KK Lovely dog v spolupráci s KK Turčianske Teplice Vás pozýva
na oficiálne FCI obedience skúšky OBZ-A, B, C; OB1; OB2; OB3
a neoficiálne OB0.
Rozhodca: P. Tamáši, Hlavný steward: L. Krampe

Súťaž je otvorená pre všetkých psov, s preukazom o pôvode aj bez preukazu o pôvode.

Dátum konania: 10. 10. 2020 (sobota)
Miesto: KK Lovely dog Banská Bystrica
GPS: 48°42’07.9”N 19°07’39.0”E
Povrch: tráva
Vyplňte, prosím, prihlášku tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8EgqibnTxg7Z_fl4r3Qv7mvOM-h35hsFUlakUS8mMqvw5vQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757

Uzávierka prihlášok: 4. 10. 2020

Harmonogram uverejníme po uzávierke podľa počtu prihlásených štartujúcich.
Štartovné: OBZ - A, B, C; OB1 - OB 3: 20 eur
OB-0: 15 eur
Platobné údaje: číslo účtu: SK18 0900 0000 0051 1095 7033
Správa pre príjemcu: Jesenne OB skusky + meno psa a priezvisko psovoda, VS: 10102020
Uprednostňujeme platbu na účet, po dohode sa dá však zaplatiť aj na mieste.
Vyplnením a odoslaním prihlášky sa zaväzujete zaplatiť štartovný poplatok. Ak sa skúšky
nezúčastníte, organizátor si bude tento poplatok vyžadovať. Ak nastanú objektívne
príčiny pre neúčasť, poplatok uhradiť nemusíte. Ak bude akcia zrušená z organizačných
dôvodov, platby Vám budú vrátené na účet.

Skúšky sa môžu zúčastniť aj háravé sučky, to je ale potrebné nahlásiť organizátorovi, aby
mohol byť upravený štartovací čas; takéto sučky budú štartovať ako posledné.
Pri cvikoch do OB0 platia rovnaké pravidlá ako pri skúšobnom poriadku OBZ, avšak psovod môže použiť odmenu. Účastníci OB0 budú štartovať ako poslední.
• Pre nastúpenie na skúšky do oficiálnych tried je potrebná výkonnostná knižka (VK)vydaná Zväzom športovej kynológie SR (ZŠK SR). (ak máte problém s vybavením, prosím
kontaktujte organizárota, pomôže Vám)
• Aj sa hlásite do vyššej triedy (OB2, OB3) je dôležité mať zapísanú nižšiu skúšku vo
výkonnostnej knižke ZŠK, teda skúška musí byť oficiálne splnená
• Načítanie čipu bude prebiehať pri odchode z cvičiacej plochy
• Psy musia mať platné očkovanie proti besnote a tiež musia byť klinicky zdravé. Je potrebné doniesť aj očkovací preukaz psa
• Za škody spôdobené psom zodpovedá majiteľ psa
• Doporučujeme zobrať si prepravku či klietku so sobou, žiadame, aby bol pohyb psov
na cvičisku obmedzený z dôvodu nerušenia psov, ktoré budú cvičiť
• V okolí cvičiska sa dá prechádzať so psom, avšak je potrebné mať psa pripútaného na
vôdzke z dôvodu, že priľahlé pozemky patria poľovníckemu združeniu a vyskytuje sa
tam lesná divá zver
• Na cvičisku nie je možné venčiť psa
• Rátajte so suchým WC - TOI-TOI toaleta
• Voda na cvičisku je len donesená, nie je tam prípojka
• Parkovanie je ihneď vedľa cvičiska, avšak je na slnku, takže je potrebné v prípade slnečného počasia auto zakryť
Pre akékoľvek informácie píšte na: denisa@lovelydog.sk, prípadne volajte na 0905 917
520. Všetky informácie vrátane prihlasovacieho formuláru sú zverejnené na FB stránke
KK Lovely dog

