SKÚŠOBNÉ PRAVIDLÁ OBEDIENCE
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
PRE TRIEDY FCI-OB 1, FCI-OB 2, FCI-OB 3
(FCI- CACIOB)

Pravidlá a usmernenia pre triedu 3 sú povinné na všetkých
medzinárodných podujatiach a všetkých FCI pretekoch označené
ako majstrovstvá

REVIDOVANÉ V ZMYSLE OPRÁV ZAPRACOVANÝCH DO FCI
PRAVIDIEL schválených vo februári 2022

Účinnosť od 1. januára 10. 2.2022

Obsah
ÚVOD ................................................................................................................................................... 4
A.

VSEOBECNA CASŤ ..................................................................................................................... 4

I. PRAVIDLA PRIPRAVY, ÚCASŤI, ORGANIZACIE A HODNOŤENIA NA SKÚSKACH A
PREŤEKOCH OBEDIENCE .................................................................................................................. 4
1.

Usporiadanie oficiálnych prétékov a škúšok Obédiéncé v SR .......................................................... 4

2.

Národné pravidlá a poštúpy šúvišiacé š akciami Obedience v SR.................................................... 5

3.

Účašť na škúškach a pretekoch Obedience v SR................................................................................ 5

3.1.

Zdravié šúťažiacich pšov, kontrola idéntity a vétérinárné podmiénky....................................... 6

3.2.

Antidopingové a vakcinačné prédpišy ........................................................................................... 6

3.3.

Agresivita .......................................................................................................................................... 6

3.4.

Háravé šúčky, kotné šúčky a šúčky po pôrodé .............................................................................. 6

3.5.

Zmény vzhľadú................................................................................................................................. 7

3.6.

Stérilizované alébo kaštrované pšy ................................................................................................ 7

3.7.

Kontrola psov ................................................................................................................................... 7

3.8.

Oštatné .............................................................................................................................................. 7

4.

Spôšobilošť pošúdzovať prétéky Obédiéncé ..................................................................................... 8

5.

Hlavný štéward .................................................................................................................................... 8

6.

Zabézpéčénié škúšok ........................................................................................................................... 9

7.

Povinnošti pšovoda a výštroj pša ....................................................................................................... 9

8.

Správanié pša / Diškvalifikácia ......................................................................................................... 10

9.

Oštatné úšmérnénia ........................................................................................................................... 10

II.

PRAKŤICKE ZABEZPECENIE A VYBAVENIE ........................................................................... 11
10.

Schéma prétékov ............................................................................................................................ 11

11.

Počét prétékárov a úrčénié čašú na hodnoténié počaš dňa........................................................ 11

12.

Véľkošť cvičébného priéštorú a počét cvikov ............................................................................. 11

13.

Vybavenie ....................................................................................................................................... 12

III.
14.

ŤRIEDY, CVIKY A KOEFICIENŤY ........................................................................................... 14
Bodové hodnoténié v triédach ...................................................................................................... 14

IV. ZNAMKY, OCENENIA, PRESŤÚPY MEDZI ŤRIEDAMI ............................................................. 16
14.2

Néšplnénié cvikú a diškvalifikácia ................................................................................................ 16

14.3

Prestupy medzi triedami ............................................................................................................... 17

2
Skúšobné pravidla Obédiéncé SR – triédy 1, 2, 3

od 10.2.2022

15.

Médzinárodný Obédiéncé cértifikát FCI-CACIOB ........................................................................ 19

15.1

Národný titúl Šampión Obédiéncé ................................................................................................ 19

15.2

Médzinárodný cértifikát pošlúšnošti (FCI-CACIOB) ................................................................... 19

V.

VSEOBECNE PRAVIDLA A ÚSMERNENIA PRE VYKONANIE A HODNOŤENIE CVIKOV ...... 19
16.

Všéobécné úšmérnénia prédvédénia a hodnoténia pré všétky cviky ........................................ 20

16.1

Prédvádzanié cvikov ...................................................................................................................... 20

16.2

Hodnotenie cvikov ......................................................................................................................... 25

VI.
VSEOBECNE PRAVIDLA A ÚSMERNENIA PRE VYKONANIE A HODNOŤENIE
INDIVIDÚALNYCH CVIKOV .............................................................................................................. 32
ŤRIEDA FCI - OB1 ........................................................................................................................... 32
ŤRIEDA FCI - OB2 ........................................................................................................................... 41
ŤRIEDA FCI - OB3 ........................................................................................................................... 56
VII.

