
XIII. MR BOC v obedienci 2022
Studenec u Trutnova 13.11.2022

V neděli 13.11.2022 proběhlo XIII. Mistrovství border collií v obedienci a jeho doprovodné závody. Soutěž 
tříd Mistrovství, tedy tř. OB1, OB2 a OB3 proběhly v hale kynologického areálu Studenec u Trutnova. 
Doprovodná soutěž Speciál začátečníků dle OB-Z a neoficiální závod ŠprtOBití a závod Veteránů proběhly ve 
venkovních prostorách areálu.
Posuzování Mistrovství se ujal dlouholetý český rozhodčí Lukáš Jánský (tř. OB1, OB2 a OB3). Speciál 
začátečníků posoudila další vynikající česká rozhodčí Vilemína Kracíková a neoficiální soutěže skvělá Marie 
Kohlová.
Garantem akce byl jako každoročně Klub BCCCZ. Pro všechny vítěze připravil krásné poháry a ceny. Dále 
poskytl drobné dárky pro všechny startující. Partnerem akce byla letos značka Calibra: pro vítěze připravili 
krásné ceny a pro všechny účastníky drobnou pozornost. Dalším ze sponzorů akce byla firma OK PET CZ 
s.r.o., kteří pro vítěze všech soutěží připravili jejich oblíbené výcvikové salámy. Vítězové jednotlivých tříd 
Mistrovství získali předplatné časopisu Psí sporty. Všem partnerům této akce patří velký dík!!!

V nejvyšší třídě OB3 se soutěžilo o titul Mistra BOC v OB, zároveň byl udělován titul CACT a res.CACT. 
Výsledek je velmi zajímavý: o první 3 místa se poděl ily stejné týmy, jako v loňském roce. Tyto týmy patří 
mezi stálice a již několik let se drží v soutěžní špičce tohoto sportu.

Mistr BCCCZ v obedienci: 1.místo, CACT Michaela Míčová se psem Acey Ducey Zip Zap 
297,5 bodů, výborně. Mistrovský titul obhájil stejně jako v loňském roce. Předvedl s Míšou 
naprosto famózní výkon, s vysokým nasazením, nadšením a přesností.  „Tay“ je 8letý pes, 
několikanásobný Mistr ČR a Mistr BOC v OB.

2.místo, res.CACT Alexandra Křivohlavá se psem My Free Man van de Hartenhoeve, 288 
bodů, výborně. „Jim“ , 9letý pes, je rovněž dlouhodobou stálicí v tomto sportu. „Jim“ je 
všestranný pes, s velkou chutí do práce, se Sašou jsou velmi sehraným týmem.

3.místo Jana Krátká s fenou Draco Esmee Wonderfull Dream, 276 bodů, výborně. „Esu“ je 
9letá fena,  předvádějící dlouhodobě spolehlivou, vyrovnanou poslušnost.  

Drobnou zajímavostí a společným „znakem“ této psí trojice – vítězů tř. OB3, je jejich hnědobílé zbarvení.

třída OB2:

1.místo Žaneta Foltýnová se psem Highlander Hola-Hopa, 257,5 bodů, výborně.
2.místo Alena Smolíková s fenou Freestyle Fox Royal Fellow, 240 bodů, velmi dobře
3.místo Barbara Kraus (PL) s fenou X-Mystique Ultraviolet, 224 bodů, velmi dobře

třída OB1:

1.místo Pavla Zamykalová se psem Bikar Reesheja, 291 b, výborně.
2.místo Anna Dušková s fenou Cornetta Od Vlkové, 287 b, výborně
3.místo Jitka Štichauerová se psem Henri Hola-Hopa, 266,5 b, výborně



Doprovodný závod „Speciál začátečníků dle OB-Z“, otevřený pro všechna plemena a křížence
rozhodčí Vilemína Kracíková, steward Eva Jarošová

1.místo Agnieszka Musial (PL) s fenou BOC Feel the Flow Ultraviolet, 304,5 bodů, výborně
2.místo Šklíbová Vendula se psem křížence Cháronem, 301 bodů, výborně
3.místo Rybová Anežka se psem BOC Springsteen Interforce, 300 bodů, výborně

Doprovodné, neoficiální závody (otevřeno pro všechna plemena a křížence)
Rozhodčí Marie Kohlová
steward Eva Jarošová

ŠprtOBití se zúčastnili mladé a začínající týmy, které ještě oficiálně v obedienci nestartovaly.
kat. starší psi

1.místo Renata Jandová, Amazing Animal Podještědská smečka (BOC)
2.místo Lada Richterová, Cherie Christiana Hola-Hopa (BOC)
3.místo Adéla Šustrová, Irwin Moravian Gate Bull (SBT)

kat. mladší psi:

1.místo Michalea Míčová, Geraldt Blue Dabbeeco (BOC)
2.místo Petra Sedláčková, Cippy Esuatty (BOC)
3.místo Eva Boušková, Choco Dot Without Borders (BOC)

kat. veteránů (soutěžících psů od 8 let):

1.místo Blanka Čápová, Ain´t she Sweet Hardy Origin (8 let)
2.místo Renata Jandová, We are Together Gasko Prim (10 let)
3.místo Anna Herminska (PL), Pajero Tri Power Teamtempo (10 let)
4.místo Lada Richterová, Belle Viktoria Hola-Hopa (12 let)

Celkově se akce zúčastnilo téměř 50 týmů. Jsme rádi, že letos opět přijelo několik týmů ze sousedního 
Polska. Děkujeme všem partnerům a sponzorům akce a zejména klubu BCCCZ, garanta letošního, XIII. 
Mistrovství BCCCZ v obedienci.

Další ročník -  XIV. Mistrovství BCCCZ v OB se uskuteční v neděli 3.12.2023 opět v kynologickém areálu 
Studenec u Trutnova. Budeme se na vás těšit!!!

L.Richterová


