Statistika splněných obedience zkoušek za rok 2012
Počet oficiálních zkoušek/závodů: 30
Přihlášených týmů: 654

Zkouška OB‐Z:
Celkem splnilo: 218 týmů (151 dle nového řádu)
Zastoupení plemen:
41x – border collie
24x – kříženec
13x – zlatý retriever
15x – australský ovčák
7x – belgický ovčák malinois, německý ovčák
6x – belgický ovčák groenendael, howavart, labradorský retriever, pudl trpasličí
5x – belgický ovčák tervueren, kolie krátkosrstá, šeltie
4x – bernský salašnický pes, jack russell teriér, trpasličí pinč
3x – anglický špringršpaněl, australský honácký pes, beagle, český strakatý pes, čivava, chodský pes,
kolie dlouhosrstá, stafordšírský bullteriér
2x – americký bulldog, bílý švýcarský ovčák, jezevčík, kelpie, leonberger, louisiánský leopardí pes,
tibetský španěl
1x – americký kokršpaněl, americký pitbulteriér, beauceron, dobrman, flat coated retrívr, holandský
ovčák, irský pšeničný teriér, irský teriér, knírač malý, knírač střední, knírač velký, maďarský ohař,
německý boxer, německý špic, papillon, parson russell teriér, pudl velký, pyrenejský ovčák, rhodeský
ridgeback, rotvajler, samojed, velškorgi pembroke
Zadané známky:
76x výborná; 64x velmi dobrá; 78x dobrá

Zkouška OB1:
Celkem splnilo: 104 týmů (72 dle nového řádu)
Zastoupení plemen:
40x – border collie
8x – bílý švýcarský ovčák
7x – belgický ovčák malinois
5x – velškorgi cardigan
4x – belgický ovčák groenendael, labradorský retriever, parson russell teriér,
3x – dobrman, knírač malý, kolie krátkosrstá, kříženec, pikardský ovčák, stafordšírský bullteriér
2x – bernský salašnický pes, německý ovčák, šeltie, zlatý retriever
1x – australský ovčák, belgický ovčák tervueren, český strakatý pes, jezevčík, kelpie, německý boxer
Zadané známky:
19x výborná; 31x velmi dobrá; 54x dobrá

Zkouška OB2:
Celkem splnilo: 53 týmů (31 dle nového řádu)
Zastoupení plemen:
25x – border collie
6x – pudl střední
4x – kavalír king charles španěl
3x – belgický ovčák malinois, dobrman, holandský ovčák, německý ovčák
2x ‐ kříženec
1x – beauceron, belgický ovčák tervueren, bílý švýcarský ovčák, stafordšírský bullteriér
Zadané známky:
9x výborná; 25x velmi dobrá, 19x dobrá

Zkouška OB3:
Celkem splnilo: 70 týmů
Zastoupení plemen:
53x – border collie
5x – bearded collie
3x – belgický ovčák malinois
2x – knírač malý, kříženec, pudl velký
1x – dobrman, kolie krátkosrstá, německý ovčák
Zadané známky:
20x výborná; 24x velmi dobrá; 26x dobrá
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