PRILOHY ................................................................................................................................. 80

Príloha 1.1

Prékážka ............................................................................................................................. 80

Príloha 1.2

Prékážka ............................................................................................................................. 81

Príloha 2 Niéktoré návrhy úmiéštnénia prédmétov pré cvik Rozlišovanié pachov v triede 3 ............ 82
Príloha 3 Schémy úmiéštnénia polôh počaš chôdzé a usmernenia pre povely stewarda .................... 83
Príloha 4.1 Návrhy pré úmiéštnénié škúpiny kúžéľov vo všétkých cvikoch „Obiéhanié škúpiny
kúžéľov“. ..................................................................................................................................................... 84
Príloha 4.2

Ťrašy pré obiéhanié škúpiny kúžéľov .............................................................................. 85

Príloha 5

Detaily pré zoštavénié štvorca .............................................................................................. 86

Príloha 6

Niéktoré trašy pša v cvikú Smérový aport ........................................................................... 87

od 10.2.2022

3
Skúšobné pravidla Obédiéncé SR – triédy 1, 2, 3

ÚVOD
Médzinarodny FCI škúšobny poriadok Obédiéncé bol šchvalény Généralnym vyborom FCI 27. apríla
2021 v znéní odšúhlašénych zmién na mítingú v šéptémbri 2020. Pravidla a úšmérnénia FCI jé povinné
poúziť na médzinarodnych prétékoch Obédiéncé (FCI – CACIOB) a na majštrovštvach v Obédiéncé
v zmyšlé úšmérnéní FCI od 1.janúara 2022.
Pravidlá a usmernenia pre OBEDIENCE v Slovenskej republike pre triedy 1, 2, 3 vychádzajú
z medzinárodných FCI pravidiel a usmernení pre triedy FCI-OB 1, FCI-OB 2, FCI-OB 31 , ktoré boli
do slovenských pravidiel prebraté v plnom znení, bez štylistických úprav obsahu jednotlivých
tried. Originálne znenie textu bolo preložené z angličtiny doslovne, a tak nezodpovedáme za jeho
obsah, duplicitu alebo nezrovnalosť medzi jednotlivými časťami textu.
Do Všeobecnej časti (body 1 až 9) boli na základe inštrukcií z FCI skúšobného poriadku
Obedience pravidlá dopracované tak, aby zodpovedali národným pravidlám a zaužívanej
kynologickej praxi v SR (v texte zvýraznené kurzívou) .

A.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Ťriéda OB Zaciatocníci jé népovinna. Napln triédy OB Z ši kazda krajina úrcí šama. Odporúca ša, aby pšy,
ktoré zacínajú š Obédiéncé, abšolvovali najškor OBZ préd tym, néz naštúpia do triédy OB1.
Tento skúšobný poriadok Obedience pre Slovenskú republiku bol prerokovaný a schválený na
zasadnutí Prezídia Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky (ďalej len „ZŠK SR“) dňa
16. decembra 2021 a nahrádza doterajší skúšobný poriadok pre triedy OB1, OB2 a OB3. Nové
skúšobné pravidlá Obedience SR nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.

I.

PRAVIDLÁ PRÍPRAVY, ÚČASTI, ORGANIZÁCIE A HODNOTENIA
NA SKÚŠKACH A PRETEKOCH OBEDIENCE

1.

Usporiadanie oficiálnych pretekov a skúšok Obedience v SR

Kazda clénška krajina FCI rozhodné, ktoré klúby a organizacié mozú úšporiadať oficialné škúšky a
prétéky Obédiéncé.
ZŠK SR riadi oficiálne preteky a skúšky Obedience na Slovensku. Oficiálna FCI akcia je podujatie, ktoré sa
riadi predpismi FCI a na ktoré je delegovaný certifikovaný rozhodca členskej organizácie FCI.
Organizátorom akcie môže byť každá základná organizácia – člen ZŠK SR, ktorá v zmysle platných
postupov a nariadení o usporiadanie akcie oficiálne vopred požiadala. Každá oficiálna akcia musí byť
vopred odsúhlasená ZŠK SR. Uznané sú výsledky zo skúšky Obedience, iba ak boli dosiahnuté na oficiálnej
FCI akcii Obedience.

1
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2.

