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Preambula
Základným cieľom tohto materiálu je stanoviť postup pre usporiadanie a priebeh akcií
obedience. Neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel sú platné Skúšobné pravidlá
pre účasť na pretekoch a skúškach poslušnosti Obedience v SR (ďalej len „skúšobný
poriadok“).

1.

Všeobecná časť

Každá oficiálna akcia obedience je vždy skúškou obedience. Oficiálne akcie obedience môžu byť vykonávané počas celého roka, pokiaľ to poveternostné podmienky
dovolia a nie je pritom ohrozená bezpečnosť a zdravie ľudí a psov. V opačnom prípade sa takéto podujatie musí zrušiť. Rozhodnutie o zrušení akcie v deň konania je
na hlavnom rozhodcovi. Všetky ostatné situácie odlišné od štandardu je nutné hlásiť
a konzultovať na ZŠK, ktoré rozhodne o postupe.

2.

Členská základňa ZŠK

Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky (ďalej len „ZŠK“) je národný športový
zväz v zmysle § 16 a nasl. zákona o športe s právnou formu občianskeho združenia,
ktorý zastrešuje kynologické kluby – členov ZŠK a riadi ich činnosť najmä v oblasti
výcviku a chovu čistokrvných plemien psov.
2.1. Ako sa stať členom ZŠK
Klub, ktorý má záujem stať sa členom ZŠK, musí na sekretariát ZŠK predložiť tieto
dokumenty:
a) žiadosť o prijatie do štruktúr ZŠK SR
b) kópiu zápisnice z ustanovujúcej členskej schôdze, alebo prípravného výboru
(bola súčasťou žiadosti o registráciu stanov na Ministerstvo vnútra SR),
c) kópiu Stanov klubu s pečiatkou registrácie na MV SR,
d) kópiu potvrdenia o pridelení IČO,
e) kópiu zmluvy o založení účtu v banke,
f) menný zoznam členov klubu
g) menný zoznam členov výboru s funkciami a kontaktnými údajmi.
Po zaslaní všetkých požadovaných dokumentov bude žiadosť predložená Prezídiu
na schválenie. Po prijatí za člena ZŠK dostane novoprijatý klub Evidenčný list a výzvu na zaplatenie ročného členského poplatku.

3.

Organizácia akcií obedience

Oficiálne akcie obedience sú schvaľované ZŠK a zverejnené v Kalendári kynologických akcií (ďalej len „KKA“) na príslušný rok.
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O usporiadanie oficiálnej akcie obedience môže požiadať iba kynologický klub, člen
ZŠK. V prípade, ak záujemca o usporiadanie oficiálnej akcie obedience nie je kynologickým klubom združeným pod ZŠK, môže požiadať ZŠK o členstvo.
Všetky oficiálne akcie obedience sa riadia skúšobným poriadkom obedience
v Slovenskej republike. Skúškové dni sú určené na sobotu, nedeľu a dni štátneho
pracovného voľna. Piatok môže byť určený za skúškový deň iba v spojení so sobotou
v prípade, že sa jedná o medzinárodné preteky FCI, kvalifikačné preteky na majstrovstvá sveta, alebo preteky s medzinárodnou účasťou, kde počet pretekárov presahuje povolený limit na posúdenie rozhodcom v zmysle skúšobného poriadku.
Účasť psov na podujatiach schválených a organizovaných pod hlavičkou FCI podlieha stanovám a interným predpisom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len „SKJ“)
a ZŠK.
Osoba poverená ZŠK môže vykonať kontrolu priebehu skúšky/pretekov
a dodržiavanie záväzných predpisov. Z kontroly sa vyhotoví Správa o kontrole.

3.1.

Kalendár kynologických akcií (ďalej len „KKA“)

Oficiálne akcie obedience sa zaznamenávajú do KKA na základe žiadostí kynologických klubov - členov ZŠK v jednej z uvedených častí kalendára ako:
- medzinárodné akcie,
- kvalifikačné preteky,
- skúšky.
Do KKA sú uvedené druhy akcií zaradené iba ak sú usporiadané v zmysle platných
skúšobných pravidiel. Všetky oficiálne akcie zaradené do KKA na príslušný rok
schvaľuje Členská schôdza ZŠK. Skúšky mimo termínu schvaľuje Prezídium ZŠK.

