Pravidla posuzování obedience
v České republice

Červen 2012

Pravidla posuzování obedience v ČR stanovují podmínky, za kterých se fyzická osoba může
stát nebo přestat být posuzovatelem OBEDIENCE CZ a určuje pravomoci a povinnosti
posuzovatelů.

0 Definice vybraných pojmů
Obedience CZ – klub zastřešující pořádání soutěží obedience v České republice.
Soutěže obedience – jsou veřejné zkoušky nebo závody konané za účelem prověření připravenosti
týmů ve cvicích definovaných v platném zkušebním řádu. Soutěže musí být uskutečňovány a
posuzovány podle tohoto zkušebního řádu. Závody obedience jsou vždy se zápisem zkoušky.

1 Základní předpoklady posuzovatelů
a) členství v klubu Obedience CZ
b) zdravotní i psychická způsobilost
c) schopnost komunikovat v českém jazyce
Další podmínky pro jednotlivé posuzovatele blíže specifikují Řád pro jmenování rozhodčích Klubu
Obedience CZ, Vnitřní směrnice Klubu Obedience pro jmenování stewardů a Vnitřní směrnice Klubu
Obedience CZ pro provádění instruktorské činnosti.

2 Rozdělení posuzovatelů
a) rozhodčí
b) steward
c) instruktor
Je přípustné, aby jeden posuzovatel získal oprávnění na více než jednu z výše zmiňovaných funkcí.
2.1 Rozhodčí
Rozhodčí obedience musí absolvovat školení rozhodčích obedience se způsobilou osobou
delegovanou výborem Obedience CZ a úspěšně složit následnou zkoušku. Zkoušky organizuje
výhradně výbor Klubu Obedience CZ, který za tímto účelem ustavuje zkušební komisi složenou
z členů výboru a mezinárodních rozhodčích nebo rozhodčích Klubu Obedience CZ. Tuto komisi
schvaluje Výbor Klubu Obedience CZ s právem provedení případných změn. Rozhodčí musí mít
platnou licenci a průkaz rozhodčího. Předpokládá se, že v období aktivní činnosti rozhodčí prokážou
své schopnosti a budou se dále vzdělávat a sbírat zkušenosti tak, aby po určené době mohli opět
úspěšně absolvovat přezkoušení pořádané výborem Klubu Obedience CZ a byla jim tak prodloužena
licence rozhodčího na další časové období. Rozhodčí Obedience CZ je rozhodčím oprávněným
posuzovat všechny soutěže obedience na území ČR. Mezinárodní rozhodčí je oprávněn posuzovat
všechny soutěže obedience i mimo území ČR, a to po splnění podmínek uvedených v Řádu pro
jmenování rozhodčích Klubu obedience CZ.
Rozhodčí je osoba, kterou deleguje výbor Obedience CZ, aby přezkoušel a vyhodnotil výkony týmů
po dobu soutěží obedience, a to v souladu se zkušebním řádem obedience.
Rozhodčí v rámci své funkce:
a) musí mít oprávnění k posuzování obedience v ČR,
b) je zodpovědný za sportovní průběh a regulérnost soutěže a za dodržování všech pravidel
zmiňovaných ve zkušebním řádu obedience,
c) schvaluje praktické přípravy soutěže, např. způsobilost soutěžního prostoru,
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d) připravuje rozvržení soutěžního prostoru, plánky chůzí,
e) rozhoduje, zda je nevyhnutelné opakovat nebo ukončit cvik vzhledem k technickým a jiným
problémům, např. nepřiměřenému vyrušování z okolí,
f) rozhoduje o tom, v jakém pořadí budou cviky vykonané, pořadí musí být pro všechny
soutěžící ve všech třídách stejné,
g) může tým diskvalifikovat v případě, že psovod nepostupuje v souladu s platnými pravidly
Klubu Obedience CZ, nebo se chová nevhodným způsobem,
h) rozhoduje v případě nejasností nebo incidentů, které nejsou řešeny platným zkušebním řádem,
jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné,
i) po skončení soutěže kontroluje správnost údajů v bodovacích kartách a výkonnostních
knížkách a tyto údaje stvrzuje svým podpisem a razítkem,
j) nesmí posuzovat psovody, kteří jsou členy jeho vlastní rodiny nebo psy patřící blízkým
příbuzným, taktéž není dovoleno posuzovat psovody, kteří žijí s rozhodčím ve společné
domácnosti a také psy, jichž je rozhodčí majitelem, popřípadě s nimi žije ve společné
domácnosti v průběhu období jednoho roku před dnem soutěže.
k) Rozhodčí musí mít u sebe během soutěže žlutou a červenou kartu, kterými uděluje varování
(žlutá karta) nebo diskvalifikaci (červená karta). Dále musí mít u sebe během posuzování
hodnotící bodovací pomůcku, na které rychle ukazuje divákům a zapisovatelům dosažený