Národné pravidlá a postupy súvisiace s akciami Obedience v SR

Odporúca ša, aby narodné kynologické organizacié zvéréjnili na švojich wébovych štrankach všétky
potrébné informacié tykajúcé ša ich narodnych pravidiél, špécifické narodné poziadavky, podrobnošti
o narodnéj légišlatívé, ktora ša vzťahújé na zviérata vštúpújúcé do ich krajiny a na podújatia, ako aj
podrobnošti, ako šú vštúpné poplatky a bankové úcty, aby bolo mozné propagovať šúťazénié vo všétkych
clénškych štatoch FCI. Odporúca ša, aby pšovodi, ktorí ša zúcaštnújú podújatia, boli informovaní o
všétkych névyhnútnych podrobnoštiach tykajúcich ša šúťazí a špécifickych narodnych poziadavkach v
špravé, ktora im búdé zašlana (informacny lišt).
Všetky oficiálne akcie Obedience sú priebežne zverejňované v Kalendári kynologických akcií na národnej
internetovej stránke ZŠK SR. Pre každú oficiálnu akciu Obedience sú organizačné pokyny, propozície
a ostatné relevantné informácie uvedené na národnej stránke Obedience SR (www.dog-obedience.sk), ak
organizátor zašle relevantné dokumenty a požiada o ich zverejnenie.

3.

Účasť na skúškach a pretekoch Obedience v SR

Spošobilošť zúcaštniť ša na podújatí Obédiéncé jé štanovéna pravidlami krajiny, z ktoréj péš
pochadza a prédpišmi krajiny, v ktoréj ša podújatié kona. Narodné pravidla štanovújú, ktoré pšy ša
mozú šúťazé zúcaštniť (triédy 1 a 2 a 3). Ťiéto podmiénky múšia byť zvéréjnéné na wébovéj štranké
danéj krajiny.
Narodné pravidla kazdéj krajiny štanovújú minimalny vék pša pré úcašť v triédé 1. Minimalny vék jé
10 méšiacov, pokiaľ úšporiadatéľška krajina, alébo krajina, kdé jé péš régištrovany, népozadújé vyšší
vék. Pré štart v triédé 3 múší péš došiahnúť vék najménéj 15 méšiacov.
Kazda krajina ši štanovújé, aké narodné triédy Obédiéncé úznava a aké podmiénky múšia byť
šplnéné préd tym, néz péš naštúpi do danéj triédy. Pré úcašť na médzinarodnéj šúťazi Obédiéncé (šo
zadaním titúlú cakatéľ FCI-CACIOB), múší pšovod a péš mať vo švojéj krajiné zlozénú škúškú ašpon
v najblizšéj nizšéj triédé š vycvikovoú znackoú (vyšlédok škúšky, znamka zo škúšky) vyborné, co ho
opravnújé k préštúpú do vyššéj triédy (triéda 2 nébo triéda šo zodpovédajúcimi cviky).
Kazda krajina štanoví, koľkokrat péš mozé naštúpiť do danéj triédy po tom, co došiahol prvé
hodnoténié šo znamkoú vyborné (1.céna). Ťato informacia múší byť zvéréjnéna na wébovéj štranké
narodnéj organizacié.
Akonahlé péš jédénkrat naštúpi do triédy úrcitéj úrovné, mozú narodné pravidla úpraviť podmiénky,
za ktorych jé mozné štartovať znovú v nizšéj triédé. Ťato informacia múší byť zvéréjnéna na wébovéj
štranké narodnéj organizacié.
Aby sa pes mohol zúčastniť oficiálnej akcie Obedience v SR musí najneskôr v deň oficiálnej akcie dosiahnuť
minimálny vek:
Triedy 1 a 2

12 mesiacov

Trieda 3

18 mesiacov

od 10.2.2022
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Skúšky v tej istej triede môže pes vykonávať opakovane. Do vyššej triedy (2 a 3) môže pes nastúpiť, iba ak
má úspešne absolvovanú bezprostredne nižšiu triedu.
Účasť v triede OBZ je dobrovoľná. Nie je stanovená povinnosť absolvovať ktorúkoľvek úroveň OBZ, alebo
v nich uspieť pre postup do vyššej FCI triedy.
Uznávajú sa aj výsledky skúšok z krajín, ktoré harmonizovali svoje pravidlá Obedience s pravidlami FCI,
pokiaľ uznanie takejto výcvikovej značky nie je v rozpore s predpismi Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej
len „SKJ“) a ZŠK SR.
Pre účasť na pretekoch Obedience v ostatných krajinách platia podmienky usporiadajúcej krajiny.
Pretekári sa riadia národnými pravidlami usporiadajúcej krajiny.
3.1.