3.2.

Žiadosť o schválenie akcie

Písomná žiadosť o termín zorganizovania oficiálnej akcie obedience sa predkladá
e-mailom na sekretariát ZŠK. Formulár (žiadosť) o kynologické akcie na nasledujúci
rok je každoročne zverejnený na internetovej stránke ZŠK v roku podania žiadosti
o akcie na budúci rok (spravidla posledný štvrťrok bežného roka). Člen ZŠK môže aj
v priebehu roka požiadať o mimoriadny termín oficiálnej akcie formou písomnej žiadosti.
V žiadosti o zorganizovanie oficiálnej akcie musí byť uvedené:
a) meno žiadateľa a kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne číslo),
b) druh akcie (medzinárodné preteky, kvalifikačné preteky, CACIOB, skúšky, preteky, výcvikový kynologický tábor a pod.),
c) termín konania,
d) miesto konania,
e) názov usporiadateľa,
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f) kontaktná osoba spolu s kontaktnými údajmi (telefónne číslo, adresa, e-mail),
g) druh skúšky, titul ak sa zadáva.
Uzávierka predloženia riadnych termínov kynologických akcií je každoročne uvedená
na stránke ZŠK. Žiadosti zaslané po riadnom termíne sú bezvýhradne považované
za mimoriadne termíny oficiálnej akcie.
Pri zadávaní plánovaných požadovaných termínov akcií je klub povinný zohľadniť
tzv. termíny chránených akcií (medzinárodné preteky a výstavy, CACIOB, CACIT,
kvalifikačné preteky a pod.). Plánované termíny, ktoré by sa prekrývali s termínmi
chránených akcií, je možné zmeniť. Na termín, ktorý by sa prekrýval s chránenými
akciami nebude delegovaný žiaden rozhodca.

3.3.

Poplatky za akcie

Poplatky za vyžiadané schválené termíny akcií, uvedené v KKA, je žiadateľ povinný
zaplatiť poštovou poukážkou alebo prevodom na účet ZŠK. Bankový účet ZŠK je
uvedený na stránke ZŠK. Do správy pre prijímateľa je treba uviesť názov kynologického klubu, slovo „skúšky“ a príslušný rok.
Vyžiadané termíny sú spoplatnené takto:
- riadny termín: 16,60 EUR za akciu požiadanú a zaradenú do KKA v riadnom
termíne,
- mimoriadny termín: 66,39 EUR za akciu nezaradenú do KKA v riadnom termíne.

4.

Postupy a priebeh akcií

Oficiálne akcie obedience nesmú byť v rozpore s Organizačnými pokynmi, uvedenými v KKA na stránke ZŠK a s ustanoveniami Skúšobného poriadku obedience v SR.
Všetky skúšky by mali začať o 8:00 hod. prezentáciou podľa Súpisky – zoznamu pretekárov a psov, podľa ktorej sa vykoná kontrola na prezentácií (kontrola povinných
vakcinácií v Pet Passporte, kontrola zápisu mikročipu v Preukaze o pôvode psa,
resp. v Pet Passporte). Pretekári sú povinní zahlásiť svoju prítomnosť na akcii 30
minút pred začiatkom.
Každá oficiálna akcia začína prezentáciou a končí záverečným ceremoniálom
s vyhlásením výsledkov a odovzdaním výkonnostných preukazov / výkonnostných
knižiek (ďalej len „VK“) a potvrdení výsledku o skúške. Pretekári sú povinní zotrvať
na akcii až do ukončenia, resp. podľa pokynov usporiadateľa.
Každá zmena v konaní skúšok (dátum, miesto, čas) musí byť schválená povereným
členom Prezídia ZŠK po písomnom nahlásení na sekretariát ZŠK najneskôr 1 týždeň
vopred. Zmena termínu oproti dátumu uvedenom v KKA je možná po vzájomnej dohode medzi usporiadateľom, delegovaným rozhodcom a ZŠK, maximálne však 1-krát
v bežnom roku. V odôvodnených prípadoch (rozhodca sa nemôže z vážnych dôvo5

dov dostaviť) je možné požiadať o súhlas na zmenu delegovania rozhodcu – písomne na adresu sekretariátu ZŠK. V žiadosti treba uviesť príčinu požadovanej zmeny.
Zmena termínu je bez poplatku.

