
Hovawart klub ČR a Slovenský hovawart klub Vás srdečně zvou na 

Mistrovství světa IHF v OBEDIENCE 

Pro jedince plemene HOVAWART s průkazem původu registrovaným v plemenné knize FCI 

 

Datum:   10. 9. 2016 

Místo:   KK Zetor, Jedovnická 7a, 628 00 Brno, Česká republika 

Otevřené třídy:  OB1, OB2 a OB 3 se zadáváním titulu Mistr Světa IHF 

Rozhodčí:  Lucie Gabrielová 

• v případě překroční počtu 25 startujících týmů bude delegován druhý rozhodčí pro kategorii OB1 
• kategorie bude otevřena při minimálním počtu 3 týmů 

 

Předběžný program soutěže: 

Pátek 9.9.2016  15.00-21.00   Individuální tréninky 

Sobota 10.9.2016 08.00-09.00  Prezence, veterinární přejímka 

   09.00   Losování, slavnostní zahájení 

   09.30   Začátek posuzování 

 

Podmínky účasti dle platného Zkušebního řádu Obedience klubu CZ 

Každý startující tým musí mít výkonnostní knížku. 

OB1: minimální věk psa 12 měsíců, splnění zkoušky OBZ (případně splnění zkoušky OB1) 

OB2: minimální věk psa 14 měsíců, splnění zkoušky OB1 na Výborně (případně zkoušky OB2) 

OB3:  minimální věk psa 15 měsíců, splnění zkoušky OB2 na Výborně (případně zkoušky OB3) 

V případě přestupu do vyšší třídy nesmí být pes hodnocen 0 body ze cviku skupinové odložení (platí pro všechny třídy). 

 

KONTAKTY 

Informace, přihlášky, realizace: 

Slovenský hovawart klub - Roman Rakovan, tel. +421 907 170 847, e-mail:  vycvik@hovawart-klub.sk 

Pořadatel: 

Hovawart klub ČR - Kristýna Banertová, tel. +420 777 806 141, e-mail:  vycvik@hovawart.cz 

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu propozic. 

 



Přihlašování: 

Na soutěž není možné se přihlásit přímo, jednotlivé týmy deleguje příslušný chovatelský klub v dané zemi. 
Maximální počet týmů z každé země není omezen. Účast týmů z klubů, které nejsou členy IHF a ze zemí, 
které nemají chovatelský klub plemene Hovawart, bude řešena individuálně. 

Uzávěrka přihlášek: 1. 8. 2016 

Startovné:  €50 /1350,- CZK 

Startovné v € nebo CZK uhraďte na účet číslo  CZ0820100000002800975825 
 
Potřebné dokumenty: 

- Kopie Výkonnostní knížky 
- Kopie Průkazu původu (pro ověření idendity) 
- Všichni účastníci, kteří přestupují do vyšší třídy než ze které mají splněnou zkoušku, zašlete  

oskenovanou a podepsanou bodovací listinu se splněním podmínek pro přestup. 

Přihlášky  s kopiemi dokumentů a dokladem o zaplacení zasílejte na adresu: vycvik@hovawart-klub.sk 

Přihlášky budou přijímány až po uhrazení startovného. V případě neúčasti týmu bude startovné použito na 
uhrazení provozních nákladů a tým nemá nárok na jeho vrácení.  

 

    
TITULY a ČEKATELSTVÍ      

Mistr světa IHF v obedience 2016 
Titul bude zadán nejúspěšnějšímu týmu, který splní limit pro úspěšně vykonanou zkoušku v třídě OB3. 

Vítěz IHF OB1 
Titul bude zadán nejúspěšnějšímu týmu, který splní limit pro úspěšně vykonanou zkoušku v třídě OB1  

Vítěz IHF OB2 
Titul bude zadán nejúspěšnějšímu týmu, který splní limit pro úspěšně vykonanou zkoušku v třídě OB2  

Tituly mohou být zadány pouze týmům startujícím na základě delegace členským klubem IHF.  V případě, že první místo 
obsadí tým, který není delegován členským klubem IHF, získává titul následující umístěný tým, který tuto podmínku 
splňuje. 

 

Pravidla: Soutěž bude probíhat dle platných řádů Obedience České republiky, povinností účastníků je znalost zkušebních 
řádů. V případě, že tým po odeslání přihlášky přestoupí díky složené zkoušce do vyšší třídy, musí o této skutečnosti 
neprodleně uvědomit pořadatele. Pokud bude zjištěno, že tým startuje v neadekvátní třídě, nebude mu umožněna účast 
na soutěži.  Pro otevření třídy je třeba minimální počet 3 startujících týmů. 

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. 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. Háravé feny musí být drženy mimo cvičební prostor a nahlášeny pořadateli. 