počet bodů, který tým za cvik obdržel. Tyto pomůcky si rozhodčí zajišťuje sám.
2.2 Steward
Steward obedience musí absolvovat školení se způsobilou osobou delegovanou výborem Obedience
CZ a úspěšně složit následnou zkoušku, ve které musí prokázat výbornou znalost a orientaci ve
zkušebním řádu obedience. Zkoušky organizuje výhradně výbor Klubu Obedience CZ, který za tímto
účelem ustavuje zkušební komisi složenou z členů výboru a mezinárodních stewardů nebo stewardů
Klubu Obedience CZ. Tuto komisi schvaluje Výbor Klubu Obedience CZ s právem provedení
případných změn. Steward musí mít platnou licenci a průkaz stewarda. Předpokládá se, že v období
aktivní činnosti steward prokáže své schopnosti a bude se dále vzdělávat a sbírat zkušenosti tak, aby
po určené době mohl opět úspěšně absolvovat přezkoušení pořádané výborem Klubu Obedience CZ a
byla mu tak prodloužena licence stewarda na další časové období. Steward Obedience CZ je
stewardem oprávněným zastávat svou funkci na všech soutěžích na území ČR. Mezinárodní steward je
oprávněn vykonávat svou funkci i na soutěžích obedience mimo území ČR, a to po splnění podmínek
uvedených ve Vnitřních směrnicích Klubu Obedience CZ pro jmenování stewardů.
Steward je osoba delegovaná výborem Klubu Obedience CZ, která dává pokyn soutěžním týmům
k provádění jednotlivých i dílčích cviků a vykonává další úkony spojené s průběhem soutěže na
pokyny rozhodčího tak, jak jsou definovány v platném zkušebním řádu Obedience CZ. Pokud se
soutěže účastní tým ze zahraničí, jsou mu vydávány pokyny v angličtině, případně v jiném jazyce dle
domluvy.
Steward v rámci své funkce:
a) musí mít oprávnění vykonávat funkci stewarda obedience v ČR,
b) dává pokyn soutěžícím psovodům k provádění jednotlivých dílčích cviků,
c) vykonává další úkony spojené s průběhem soutěže na pokyn rozhodčího tak, jak jsou
definované v platném zkušebním řádu,
d) je spoluodpovědný za sportovní průběh soutěže a za dodržování pravidel uvedených v platném
zkušebním řádu Klubu Obedience CZ,
e) pro pokyn k provedení cviku používá steward slovo „povel“, „do základní pozice“, apod.,
nesmí velet např. takto: „psovi povel k noze“, jelikož formulace povelů nejsou psovodům
striktně dané.
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2.3 Instruktor
Instruktor Obedience CZ musí splnit podmínky definované ve Vnitřních směrnicích Klubu Obedience
CZ pro provádění instruktorské činnosti a úspěšně splnit následné zkoušky, ve které prokáže
dostatečné znalosti zkušebního řádu obedience. Zkoušky organizuje výhradně výbor Klubu Obedience
CZ, který za tímto účelem ustavuje zkušební komisi složenou z členů výboru a dalších osob
jmenovaných výborem klubu. Tuto komisi schvaluje Výbor Klubu Obedience CZ s právem provedení
případných změn. Dále se instruktor musí aktivně podílet na alespoň jedné akci pořádané Klubem
Obedience CZ bez nároku na honorář a uspořádá otevřený trénink. Instruktor musí mít platnou licenci
a průkaz instruktora. Předpokládá se, že v období aktivní činnosti instruktor prokáže své schopnosti a
bude se dále vzdělávat a sbírat zkušenosti tak, aby po určené době mohl opět úspěšně absolvovat
přezkoušení pořádané výborem Klubu Obedience CZ a byla mu tak prodloužena licence instruktora na
další časové období. V případě, že se instruktor zúčastní semináře obedience v zahraničí, může Klub
Obedience CZ jedenkrát za čtyři roky požádat o příspěvek, který je stanoven na maximální výši 1000,Kč/seminář. O příspěvek musí požádat s předstihem alespoň deseti pracovních dnů před termínem
semináře. Instruktor Obedience CZ je instruktorem oprávněným vedením tréninků obedience na území
ČR.
2.4 Supervizor
Kontroloři Obedience CZ jsou pověření členové výboru Obedience CZ. Úkolem supervizorů je
dohlédnout, zda jsou plněny všechny podmínky pro pořádání soutěží obedience a zda je v plném znění
rozhodčími, stewardy a pořadateli dodržován Zkušební řád obedience a s ním spojená nařízení.
Kontroloři mají pravomoc účastnit se všech soutěží, jejichž pořádání zastřešuje Obedience CZ.
Supervizor musí mít průkaz supervizora, který je platný po dobu vykonávání jeho funkce ve výboru
klubu Obedience CZ.