4.1.

Podmienky pre uskutočnenie medzinárodných podujatí organizovaných
pod hlavičkou FCI

Podľa Usmernenia FCI pre medzinárodné šampionáty sa podujatí uskutočnených
pod hlavičkou FCI môžu zúčastniť iba psy ktoré:
1) patria k plemenu uznanému FCI definitívne podľa nomenklatúry plemien FCI,
2) sú zapísané v plemennej knihe uznanej FCI (t.j. zápisy do prílohy k plemennej
knihe nie sú platné),
3) sú čistokrvné. Pes čistokrvného pôvodu je jedinec, ak jeho rodokmeň obsahuje
minimálne 3 kompletné generácie (14 psov) registrovaných v uznaných plemenných knihách alebo prílohách k plemenným knihám, tzn. meno psa, iniciály uznanej plemennej knihy / prílohy FCI na plemennú knihu + evidenčné číslo.
Okrem toho na medzinárodných šampionátoch musia byť rešpektované podmienky
pre udeľovanie certifikátov, čo v prípade akcii obedience pre zadanie titulu CACIOB
znamená, že pes musí preukázať čistokrvný pôvod, zároveň musí dosiahnuť na pretekoch FCI 1.miesto a súčasne známku „Výborne“.
Výsledky z pretekov CACIOB za triedu OB3 sa zasielajú v angličtine prostredníctvom
SKJ na sekretariát FCI. Organizátor musí zabezpečiť doručenie výsledkov triedy OB3
na SKJ v angličtine, inak výsledky nebudú v FCI uznané, tak isto ako aj celé preteky.
Na výsledkovej listine (súpiske pretekárov) nesmú byť uvedené neidentifikovateľné
plemená (krížence, psy bez preukazov pôvodu krajín uznaných FCI). Porušením
týchto pravidiel sa organizátor vystavuje udeleniu finančnej sankcie zo strany FCI.

4.2.