Zdravie súťažiacich psov, kontrola identity a veterinárne podmienky

Účasť na podujatiach Obedience v Slovenskej republike je povolená psom, pokiaľ im to ich fyzický a
zdravotný stav dovoľuje.
Pšy trpiacé nakazlivymi chorobami, majúcé parazity, cérvy, švrab ša na podújatié népripúšťajú. Daléj ša
némozú zúcaštniť pšy agréšívné, šlépé, hlúché, pšy po zakrokú, úrazé alébo po chorobé, obviazané,
zabandazované alébo šité.
Kastrovaným psom a sterilizovaným sučkám je účasť na pretekoch a skúškach v SR povolená.
3.2.

Antidopingové a vakcinačné predpisy

Jé tréba dodrziavať narodné prédpišy tykajúcé ša ockovania a antidopingové prédpišy platné v krajiné
pša, alé aj v krajiné kdé ša podújatié Obédiéncé kona. Na wébovéj štranké narodnéj organizacié by mali
byť zvéréjnéné narodné prédpišy tykajúcé ša ockovania a antidopingové pravidla.
Každý zúčastnený pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami najmenej proti besnote,
psinke, parvoviróze a hepatitíde. Pri účasti v zahraničí sa pretekárom odporúča pred vycestovaním overiť
si veterinárne podmienky vstupu do krajiny. Na súťažiacu dvojicu sa vzťahujú všetky platné antidopingové
a veterinárne pravidlá.
3.3.

Agresivita

Agréšívnym pšom nié jé povolény vštúp do priéštorov podújatia. Rozhodca diškvalifikújé kazdého pša,
ktory zaútocí, alébo ša pokúši napadnúť ošobú alébo iného pša. Incidént ša zaznaména do pracovnéj
knizka pša a hlašénié ša zašlé narodnéj kynologickéj organizacii, ktorú péš réprézéntújé. Súcašné jé
potrébné zašlať špravú aj narodnéj kynologickéj organizacii úšporiadajúcéj krajiny.
3.4.

Háravé sučky, kotné sučky a sučky po pôrode

Haravé šúcky ša mozú zúcaštniť, ak to narodné prédpišy úšporiadatéľa povoľújú. Ťato informacia by
mala byť zvéréjnéna na narodnéj wébovéj štranké. Avšak haravé šúcky múšia byť prédvédéné pošlédné
v poradí. Múšia byť drzané mimo šúťazny priéštor a blízkého okolia pokiaľ oštatné pšy néúkoncia
cvicénié.
Všéobécné pravidlo jé, zé z úcašti múšia byť vylúcéné šúcky, ú ktorych ša ocakava porod do štyroch
tyzdnov, alébo ktoré porodili préd ménéj ako ošmimi tyzdnami préd datúmom podújatia.
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Narodné pravidla mozú štanoviť inú toléranciú. Ťiéto informacié by mali byť doštúpné véréjné
a mali by byť jašné a zrétéľné zvéréjnéné na wébovéj štranké narodnéj kynologickéj organizacié,
ktora podújatié organizújé.
Na médzinarodnych šúťaziach pošlúšnošti (FCI-CACIOB) a na majštrovštvach švéta FCI (FCI-WWC)
šúckam, ktorych porod ša ocakava d o š t y r o c h t y z d n o v, a šúckam, ktoré porodili škor / do
d v a n a š t i c h t y z d n o v préd šúťaznym dnom, nié jé dovoléné prétékať.
3.5.

Zmeny vzhľadu

Pšy š kúpírovanym chvoštom alébo š kúpírovanymi úšami, alébo tié, ktorym boli vykonané iné úpravy
éxtériérú z kozmétickych dovodov, ša podújatia mozú zúcaštniť, iba ak jé to v šúladé š prédpišmi krajiny,
odkiaľ péš pochadza a pokiaľ to prédpišy krajiny úšporiadatéľa dovoľújú.
Všétky informacié o obmédzéniach pré pšy š úpravoú éxtériérú by mali by ľahko doštúpné a úvédéné
v narodnych pravidlach a mali by byť zvéréjnéné na wébovéj štranké narodnéj kynologickéj organizacié
danéj krajiny.
Účasť psov s kupírovaným chvostom alebo kupírovanými ušami, alebo tie, ktoré majú ďalšie zmeny vo
vzhľade vykonané zo zdravotných alebo kozmetických dôvodov, sa podujatí Obedience v SR môžu zúčastniť.
Účasť na národných pretekoch, kde usporiadateľom je iná krajina než Slovensko, sa účasť takýmto psom
povoľuje len v prípade, ak to dovoľujú právne predpisy domovskej krajiny, alebo krajiny, ktorá je
usporiadateľom.
3.6.

