
obedience je přesné a precizní cvičení poslušnosti, s tim, Že je ve|ký důÍaz k|aden na souhru psovoda a jeho psa' |Vlusl vŽdy tvořit sehraný team. obedience
obsahuje jen a pouze pos|ušnostní cviky a jeden cvik s prověřením pachu (idenlifikace dřívka napachovaného psovodem)' HodÍ se pro psovody a psy, kteří
h|edaji něco nového' co by obohati|o iejich spo|ečný život' obedience ie vhodná pÍo všechna p|emena psů a s mezináÍodních závodů mohou závodit i Voříšci a
psi bez PP' Pň nácviku obedience ie předpok|adem zv|ádnutý zák|adní Výcvik pos|ušnosti. Ve|kou Výhodou ie' Že neni potřeba žádných ve|kých technických a
výcvikových pomúcek' Dokonce neni polřeba ani žádný speciá|nivýcvikový proslor. Mezi ve|kou výhodu patří ito, že ani psovod ani pes nemusi disponova|
zvláštní fyzickou zdatností. VeŠkeÍý výcvik se provádíÍormou hry a motivováním psa' obedience nezná dí|, obedience je o ve|kém nadšenÍ, se kteÚm pes
Vykonává přikaz svého pána' obedience se cvičí pod|e zkušebniho řádU p|atného v přís|ušné zemi.

Cvik oB.z oBí oB2 oB3
sEDNIve skupině- 30 s SEDN| ve skupině - 1 min' SEDN| ve skupině - 1 min' (ukrytý

DSOVoo )
SEDN| ve skupině - 2 min. ( ukrytý
0sov00 I

2 LEHN| ve skupiné - 1 min. LEHN| ve skupině - 2min' LEHN|ve skupině. 2 min'
(psovod v ÚkrY|u )

LEHNI ve skupině - 4 min. (psovod
v úkrvlu)

3 Normá|nikrok' dva kruhy ve tvaru
osmičkv' 15 kroků ořímo

Normá|ní krok, obraly a otočeni,
úkÍokv' voravo' vořed

Normá|ní krok' k|us' obraty, úkroky
voravo' v|evo. vořed

Normá|nÍ krok, klus, poma|á chůze,
obratv. úkrokv voravo

4 od|oŽenípsa za chůze LEHN|_
ořímo

od|oŽení psa za chúze LEHN|-
čtveÍec

od|oŽení psa za chůze sEDN|'
LEHN| - čtverec

odložení psa za chůze STUJ,
SEDN|' LEHNI . čtverec

5 PřiVo|á!ido zák|ad ní pozice Přivo|ání do zék|adni pozice,
meziod|oŽení LEHNI

PňvoIání do zák|adní Dozice'
meztootozent 5 tuJ

Pňvo|áni do zák|a-d!í p!.ic!'
meziodIoŽení sTtJJ. LEHNI

6 Vys|ání do čtverce a pňvo|ánído
zák|adni pozice ( psovod nejdříYe
jde do č|Verce)

Vyslánído čtverce' tam povel
LEHN| a po příchodu psovoda pes
do zák|. pozice

Vys|ánido čtverce' tam pove|
LEHN| a na povelvedoucího
závodu pňvo|áníza chŮze K NoZE

Vys|áníke kuŽe|u, do čtverce V úh|u
o 90' do slrany, kde povelLEHN|
a na pove| vedouciho záVodu
oňvo|áníza chúze K NozE

7 Pes přebírá cizi aport od psovoda a
nese jej 10 m a odevzdá

Pes aportuje cizíaporl ze
Vzdá|enoslj 10 m po|oŽený cizí
0so00u

Pes je vys|án nejdřive ke kuže|u
v přímém směru' kde se zastaví'
Pakje Vys|án pÍo cizíaport uÍčený
|osem vpravo nebo V|evo od kuže|e'
( 2 oředmětv)

Pes je vyslán nejdříve ke kuŽe|u
v přímém směru' kde se zastaví'
Pakje Vys|án pro cizíaporl určený
losem vpravo nebo vlevo od
kuŽe|e'{ 3 oředmětv)

I Aport přes překáŽku . cvik končí
zoětným skokem (v|astní oředmět)

Apoí přes překážku - korektniaportAport pies překáŽku - korektní aportAport přes překážku - kovový
oředměl

I Roz|išování předmělu psovoda
(dříVko í0x2x2 cm)

Rozlišování předmětu psovoda ze 4
oředmětů

Roz|išování předmětu psovoda z 5
DředmětŮ

Roz|išování předmětu psovoda z 6
oředmětů

'10 Po|ohy - psovod krok před psem
LEHNI,SEDNI

Po|ohy -psovod 1 metr před psem
LEHNI.ZUSTAN

Po|ohy _ psovod 5 metn] před psem
LEHNI,SEDNI

Po|ohy - psovod 15 m před psem
LEHNI, VSTAN, SEDNI

Výbor obedience cZ:
Kristina Mási|ková - předseda
lilgr' Lukáš Jánský - mistopředseda
|vana Kocifajová - jednate|' pok|adník
Ing. JiříBíbrd|ik - správce sportovní činnosti
Bc' Jana JeŽková - spÍávce webových stránek

lnformacer www.obedience.cz
E-mai|| kocifaiova@centÍUm'cz
Íe|' 728 073 647

Předběžný plán akcí 2008:
1.5.2008 _ í' závody - tozhodčí' J.KUzbauer, Rakousko
2..3'5'2008 - souslředěni - |ektor:P'FIorschutz
4.5'2008 - škoIení instruktorú
17'5'2008 - otevřený tÍénink Lovosice
'14'-15.6'2008 - tÍénink (14'6')+ závody (15'6.)- Jindňchův Hradec
29'6.2008 - seminář- P'F|orschútz (štěňata' 0B1' oB2)
5'6'7'2008 - soustředění K|adno
20-21'9'2008 - tÍénink (20'9')' závody (2'1.9') - opava
4'í0'2008 - o|omouc - trénink (závody)
15.-16'11'2008 - |\4istÍovslYl leoub|ikv obedience PÍaha

GeneÍá|ní soonzoři obedience cZI
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