Kynologický klub Staré ihrisko, Líščie nivy 2, 821 08 Bratislava

OBEDIENCE CZ
Tádžická 1424
101 00 Praha 10

V Bratislave, 13.10.2009
Vážení predstavitelia Výboru klubu Obedience CZ,
Kynologický klub Staré ihrisko Bratislava registrovaný pod Zväzom športovej kynológie
Slovenskej republiky je oficiálnym zakladateľom a šíriteľom Obedience na Slovensku. Z tohto
titulu si Vás dovoľujeme osloviť s návrhom, ktorý súvisí s možnosťou účasti tímov zo Slovenska na
pretekoch v Čechách a naopak. Základnou myšlienkou návrhu je, aby úspešne absolvované skúšky
a preteky Obedience v Čechách a na Slovensku v jednotlivých triedach boli vzájomne uznané
a dvojica (tím), by mala možnosť nastúpiť do vyššej triedy, ako má zloženú poslednú skúšku. Tzn.
plynule by pokračovala bez ohľadu na to, v ktorej krajine by pretekala, t.j. ak by dvojica mala na
Slovensku zloženú skúšku v triede OB1, mohla by automaticky nastúpiť v Čechách do triedy OB 2.
Predpokladom nášho návrhu je, že skúšobný poriadok Obedience platný v Českej republike,
odhliadnuc malé odlišnosti, je veľmi podobný skúšobnému poriadku Obedience na Slovensku. Je
pochopiteľné, že preteky/skúšky by sa riadili skúšobným poriadkom platným pre štát, v ktorom by
sa akcia konala. Hlavné dôvody predloženia návrhu sú nasledovné:
1. Dvojice (tímy) by mali väčšie možnosti pretekať, čo by bolo vzájomne prospešné
2. Zvýšil by sa počet pretekajúcich v jednotlivých krajinách
3. Dôležitosť z metodického hľadiska výcviku psa
4. Nadväzovanie vzájomných kontaktov a výmena skúseností z metodiky výcviku
Ďalej si Vám dovoľujeme navrhnúť, aby sa Majstrovstvá Českej republiky v Obedience
stali otvorenou akciou aj pre pretekárov Slovenska s tým, že Majstrom Českej republiky by sa
mohol stať iba pretekár s trvalým pobytom v ČR. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Obedience
sú v súčasnosti otvorené aj pre iných štátnych príslušníkov za podmienky, že súťaž prebieha podľa
platného skúšobného poriadku platného pre Slovensko. Víťazom preteku v danej triede sa môže
stať každý súťažiaci, avšak titul Majster SR v Obedience môže získať len občan SR. Titul sa
vyhlasuje vo všetkých triedach.
Vážení predstavitelia Výboru klubu Obedience CZ,
myslíme si, že uvedené návrhy by mohli napomôcť rýchlejšiemu rozvoju Obedience v jednotlivých
krajinách ako aj rozšíreniu a prehĺbeniu vzájomných kontaktov. Vopred ďakujeme za Váš názor
a vyjadrenie sa k predloženým návrhom.
S pozdravom
Ing. Ingrid Tkáčová v.r.
zástupca SR pre Obedience
v pracovnej komisii FCI

Na vedomie:
Zväz športovej kynológie SR

Ing. Pavel Tamáši v.r.
predseda Kynologického klubu
Staré ihrisko Bratislava