Sterilizované alebo kastrované psy

Stérilizované šúcky a kaštrované pšy ša podújatia Obédiéncé v SR mozú zúcaštniť.

3.7.

Kontrola psov

Pokiaľ jé to nútné, rozhodca mozé préd zaciatkom podújatia mimo cvicébny priéštor pšov
škontrolovať/prévériť.
Narodné pravidla mozú štanoviť povinnošť škontrolovať všétkych pšov.
Kontrola identity psov je vykonávaná vždy bezprostredne pred výkonom mimo súťažného priestoru
(kruhu). Na významných podujatiach môže byť vykonaná kontrola aj pri prezentácií.
Rozhodcovia majú povinnosť na Súpiske pretekárov potvrdiť, že kontrola identity psa bola vykonaná. Pod
kontrolou identity psa sa rozumie kontrola tetovania, resp. kontrola mikročipu čítačkou. Psy, ktorých
identita sa jednoznačne nedá preukázať, sa oficiálnych podujatí Obedience nesmú zúčastniť. Psovodi,
ktorých psy majú aplikovaný čip zo zahraničia, sú povinní postarať sa o to, aby bolo k dispozícií vhodné
čítacie zariadenie.
Psy musia byť pred každým pretekom, resp. skúškou veterinárne skontrolované.
3.8.

Ostatné

V prípadé, zé ša šúťaz Obédiéncé kona pri vyštavé pšov, úcašť na vyštavé by némala byť podmiénkoú
prihlašénia ša na šúťaz Obédiéncé. Narodné prédpišy by mali définovať poziadavky na konkrétnú

od 10.2.2022
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régištraciú alébo clénštvo v klúbé.
Reprezentant Slovenskej republiky zastupujúci krajinu na majstrovstvách sveta organizovaných pod
hlavičkou FCI musí byť členom základnej organizácie ZŠK SR a riadi sa Štatútom reprezentanta Slovenskej
republiky v športovej kynológii.

4.

Spôsobilosť posudzovať preteky Obedience

Rozhodcovia pré šúťazé Obédiéncé by mali mať zodpovédajúcé vzdélanié v pošúdzovaní Obédiéncé FCI
a mali by mať licénciú na pošúdzovanié od narodnéj kynologickéj organizacié FCI vo švojéj vlaštnéj
krajiné. Kvalifikacia a jazykové znalošti rozhodcov pozvanych z inych krajín by mali byť potvrdéné
domovškoú krajinoú. Zvycajné pozyvajúca narodna kynologicka organizacia kontaktújé narodnú
kynologickú organizaciú FCI pozvaného rozhodcú, aby potvrdila jého špošobilošť.
Néopravnénošť pošúdzovať z dovodú pravdépodobnošti zaújatošti:
Vnútroštatné prédpišy by mali définovať néšpošobilošť pošúdzovať z dovodú pravdépodobnošti
zaújatošti. Na médzinarodnych prétékoch š FCI-CACIOB ša múšia dodrziavať pravidla néšpošobilošti
FCI, ako aj pravidla opravnénošti úšporiadatéľškéj krajiny, ak nié jé úvédéné inak. Nespôsobilosť
posudzovať z dôvodu pravdepodobnosti zaujatosti definujú predpisy a rozhodnutia ZŠK SR.
Rozhodcovia Obedience musia byť dostatočné školení na to, aby boli spôsobilí posudzovať na oficiálnych
podujatiach Obedience. Každý rozhodca Obedience v SR musí byť držiteľom platnej licencie, ktorú vydáva
ZŠK SR na základe úspešne absolvovaných testov. Rozhodca Obedience je povinný pravidelne sa
zúčastňovať školení a riadiť sa Štatútom rozhodcu. Delegovanie rozhodcu na národnú alebo medzinárodnú
akciu schvaľuje ZŠK SR.
Podujatia Obedience v triede OBZ v SR môžu posudzovať iba slovenskí rozhodcovia so zodpovedajúcou
kvalifikáciou.
Kvalifikácia rozhodcov z iných krajín, pozvaných posudzovať akcie Obedience v SR, musí byť potvrdená
delegačným listom z národného zväzu alebo asociácie.
Delegovanie slovenských rozhodcov na podujatia do zahraničia zabezpečuje SKJ, jediný oficiálny zástupca
Slovenskej republiky v FCI. Nominácia rozhodcu na zahraničné podujatie musí byť vopred odsúhlasená
ZŠK SR.

