
KKlluubb  cchhoovvaatteellůů  ccoolllliiíí  aa  sshheellttiiíí  PPrraahhaa  VVááss  ssrrddeeččnněě  zzvvee  nnaa::   

  
Zkoušky OBEDIENCE spojené s 

 

2. Obedience Collie and Sheltie 
Cup  

 

Datum: v sobotu 24.9.2011 

Místo: areál KK Prostějov  
mapu najdete na www.kkprostejov.cz 

 
Rozhodčí: Markéta Píšová 

Stewardi: Zuzana Krejčiříková 

Program:  
7.00 – 8.00 přejímka (podle počtu závodníků možnost přejímky a tréninků tříd 
OB2 a OB3 v pozdějších hodinách- bude upřesněno po uzávěrce) 
8.00 – 9.00 trénink 4min/tým 
9.00 skupinové cviky, individuální cviky 
předpokládaný konec 16.00 
program bude upřesněn po uzávěrce, informace budou vyvěšeny na www.collie-
sheltie-club.cz a na www.kkprostejov.cz  
 

Uzávěrky přihlášek:  
- Obedience Collie and Sheltie Cup 
    Uzávěrka 28.8. 2011 nebo do naplnění kapacity!!! 
- zkoušky pro ostatní plemena možno hlásit od  29.8. do 11.9. 2011 
 
!!!!Počet míst omezen na 25 týmů!!!! 

 
Startovné Obedience Collie and Sheltie Cup (se zápisem zkoušky)  
600,- / tým - nečlenové  
500,- / tým - členové KCHCS Praha nebo MSKCHCS nebo CKCHS nebo OB CZ 
(člen jednoho z klubů) 
400,- /tým - členové KCHCS Praha nebo MSKCHCS nebo CKCHS a OB CZ (člen 
dvou klubů) 
 
 



Klub chovatelů collií a sheltií Praha 

 
 
Startovné pro ostatní plemena – zkouška  
přihlášky budou přijímány od 29.8. do 11.9. 2011  
(možno se přihlásit i před tímto datem, potvrzeno bude až po 29.8. - přednost 
mají Sheltie a collie) : 
500,-/tým - nečlenové 
400,-/tým – členové OB CZ nebo KCHCS Praha nebo MSKCHCS nebo CKCHS 
(člen jednoho z klubů) 
300,-/tým – členové OB CZ a KCHCS Praha nebo MSKCHCS nebo CKCHS (člen 
dvou klubů) 
  
Platby zasílejte složenkou typu „C“ na níže uvedenou adresu nebo  
na účet č. 1708441113/0800, jako variabilní symbol použijte Vaše telefonní číslo, 
které jste uvedli v přihlášce, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení. 
Zahraniční závodníci platí startovné na místě při prezenci. 
Startovné  je při neúčasti týmu nevratné. 
                                      
Otevřeného závodu KCHCS „Obedience Collie and Sheltie Cup“ se mohou 
zúčastnit pouze krátkosrsté a dlouhosrsté kolie s PP a šeltie s PP.  
 
Zkoušky jsou určené pro všechna plemena mimo sheltií a collií! 
 
 
Tituly:  
Absolutní vítěz Obedience CSC 2010 
Vítěz třídy na OCSC KK, DK a SHE ve třídách OB Z – OB 3 
Každé plemeno bude v kategoriích vyhodnoceno samostatně, budou vyhlašováni 
první tři umístění ve všech otevřených třídách, první umístění získává titul Vítěz 
třídy plemene KK, DK nebo SHE. Nejlepší z vítězů jednotlivců získá titul 
„Absolutní vítěz Obedience CSC 2010“. Patronaci nad tímto závodem má Klub 
chovatelů Collií a Sheltií Praha. 
 
 
Přihlášky, startovné a případné dotazy směřujte na adresu:  
Dagmar Laníková, Sídl. Svobody 17/58, Prostějov, 796 01 
      nebo na e-mail    lenny.l@post.cz  
Přihlášky budou přijaty až po zaplacení startovného. 
 

 



 
Klub chovatelů collií a sheltií Praha 

 
 

Podmínky účasti:  
Dodržování zákona 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění. 
Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu a přilehlém okolí, 
sbírat exkrementy po psech do organizátorem přichystaných sáčků. Pořadatel 
neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa. 
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi, kteří neprošli 
veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. Psi musí být vybaveni pasem pro 
malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes byl v době od 
21 dnů do jednoho roku před konáním akce očkován proti vzteklině a je v imunitě 
proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a 
třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí 
splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze 
dne 26.5.2003. Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby 
nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Na akci 
nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima, zkoušek se nesmí účastnit agresivní 
psi. Háravé feny musí být drženy mimo cvičební prostor a nahlášeny pořadateli. 
Zkoušky budou probíhat dle zkušebního řádu Obedience CZ - www.obedience.cz , 
každý účastník musí tento řád znát. Pro účast v kategorii OB 2  a  OB 3 je nutné 
doložit doklad o vykonané nižší zkoušce. 
 
 
 

Občerstvení:  
Bude zajištěno v areálu cvičiště.           
 

 