Delegovanie rozhodcov a stewardov

Usporiadateľ musí zabezpečiť na akciu dostatočný počet rozhodcov a stewardov
v zmysle ustanovení skúšobného poriadku. Povinnosti rozhodcu a stewarda stanovuje skúšobný poriadok. Aktuálny zoznam slovenských rozhodcov a stewardov je na
internetových stránkach Obedience Slovakia a ZŠK.
Delegovanie rozhodcu znamená, že jeho meno je uvedené pri akcii v elektronickom
KKA, alebo mu bol poštou doručený Delegačný list na konkrétnu akciu v prípade odsúhlasenia mimoriadneho termínu.
Rozhodca, vedúci skúšok a organizácia, ktorí zrealizujú akciu bez delegovania (tzn.
rozhodca nie je uvedený v KKA, alebo mu nebol doručený delegačný list), budú disciplinárne sankcionovaní.
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4.2.1. Rozhodca
Delegovanie rozhodcu na oficiálnu akciu obedience schvaľuje ZŠK. Delegovaný rozhodca musí mať platnú licenciu rozhodcu ZŠK, nesmie byť proti nemu vedené disciplinárne konanie, nesmie mať zastavenú činnosť v dôsledku udelenia trestu.
Kvalifikácia rozhodcov z iných krajín, pozvaných posudzovať akcie obedience
v Slovenskej republike, musí byť potvrdená delegačným listom z národného zväzu
alebo asociácie krajiny pozvaného rozhodcu a taktiež podlieha schváleniu ZŠK ešte
pred jeho vyžiadaním.
Vyžiadanie zahraničného rozhodcu na oficiálne akcie obedience v SR zabezpečí
ZŠK prostredníctvom SKJ. Člen ZŠK, ktorý oficiálnu akciu obedience organizuje, zašle na ZŠK písomnú žiadosť o vyžiadanie zahraničného rozhodcu (zverejnená na
internetovej stránke).
Delegovanie slovenských rozhodcov na akcie Obedience do zahraničia musí byť odsúhlasené ZŠK a potvrdené Slovenskou kynologickou jednotou (SKJ), ktorá je oficiálnym zástupcom Slovenskej republiky v FCI. O delegovanie rozhodcu musí SKJ
požiadať zahraničný organizátor akcie.
Delegovaný rozhodca, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže akcie
zúčastniť, je povinný toto písomne oznámiť a požiadať ZŠK o náhradné delegovanie
iného rozhodcu.
4.2.1.1. Povinnosti rozhodcu
Rozhodca ZŠK nesmie posúdiť akciu bez delegovania.
Rozhodca ZŠK zodpovedá za to, že do VK, resp. do Preukazu pôvodu psa budú zapísané výsledky iba z oficiálnych akcií, ktoré boli organizované a prebehli v zmysle
platného skúšobného poriadku a v súlade s KKA. Rozhodca sa riadi ustanoveniami
skúšobného poriadku a týmito postupmi.
Rozhodca je povinný najmä:
a) dodržiavať štatút rozhodcu,
b) pred konaním akcie zaslať usporiadateľovi / vedúcemu akcie poradie cvikov,
rozmiestnenie cvikov na ploche a plány chôdze pre všetky triedy, ktoré posudzuje,
c) najneskôr v deň konania akcie skontrolovať, či súťažný priestor a pomôcky
zodpovedajú požiadavkám podľa skúšobného poriadku,
d) zabezpečiť si na každé preteky viditeľné bodovacie karty, ktorými hodnotí výkon dvojice,
e) zabezpečiť si na akciu hodnotiace listy pre zaznamenanie výkonov pretekárov
(pridelené body za jednotlivé cviky),
f) skontrolovať výsledky na výsledkových listinách oproti svojim záznamom
a správnosť potvrdiť svojim podpisom,
g) každý výsledok, aj neúspešný, zapísať do VK:
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- v prípade úspešne zloženej skúšky: Výborne „V“, Veľmi dobre „VD“, Dobre „D“
- nezložená skúška: Neuspel „N“
- diskvalifikácia: „DISK“ a zároveň uviesť dôvod diskvalifikácie (pes mimo kontroly, opustenie psovoda, agresia voči psom / ľuďom a pod. )
h) v prípade diskvalifikácie poznačiť dôvod na Súpiske a v Správe rozhodcu
i) najneskôr do 14 dní od usporiadania akcie zaslať:
1. na adresu sekretariátu ZŠK:
- Súpisku,
- Výsledkové listiny za každú triedu podpísané rozhodcom / rozhodcami a zodpovednými za zapísanie bodov,
- Správu rozhodcu o priebehu akcie vrátane príloh (Potvrdenie o skúške za každú dvojicu).
2. na adresu skobedience@gmail.com:
- výsledkové listiny s bodmi za každý cvik a kópiu súpisky
- alebo
- súpisku a výsledky za každého pretekára v programe excel (obsahuje najmenej meno psovoda, povinné údaje o psovi vrátane uvedenia
plemena a úplného čísla zápisu v plemennej knihe v prípade psov
s preukazom pôvodu, body za jednotlivé cviky a celkovú známku).

4.2.1.2 Sankcie
Rozhodca ZŠK nie je oprávnený posúdiť:
a) neoficiálne akcie obedience,
b) akcie, kde triedy obedience nie sú v súlade s platným skúšobným poriadkom,
c) akcie, ktoré sú v rozpore s predpismi SKJ a ZŠK
Za porušenie uvedených ustanovení hrozí rozhodcovi pozastavenie licencie. Opakované porušenie znamená odobratie licencie rozhodcu.

4.2.2.