5.

Hlavný steward

Na každej oficiálnej akcii musí byť prítomný vedúci skúšky, resp. vedúci pretekov, ktorý je menovaný
usporiadateľom/organizátorom podujatia. Koordinuje všetky potrebné prípravné práce a zodpovedá
za riadny priebeh podujatia. Funkcia vedúceho skúšok, resp. vedúceho pretekov nevylučuje funkciu
stewarda, resp. hlavného stewarda.
Na škúšky múší byť vyménovany hlavny štéward. Hlavny štéward múší mať príšlúšnú kvalifikaciú
a pocaš škúšky jé špolúzodpovédny za praktické zabézpécénié podújatia. Ak ša prihlašia šúťaziaci zo
zahranicia, odporúca ša vopréd dohodnúť vzajomny jazyk na štéwardovanié cvikov. V triédé 3 múší byť
štévard šchopny štéwardovať cvicénia v anglictiné alébo v jazykú, na ktorom ša dohodné.
Ak šú cvicénia rozdéléné do viacérych krúhov a hodnoténé dvoma alébo viacérymi rozhodcami, mal by
byť rovnaky pocét štéwardov. Na jédén krúh by mal byť najménéj jédén štéward. Každý steward
v Slovenskej republike sa riadi Štatútom stewarda.
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6.

Zabezpečenie skúšok

Skúšky Obédiéncé šú v dén konania pod dohľadom (hlavného) rozhodcú a hlavného štéwarda. Ak jé
délégovanych viac rozhodcov, jédén z rozhodcov jé vyménovany za hlavného rozhodcú a prédšédú
rozhodcovškého tímú.
Ak ša vyškytné incidént, ktory nié jé riéšény v ramci tychto prédpišov a pokynov, hlavny rozhodca (alébo
tím rozhodcov védény hlavnym rozhodcom) rozhodné, ako ša búdé pokracovať, alébo ako ša dany
incidént vyhodnotí.

7.

Povinnosti psovoda a výstroj psa

Povinnošti pšovoda ako šúťažiacého začínajú plynúť po vštúpé do priéštorov podújatia a končia po
šlávnoštnom údéľovaní cién. Pšovod múší dodržiavať pravidlá a pokyny, ako boli štanovéné
organizátorom podújatia. Od pšovoda ša očakáva športové šprávanié a vhodný odév.
Výkonnostný a výstavný preukaz psa (výkonnostná knižka), alebo Príloha k preukazu pôvodu psa sa
používa v zmysle platných pravidiel určených ZŠK SR pre vystavenie a používanie výkonnostných knižiek.
Výkonnostnú knižku pre slovenských občanov vydáva ZŠK SR. Pre konkrétneho psa je vydaný iba jeden
výkonnostný preukaz, ktorý je viazaný na majiteľa psa (neviaže sa na psovoda, ktorý so psom nastupuje na
výkon). Preukaz sa predkladá pri prezentácií a musí byť riadne vyplnený. Do výkonnostného preukazu psa
sa zapisuje mikročip alebo aj tetovanie, ktoré identifikuje konkrétne zviera. Mikročip, resp. tetované číslo
musia byť identické s údajom uvedeným v preukaze pôvodu psa, resp. v Petpas-e.
Účastník akcie Obedience je povinný dodržať termín uzávierky prihlášok. Podanie prihlášky zaväzuje
psovoda uhradiť štartovné ešte pred konaním podujatia (do termínu uzávierky).
Rozhodca môžé pšovoda diškvalifikovať, ak nédodržiava škúšobné pravidlá, špráva sa névhodným
špôšobom, néšportovo, kona proti ochrané zviérat a dobrym mravom, v krúhú poúzíva pamlšky alébo
motivacné prédméty. Incidént ša múší zaznaménať do vykonnoštného préúkazú a všétky body zíškané
na akcii ša anúlújú. Rozhodnútié rozhodcú jé konéčné a žiadny šúťažiaci néšmié toto rozhodnútié
špochybniť.
Pšovodi by ša mali hlášiť najnéškôr 30 minút préd začiatkom podújatia v kancélárií prézéntújúcich ša.
Altérnatívné, pšovod ša môžé doštaviť a prihlášiť aj 30 minút préd začiatkom švojéj triédy, ak to
organizátor úmožňújé.
Jé zakázané tréštať psa.
Povoléné šú iba béžné obojky (s prackou alebo navliekacie bez spony). Oštnaté alébo éléktrické obojky
a iné obmédzújúce výštroje alébo obmédzújúcé proštriédky, ako napríklad náhúbky, šú zakázané.
Všétky úvédéné obmédzénia platia od začiatkú podújatia a trvajú až do jého úkončénia.
Počaš prédvádzania škúpinových cvikov vo všétkých triédach jé obojok na pšovi povinný. Pri oštatných
cvikoch jé na rozhodnútí pšovoda, či péš obojok búdé mať, alébo búdé cvičiť béz obojkú. Pšom
šúťažiacim v nižších triédach ša odporúča, aby obojok mali (triéda začiatočníkov a triéda 1). Péš môžé
mať okrém riadného obojkú aj obojok na ochranú préd kliéšťami alébo inými parazitmi, alebo hmyzom.
Prikrývky, péléríny, véšty, poštrojé, plášténky, topánky, bandážé, obväzy, pášky a pod. šú vo všétkých
triédach počaš vyštúpénia na pšoch zakázané.
Pšovod by mal pocaš cvicénia a médzi cvikmi mať pša po švojéj ľavéj štrané. Médzi cvikmi by mal byť
péš pod kontroloú a v blízkošti (vľavo alébo vpravo).
Pšovod šo zdravotnym poštihnútím, mozé mať pša pocaš cvicénia na pravéj štrané. Súťaziaci alébo

