
 

 
pořádá dne  27. 6. 2010 

 

zkoušky obedience 
 

Otevřené třídy:  OB-Z, OB 1, OB 2, OB 3  (kapacita zkoušek: 25 týmů) 
 

Přejímka psů:  od 7:30 hodin 
Tréninky:        od  8:00 hodin                                  
Přesný harmonogram bude zveřejněn od  20. 6. 2010  
na stránkách http://www.obedience-trinec.cz  
 

Platby:       člen Klubu Obedience CZ             
                    nebo člen ZKO č.102 Třinec  300,- Kč 
                    nečlen Klubu Obedience CZ  400,- Kč 
                     další pes (pro všechny)   200,- Kč 
 

Platby převodem na účet  432040073/0800 - var. symbol 26062010 - do zprávy pro příjemce - jméno psovoda a text - 
zkoušky - nebo složenkou na níže uvedenou adresu. 
 

Přihlášky:   poštou na níže uvedenou adresu nebo e-mail.  
                    Uzávěrka přihlášek: 18. 6. 2010 nebo po naplnění kapacity. 
                    Přihlášky budou akceptovány až po zaplacení příslušné platby. 
                    Při neúčasti týmu se platby nevrací. 
 

Kontaktní osoba:   Eva Čapníková, Oldřichovice 513, 739 61 Třinec 1 
                                 tel.: +420 737 730 645, e-mail: obedience@beardieeva.cz  

Rozhodčí:  Eva Čapníková  
Stewardi:  Zuzana Krejčiříková 

 
 

Místo konání:  areál kynologického cvičiště ZKO č.102Třinec, ul Frýdecká 
GPS: Loc: 49°40'14.576"N, 18°39'31.453"E  - Info: http://obedience-trinec.cz 

 
 

Veterinární podmínky: 
Všichni psi, kteří se zkoušek účastní, 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. 
 

Občerstvení:  bude zajištěno v místě konání zkoušek. 
 
Podmínky účasti: 
Zkoušek se nesmí zúčastnit agresivní psi.  
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.  
Každý účastník musí znát zkušební řád Obedience CZ. 
       

Zkoušky budou probíhat dle Zkušebního řádu Obedience CZ.  
Jeho platné znění najdete na stránkách http://www.obedience.cz 
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