Steward

Oficiálnu akciu obedience v SR môže stewardovať iba steward s platnou licenciou
vydanou v SR.
4.2.2.1. Povinnosti stewarda
Povinnosti stewarda stanovuje skúšobný poriadok.
Steward je okrem toho povinný najmä:
a) dodržiavať štatút stewarda,
b) na každú akciu sa riadne pripraviť,
c) ovládať skúšobný poriadok a vykonanie cvikov triedy, ktorú stewarduje. Nepripravenosť stewarda vedie k pozastaveniu licencie. Opakované sťažnosti na
prácu stewarda môžu znamenať odobratie licencie,
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d) ovládať povely aspoň v jednom svetovom jazyku, preferuje sa angličtina.
V prípade, ak na akciu nastúpi pretekár zo zahraničia, stewardovanie je zabezpečené v jazyku, na ktorom sa vopred dohodnú.
Preukaz stewarda, do ktorého sa zaznamenávajú výkony na oficiálnych akciách, vydáva ZŠK na základe úspešného školenia/ preškolenia.

4.2.3.

Príspevok na rozhodovanie a stewardovanie

Náklady na rozhodcu a stewarda znáša usporiadateľ.
Rozhodca a steward majú právo na úhradu cestovných nákladov, prípadne iných
nákladov spojených s výkonom ich funkcie podľa dohody s usporiadateľom. Odporúčaná výška príspevkov je:
a) príspevok na cestovné vo výške 0,30 EUR / 1 km,
b) príspevok na posudzovanie vo výške 50 EUR za jedno podujatie,
c) príspevok na stewardovanie vo výške 30 EUR za jedno podujatie.
Výška odporúčaných príspevkov sa môže meniť podľa dohody usporiadateľa
s rozhodcom, resp. stewardom.
Výška príspevku zahraničným rozhodcom je stanovená Usmernením FCI pre organizovanie výstav v zmysle prílohy 1. Dokument bol schválený Generálnym výborom
FCI 31.10.2007 v Berlíne.

4.2.4.

Vedúci akcie

Na každej akcii musí byť menovaný vedúci akcie, ktorým môže byť aj usporiadateľ.
Vedúci akcie nemusí byť členom klubu, ktorý akciu organizuje, avšak v takom prípade za povinnosti voči ZŠK plne zodpovedá organizátor.
Vedúci akcie je povinný najmä:
a) zabezpečiť všetkým pretekárom rovnaké súťažné podmienky pri dodržaní
ustanovení skúšobného poriadku a týchto postupov,
b) dôkladne ovládať Všeobecné ustanovenia skúšobných pravidiel pre obedience
v Slovenskej republike a bez odchýlok ich dodržiavať,
c) na akcii spolupracovať so stewardom a rozhodcom, a byť im k dispozícií,
d) v predstihu informovať rozhodcu o počte prihlásených,
e) dodržať ustanovenia zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, najmä ohlasovaciu povinnosť uvedenú v § 37, ods.1,
bod d). Sídla regionálnych veterinárnych a potravinových správ a ich územné
obvody sú v prílohe 2 k zákonu č.39/2007 Z.z.,
f) najmenej 2 týždne pred konaním oficiálnej akcie zverejniť aspoň:
- propozície (dátum a miesto konania akcie, organizačné a personálne zabezpečenie vrátane uvedenia vedúceho akcie a jeho kontaktu, kontakt na osobu
zabezpečujúcu administratívnu časť, štartovné a pod.),
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- prihlášku (nesmie byť v rozpore so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných
údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov,
- výšku štartovného (je v kompetencii usporiadateľa). Usporiadateľ môže odmietnuť nezaplatenú prihlášku. Súčasne môže požiadať o zverejnenie oficiálnej
akcie
na
internetovej
stránke
Obedience
Slovakia
(e-mail: skobedience@gmail.com), ak zašle relevantné dokumenty,
g) najneskôr prvý deň po uzávierke overí, či sú splnené podmienky štartu dvojice
v triede, do ktorej sa prihlásila (splnené limity a prestupy do tried),
h) v predstihu rozoslať plány plochy a plány chôdze. Tieto môže / nemusí pred
oficiálnou akciou zverejniť,
i) v dostatočnom časovom predstihu zostaviť časový harmonogram akcie a zaslať ho zúčastneným stranám (psovodi - účastníci, rozhodca, steward),
j) v deň oficiálnej akcie zabezpečiť prezentáciu prihlásených, na ktorej zaeviduje
háravé suky, prevezme od súťažiacich VK a vo VK overí, či všetky prihlásené
psy sú identifikovateľné (majú mikročip, alebo tetovanie). Usporiadateľ nesmie
prijať psa, ktorý nie je identifikovateľný (nemá tetovanie alebo mikročip),
k) informovať rozhodcu o dvojici, ktorá je v zozname prihlásených v deň prezentácie nemá vystavenú VK; rozhodca stanoví ďalší postup v zmysle skúšobného poriadku,
l) po výkone psa, po opustení cvičebnej plochy, zabezpečiť kontrolu identifikácie
psa. Čítačku mikročipov zabezpečuje usporiadateľ. V prípade, ak pes nemá
štandardný mikročip, tzn. čip nie je čitateľný bežnou čítačkou, je pretekár povinný zabezpečiť si adekvátne čítacie zariadenie tak, aby pes mohol byť identifikovaný. Tetovanie musí byť čitateľné. V prípade, ak nie je čitateľné, pes
musí byť začipovaný. Ak nie je možné psa identifikovať, výkon sa anuluje,
m) po vyhlásení výsledkov najneskôr do 14 dní od dátumu akcie v súčinnosti
s rozhodcom zabezpečiť odoslanie podpísaných dokumentov o priebehu a výsledkoch skúšky (pozri bod 4.2.1.1.). V prípade, že požadované dokumenty
nebudú odoslané, akcia sa bude považovať za neplatnú a všetky výsledky sa
anulujú,
n) najmenej jeden rok archivovať výsledky z oficiálnych akcií.
Vedúci akcie má právo:
a) neprijať prihlášku dvojice, ak nezodpovedá podmienkam prestupu do vyššej
triedy,
b) neprijať prihlášku bez udania dôvodu,
c) rozhodnúť, o možnosti, resp. čase tréningov pred podujatím, pričom nesmie
nikoho z pretekárov znevýhodniť; oficiálne tréningy sú súčasťou akcie, a je na
nestanovený časový rozpis,
d) z priestoru akcie vykázať osobu, ktorá hrubo alebo opätovne poruší ustanovenia uvedených predpisov, resp. ktorá sa nevhodne správa a narúša priebeh
akcie.
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Na zaznamenanie výsledkov a zabezpečenie potrebných dokumentov usporiadateľ
použije najmenej tlačivá zverejnené na internetovej stránke ZŠK a Obedience Slovakia.