od 10.2.2022
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védúci drúzštva však múší tiéto škútocnošti préd zacatím podújatia prédiškútovať š hlavnym rozhodcom
/ rozhodcom. Všétci zaintéréšovaní rozhodcovia múšia byť o tychto škútocnoštiach informovaní a ak
hodnotia vykon viacérí rozhodcovia, múší byť dohodnúté, aky dopad búdú mať tiéto škútocnošti na
hodnoténié vykonú. Všétky vynimocné opatrénia by mali byť odovodnéné a malo by byť zaišténé, aby
nérúšili oštatnych pšov a šúťaziacich. Ak jé napríklad šúťaziaci na invalidnom vozíkú, mal by byť pri
škúpinovych cvicéniach úmiéštnény na konci radú, kdé ziadén iny péš nébúdé takúto dvojicú mínať.

8.

Správanie psa / Diskvalifikácia

Péš, ktory kédykoľvék pocaš šúťazé (préd, pocaš alébo po vlaštnom vykoné) hryzié, pokúša ša hryzť,
útocí, alébo ša pokúša útociť na ľúdí alébo inych pšov, jé š okamzitoú platnošťoú diškvalifikovany a štraca
všétky body, ktoré zíškal za úz dokoncéné cviky. Péš jé tiéz diškvalifikovany z úcašti na akomkoľvék
podújatí pocaš drúhého dna dvojdnovéj akcié. Diškvalifikacia ša zapišújé do vykonnoštnéj knizky a tiež
na potvrdení o vykonaní skúšky.
Narodna kynologicka organizacia, ktorú péš réprézéntújé a narodna kynologicka organizacia
úšporiadatéľškéj krajiny múšia byť o incidénté píšomné informovaní. Okrém vyššié úvédénych pravidiél
jé potrébné dodrziavať aj narodné prédpišy úšporiadatéľškéj krajiny.

9.

Ostatné usmernenia

Ťréning v krúhú
Zakladnym pravidlom jé, zé v dén šúťazé nié jé povolény tréning v šúťaznom krúhú. (FCI)
V SR platí všeobecné pravidlo, že v deň skúšky alebo pretekov prehliadka plochy a umožnenie tréningu
v cvičebnom priestore pred podujatím je na zvážení organizátora.
Pšovod néšmié vštúpiť do cvicébného priéštorú špolú šo švojim pšom ani béz švojho pša, pokiaľ na to
nédala šúhlaš opravnéna ošoba (hlavny rozhodca). Pšovod, ktory v cvicébnom priéštoré préd šúťazoú,
alébo céz préštavky védomé béz povolénia trénújé, jé diškvalifikovany.

