznam.cz


Tituly: 

Mistr České republiky belgických ovčáků v Obedience 2022 

Mistr České republiky australských ovčáků v Obedience 2022 

CACT, Res.CACT 

Titul Mistra bude zadán nejúspěšnějšímu českému týmu (= psovod s trvalým pobytem v ČR, jehož pes 

je zapsán v české plemenné knize ČMKU, musí být označen čipem nebo tetováním), který splnil limit 

pro úspěšně vykonanou zkoušku v nejvyšší třídě (OB3 potažmo OB2 potažmo OB1). 

CACT –čekatelství šampionátu práce se uděluje nejlepšímu jedinci plemene, který na soutěži se 

zadáváním čekatelství CACT obdrží známku výborná nebo velmi dobrá ve třídě OB3. 

 Res. CACT se uděluje druhému nejlepšímu jedinci plemene, který v dané soutěži obdržel známku 

nejhůře velmi dobrá ve třídě OB3. V případě plemen dělených do rázů dle velikosti nebo barvy srsti 

může být uděleno tolik CACT, kolik se na výstavě zadává BOB. 

Háravé feny: 

Háravé feny se nemohou účastnit závodu, pokud o tom organizátor vzhledem k časovému 

harmonogramu nerozhodne jinak. Pokud organizátor povolí účast háravých fen, musí se  zúčastnit na 

konci závodního dne, musí být drženy mimo soutěžní prostor a tato situace musí být dopředu hlášena 

organizátorovi minimáně 2 dny před začátkem akce, aby organizátor upravil časový harmonogram a 

pořadí jednotlivých soutěžních kategorií a stihl tak informovat všechny závodníky prostřednictvím e-

mailu. 

HLAVNÍ PARTNER ZÁVODU: 

https://krmivo-brit.cz/ 

 

Děkujeme všem sponzorům za jejich podporu: 

 https://ob-vlcek.webnode.cz/ 

https://shop.fitdog.cz/ 

https://shop.rsdc.sk 

 

 

https://ob-vlcek.webnode.cz/
https://shop.fitdog.cz/
https://shop.rsdc.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