3 Činnost rozhodčího a stewarda Obedience CZ
3.1 Vystupování rozhodčího a stewarda Obedience CZ
Rozhodčí a stewardi jsou vždy povinni vystupovat tak, aby jejich chování odpovídalo důstojnosti
soutěže a obecně důstojnosti osoby rozhodčího a stewarda. Musí si být vědomi toho, že jsou osobami
odpovědnými za průběh soutěží a garanty regulérnosti celé soutěže. Je nepřípustné, aby se delegovaní
rozhodčí či stewardi v době soutěže věnovali činnosti, která nesouvisí s jejich funkcí, např. aby se
sami zapojili do soutěžní třídy, ve které posuzují. Rozhodčí i steward by měli být slušně, čistě a
reprezentativně oblečeni s ohledem na počasí a prostor konání soutěže.
3.2 Delegace rozhodčích a stewardů OBEDIENCE CZ
Rozhodčí a stewardi jsou delegováni výborem Klubu Obedience CZ.
3.3 Posuzování
Před začátkem soutěží obedience je rozhodčí povinen posoudit regulérnost soutěže jako celku
(odpovídající terén na soutěž, prostředí, pomůcky atd.). V případě, že pořadatel nezajistí byť jednu
z podmínek pro pořádání soutěží (nevyhovující prostor, neodpovídající pomůcky, apod.), které určuje
Zkušební řád, nesmí rozhodčí soutěž posuzovat. O této skutečnosti musí neprodleně informovat výbor
Klubu Obedience CZ. Dále je povinností rozhodčího poučit stewarda o průběhu soutěže. Rozhodčí
musí 10 pracovních dní před soutěží dodat stewardovi rozvržení soutěžního prostoru a schéma chůze u
nohy. V průběhu posuzování soutěže musí rozhodčí přistupovat a hodnotit všechny soutěžící týmy
stejným způsobem. Rozhodčí musí během posuzování brát zřetel na plemenné dispozice psa a klást
důraz na radostný projev psa. Rozhodnutí rozhodčího v soutěžním prostoru jsou nenapadnutelná. Jen a
pouze rozhodčí může své rozhodnutí změnit nebo opravit. Po skončení závodu má rozhodčí povinnost
zkontrolovat a potvrdit všechny náležitosti v hodnotících kartách, výkonnostních knížkách a
výsledkové listině.
Na každou soutěž je jmenovaný nejméně jeden steward. Pokud je posuzování cviků rozdělené mezi
dva nebo více rozhodčí, musí být určený i adekvátní počet stewardů (zpravidla nejméně 1:1), přičemž
před soutěží je jmenovaný i hlavní steward.
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3.4 Odebrání nebo pozastavení licence posuzovatele
O odebrání nebo pozastavení licence posuzovatelů rozhoduje výbor Obedience CZ na návrh
supervizora Obedience CZ. Podmínky odebrání licence jsou dále stanoveny v Řádu pro jmenování
rozhodčích Klubu Obedience CZ, Vnitřní směrnici Klubu Obedience CZ pro jmenování stewardů a
Vnitřní směrnici Klubu Obedience CZ pro provádění instruktorské činnosti.
K tomuto kroku výbor Obedience CZ přistupuje zejména v následujících případech:
 na základě doporučení supervizora Obedience CZ (např. za neomluvenou neúčast na soutěži,
které se jako posuzovatel měl účastnit; za nedodržování pravidel posuzování nebo zkušebního
řádu),
 na žádost samotného posuzovatele, kterého se odebrání nebo pozastavení licence týká,
 automaticky ukončením členství posuzovatele v klubu Obedience CZ,
 za opakovanou neomluvenou neúčast na školení / přezkoušení pořádaném Klubem Obedience
CZ.