4.2.5.

Pretekári / súťažiaci psovodi

Povinnosti štartujúceho pretekára stanovuje skúšobný poriadok, ktorý je pretekár povinný dodržiavať.
Pretekár by mal najmä:
a) ovládať všeobecné ustanovenia skúšobného poriadku a pravidlá triedy, do
ktorej nastúpi,
b) mať vystavenú VK, resp. Prílohu k preukazu pôvodu na psa, s ktorým nastúpi
(pre slovenských pretekárov sa akceptujú VK vydaný ZŠK, Príloha k Preukazu
pôvodu vydaná SPZ, VK záchranárov). Pes bez akceptovateľnej VK sa oficiálnej akcie nemôže zúčastniť,
c) mať identifikovateľného psa,
d) dostaviť sa na prezentáciu osobne najmenej 30 minút pred svojim výkonom,
alebo podľa pokynov usporiadateľa,
e) najneskôr pri prezentácií nahlásiť, ak je suka v háraní,
f) zúčastniť sa na vyhlásení víťazov a ukončenia akcie, aj v prípade neúspešného štartu, resp. riadiť sa pokynmi usporiadateľa / vedúceho akcie. Akcia končí
až vyhlásením víťazov a odovzdaním potvrdení o skúške.
4.2.5.1. Právo podania protestu
Organizátor podujatia je zodpovedný za zabezpečenie poriadku a bezpečnosti v celom priestore a počas celej doby trvania akcie. Pri nezabezpečení poriadku
a bezpečnosti je rozhodca oprávnený akciu prerušiť, alebo po konzultácii s organizátorom ukončiť. Z uvedeného titulu porušenie proti skúšobného poriadku, proti pravidlám ochrany zvierat a proti dobrým mravom psovodom, vedú k vylúčeniu z podujatia.
Rozhodnutie rozhodcu je konečné a nenapadnuteľné. Akákoľvek kritika posudku má
za následok vylúčenie z priestoru cvičiska, prípadne ďalšie disciplinárne konanie.
V odôvodnených prípadoch, ak ide o porušenie pravidiel skúšobného poriadku rozhodcom, je možné podať protest (sťažnosť). Protest musí byť podaný písomne, súčasne so zložením finančnej čiastky, ktoré je uvedená v propozíciách. Protest je
možné podať v priebehu 5 dní po podujatí a len organizátorom. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu nie je prípustný. Uznanie sťažnosti nemá za následok zmenu rozhodnutia rozhodcu.
V prípade porušenia propozícií organizátorom môže protest podať priamo účastník.
Protest musí byť podaný písomne.
Videozáznam nie je platný ako dôkaz. Každé podanie protestu prerokuje Komisia pre
Obedience.

