
   

 

MISTROVSTVÍ ČR 2020 

FRANCOUZSKÝCH OVČÁKŮ A BOUVIERŮ V OB 

 

Termín konání:    26.9.2020 

Místo konání:     Sportcentrum Doubí Třeboň http://www.doubi.treb.cz/ 

                                           GPS  48°59'9.72"N 14°46'36.86"E 

Pořadatel:     BEAUCERON  KLUB 

Rozhodčí:      ŠTOLOVÁ Petra 

Steward:      COUFALOVÁ Zuzana 

Kontaktní osoba:            GRANÁTOVÁ Andrea 

Uzávěrka přihlášek: Uzávěrka přihlášek:  5.9. nebo do naplnění kapacity. 

   Možnost přihlášení jiných plemen je od 26.8. do tohoto data mají přednost  

                                           francouzská plemena 

Specifika závodu:  

Závod je otevřen pro psy s PP, které zastřešují kluby:  Beauceron klub ČR, Bouvier club Bohemia, 

Briard klub ČR a jiná plemena s PP 

http://www.doubi.treb.cz/


Otevřené třídy:    OB-Z, OB-1, OB-2, OB-3  Podmínkou je mít se psem složenou a zapsanou zkoušku 

minimálně OB-Z. Podmínkou pro otevření třídy jsou minimálně tři závodní týmy. 

Kapacita:      max 25 týmů 

Začátek:      cca v 10 hodin, bude upřesněn 

 

Přihlašování na závod: 

Přihlášení je spuštěno na http://akce.obedience.cz/ 

Startovné musí být připsáno na bankovní účet nejpozději do uzávěrky 4.9. 2020 

Cena:  

Startovné: pro členy klubu OB CZ 550,- Kč / pro nečleny klubu OB CZ 650,- Kč 

Bankovní spojení: 

Účet: 2700358379/2010 Fio Banka, účet Beauceron klubu ČR, VS 0310, zpráva pro příjemce: jméno a 

příjmení + kategorie OB+ MČR    

Startovné je nevratné, účastník si za sebe může najít v dané kategorii náhradníka, ale pouze do 

data uzávěrky! Přihláška je přijata až po zaplacení startovného! 

 

Podmínky:  

❖ Identifikace bude provedena při odchodu z placu po ukončení individuálních cviků u každého 

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 budete na závodě přestupovat do vyšší třídy tedy poprvé 

budete  závodit v kat. OB 1,2,3  tak je nutné provést na Obedience  klubu přeřazení psa. 

Pokud tak neučiníte není možno závodit ve  vyšší třídě. 

❖ Nutné dokumenty: 

➢ každý tým musí mít Výkonnostní knížku klubu Obedience CZ a průkaz původu psa nebo VK 

s ověřením čipu 

➢ pet pas s platným očkováním proti vzteklině a infekčním chorobám 

❖ Závod probíhá dle platného zkušebního řádu Obedience klubu CZ. 

❖ Háravé feny po dohodě. V případě, že nebudeme moci háravku z kapacitních důvodů posoudit, 

vrátíme startovné v plné výši. Hárání nutno nahlásit dopoledne v den před závodem, v opačném 

případě startovné propadá. Háravé feny nastoupí na závěr akce a do té doby musí být drženy 

mimo soutěžní prostor.  

❖ Psi, kteří jsou agresivní, se nesmí zúčastnit soutěží obedience 

❖ Pořadatel si vyhrazuje právo na změny 

http://akce.obedience.cz/?fbclid=IwAR01rVWjpBg22iscy4ICTfbBnCCkBdyHyVkHMUe_dDa0Fsp7NW8FH_vkLu8


❖ Časový harmonogram bude upřesněn po uzávěrce přihlášek 

❖ Za škody způsobené psem zodpovídá majitel psa 

❖ Venčení smí probíhat pouze na místech určených pořadatelem 

 

 

Ocenění:  

1 - 3. místo:  OB-Z, OB-1, OB-2, OB-3 všech přihlášených psů v kategorii 

Vítěz třídy MČR kařdého plemene FO (Beauceron, Briard, Bouvier): OB-Z, OB-1, OB-2, OB-3 – bude 

zadán nejúspěšnějšímu českému týmu v rámci plemene FO, který splnil limit pro úspěšně vykonanou 

zkoušku výborně v dané třídě 

Mistr České republiky FO v Obedience 2020:  bude zadán nejúspěšnějšímu českému týmu z celé 

kategorie FO, který splnil limit pro úspěšně vykonanou zkoušku v nejvyšší třídě (získá 192 - 320 bodů). 

V případě, že v nejvyšší třídě žádný tým zkoušku nesplní, získává titul nejlepší tým se splněnou 

zkouškou ve třídě nižší (mimo OB-Z, OB-1) 

 

Odkazy: 

Každý tým musí mít Výkonnostní knížku klubu Obedience CZ 

http://www.obedience.czújak-na-to_/vykonostni-knizka  

Manuál k registraci a přihlášení: 

http://www.obedience.cz/jak-na-to_/nápověda-k-portalu-akce_obedience_cz 

 

Sponzoři : 

 

http://www.obedience.czújak-na-to_/vykonostni-knizka
http://www.obedience.cz/jak-na-to_/nápověda-k-portalu-akce_obedience_cz