4 Vypisování kurzů, seminářů, školení a zkoušek rozhodčích
4.1 Školení rozhodčích, stewardů a instruktorů
Školení rozhodčích, stewardů a instruktorů obedience organizuje v ČR výlučně Klub Obedience CZ.
Školení a následná přezkoušení jsou pro adepty na rozhodčí, stewardy a instruktory povinná. Adepti
jsou předem seznámeni s rozsahem otázek a průběhem závěrečných zkoušek. Podmínky a obsah
zkoušek přesně stanovují Řád pro jmenování rozhodčích Klubu Obedience CZ, Vnitřní směrnice
Klubu Obedience CZ pro jmenování stewardů a Vnitřní směrnice Klubu Obedience CZ pro provádění
instruktorské činnosti.
4.2 Povinné semináře rozhodčích
Rozhodčí Obedience CZ musí absolvovat jednodenní meeting rozhodčích pořádaný Obedience CZ,
přičemž o termínu a místě konání musí být informováni s dostatečným časovým předstihem, a to
nejméně 6 týdnů před konáním akce. Školení rozhodčích jsou pořádána dle potřeby. Neomluvená
neúčast na těchto seminářích je považována za vážný přestupek rozhodčího Obedience CZ, který je
automaticky potrestán okamžitým pozastavením licence rozhodčího obedience na jeden rok, včetně
odebrání všech již vydaných delegací. Opakovaná neomluvená neúčast na setkání rozhodčích vede
k odebrání licence rozhodčího.
V případě, že se rozhodčí omluví ze dvou po sobě jdoucích seminářů, bude mu pozastavena platnost
licence rozhodčího až do následujícího setkání rozhodčích. Jestliže se nedostaví ani na toto setkání,
bude mu licence odebrána trvale.
4.3 Zahraniční semináře rozhodčích a stewardů
V případě, že se rozhodčí či steward zúčastní semináře obedience v zahraničí, může Obedience CZ
jedenkrát za čtyři roky požádat o příspěvek, který je stanoven na maximální výši 1000,- Kč/seminář.
Příspěvek bude proplacen oproti předloženému dokladu.

5 Seznam rozhodčích, stewardů a instruktorů
Výbor Obedience CZ je povinen bez zbytečných časových prodlev aktualizovat seznam posuzovatelů,
který je veřejně přístupný na http://www.obedience.cz.
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6 Platnost těchto pravidel a zmiňovaných dokladů
Doba platnosti průkazů rozhodčích a stewardů Obedience CZ je dána frekvencí pořádaných školení, a
to přibližně ve dvouletých intervalech. Doba platnosti průkazů instruktorů, také závislá na pořádaných
školeních, je přibližně 4 roky. Potvrzení o absolvovaném školení je zaznamenáváno do výkonnostního
průkazu, vydávaného Klubem Obedience CZ Po úspěšně absolvovaném školení je posuzovateli
vystaven průkaz, prokazující jeho způsobilost v dané funkci.
Tato pravidla posuzování schválil výbor Obedience CZ dne 1. 6. 2012 s okamžitou platností.
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