11

4.3.

Výkonnostná knižka

Každý pes, ktorý nastúpi na oficiálnu akciu, musí mať vystavenú VK, do ktorej sa zapisujú výsledky iba z oficiálnych akcií. Bez VK nie je možné psa posúdiť.
VK pre psov s preukazov pôvodu sa vystaví ako príloha k rodokmeňu, preto pre jedného psa je iba jedna VK. Ak už pes vlastní napr. poľovnú, alebo záchranársku knižku, ďalšia VK už nemôže mať, až do doby úplného zaplnenia (zapísania). Psovodi,
ktorých psy nemajú vydanú poľovnú alebo záchranársku VK, môžu o vydanie VK
požiadať na sekretariáte ZŠK, kde mu poverená osoba sekretariátu ZŠK vystaví VK.
K vydaniu VK je potrebné predložiť preukaz pôvodu psa, prípadne potvrdenia
o doposiaľ absolvovaných skúškach, resp. výstavách. Zápisy do preukazu pôvodu
môže vykonávať iba poverená osoba, alebo rozhodca.
V prípade psov bez preukazu pôvodu je nutné pre vystavenie VK predložiť kópiu
strany očkovacieho preukazu (pas spoločenského zvieraťa – Pet Passport), kde je
viditeľne uvedené meno psa, pohlavie, dátum narodenia a číslo mikročipu.
Nevyplnená VK nie je platná, pes sa nemôže s takouto VK zúčastniť skúšky, a keď
sa už oficiálnej akcie zúčastnil, výsledok bude anulovaný. Taktiež sa neakceptujú
neoficiálne VK.

4.4.

Veterinárne podmienky

Všetci účastníci akcie obedience (usporiadateľ, pretekári, rozhodca, návštevníci
a ostatní) sú povinní dodržiavať najmä právne predpisy na úseku veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat proti týraniu.
Všetky súťažiace psy musia byť klinicky spôsobilé. Psy trpiace nákazlivými chorobami, majúce parazity, červy, svrab, psy agresívne, slepé, hluché sa pretekov zúčastniť
nemôžu. Háravým sučkám sa účasť povoľuje, avšak majitelia, resp. psovodi háravých sučiek sa riadia pokynmi rozhodcu alebo stewarda. Účasť háravej sučky sa nahlasuje najneskôr pri prezentácií. Háravé sučky nemajú prístup na plochu pred ani
počas preteku, kde sa bude súťažiť a nezdržiavajú sa ani v blízkosti súťažného priestoru.
Všetky psy musia byť zaočkované v zmysle veterinárnych predpisov.
Všetky psy musia byť označené mikročipom.
Počas akcie musia byť všetky psy pod kontrolou, mať obojok alebo retiazku. Elektrický obojok, škrtiaci obojok alebo ostnatý obojok nie sú povolené.
Agresívne psy nemajú povolený vstup do cvičebného priestoru ani do jeho okolia.

12

Z nominácie sú vylúčené sučky, ktoré rodili menej ako 8 týždňov pred pretekom, alebo očakávajú pôrod do 4 týždňov po dni preteku.
Organizátor nezodpovedá za uhynutie psa počas pretekov.
Za všetky škody spôsobené psom na majetku, či zdraví osôb zodpovedá psovod.

5.

Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky subjekty, ktoré oficiálne akcie organizujú. Tieto
pravidlá nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

V Bratislave, 7.12.2019
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