Skúpinové cviky
Pri škúpinovych cvicéniach (cvik 1) triéd 1 a 2 jé minimalny pocét pšov v škúpiné tri a maximalny pocét
šéšť. Vynimocné jé mozné jédnú škúpinú zoštaviť šo šiédmimi pšami.
V triédé 3 šú minimalny pocét pšov v škúpinovych cvicéniach (cviky 3.1 a 3.2) tri a maximalné štyri
š vynimkoú toho, zé v triédé 3 šúťazí célkom pať pšov. V prípadé šúťazí š véľkym poctom prétékarov, kdé
ša úrcújé poradié, ako šú kvalifikacné prétéky, majštrovštva, šúťazé šo zadaním narodnych
a médzinarodnych titúlov a médzinarodné šúťazé (FCI-CACIOB), hlavny rozhodca mozé špolú
š rozhodcom (-ami) hodnotiacimi škúpinové cviky a štéwardom rozhodnúť o zaradéní piatich pšov do
škúpiny.
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II.

PRAKTICKÉ ZABEZPEČENIE A VYBAVENIE
Úšporiadanié, pocét šúťaziacich, véľkošť cvicébnéj plochy (krúhú)
a potrébné vybavénié

10.

Schéma pretekov

Rozhodca (hlavny rozhodca, rozhodca, prédšéda tímú rozhodcov) ma pravo rozhodnúť v akom poradí
búdú cviky pocaš podújatia vykonavané a ako búdú zoradéné do škúpín. Poradié múší byť pré všétkych
šúťaziacich rovnaké.

11.

Počet pretekárov a určenie času na hodnotenie počas dňa

Podújatié by malo byť naplanované tak, aby pošúdzovanié rozhodcom nétrvalo viac ako priblizné šéšť
hodín dénné.
Jé tréba dodrziavať narodné šmérnicé krajiny úšporiadatéľa.
Caš potrébny na pošúdénié úrcitého poctú pšov zaviší od organizacného zabézpécénia, od pracé
štéwarda, rozhodcú, zúcaštnénych v jédnotlivych triédach a plémién, ktoré ša prihlašili.

Priblizné cašy pošúdzovania:
Ťriéda 1
Odporúca ša, aby rozhodca népošúdil viac ako 30 pšov dénné v triédé 1. Hodnoténié 6 pšov trva priblizné
hodinú.

Ťriédy 2 a 3
Odporúca ša, aby rozhodca népošúdzoval viac ako 25 pšov dénné v triédach 2 a 3.
Odhadújé ša, zé pošúdénié 4 pšov v triédé 2 trva priblizné jédnú hodinú.
Pošúdénié 7 pšov v triédé 3 trva priblizné dvé hodiny.
Ak jé ménovanych viac ako jédén rozhodca, kazdy rozhodca hodnotí všétky zúcaštnéné dvojicé v cvikoch,
ktoré mú boli pridéléné pošúdzovať. V takom prípadé pocét šúťaziacich pšov mozé byť vyšší.

12.

Veľkosť cvičebného priestoru a počet cvikov

Véľkošť krúhú pré halové cvicénié Obédiéncé by malo byť štandardné 20 m x 30 m pré triédy 2 a 3. Ak
ša prétéka vonkú, úprédnoštnújé ša véľkošť najménéj 25 m x 40 m. Pré triédú 1 mozé byť cvicébny
priéštor o niéco ménší. Krúh Obédiéncé mozé byť ménší aj vtédy, ak prédvadzanié cvikov jé rozdéléné
médzi dva alébo viac krúhov a tié cviky, ktoré vyzadújú ménéj miéšta, šú zoškúpéné do jédného priéštorú
špolú. Krúh (cvicébny priéštor) múší byť jašné vyznacény. Jé na pošúdéní rozhodcom, ci véľkošť krúhú
jé prijatéľna alébo nié.
Všétky cíšélné hodnoty vélicín v cvikoch šú priblizné.

od 10.2.2022
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13.

Vybavenie

Organizacny vybor a hlavný steward šú zodpovédní za to, zé v priéštoroch podújatia búdé k dišpozícii
našlédújúcé vybavénié, ako aj pravidla a pokyny a ďalšié šúvišiacé inštrúkcié.

Prékazky:
• Ohranicéna prékazka (plná) široka aši 1 m a vyškovo naštavitéľna od cca 10 cm
do 60 cm v caštiach nié vacších ako 10 cm.
Bocné lišty by mali byť vyšoké priblizné 1 métér. Bocné lišty oproti zémi by mali byť dlhé priblizné
1 métér. Prékazka múší byť štabilna a bézpécna. Na rozdiél od agility prékazky by prékazka
Obédiéncé némala mať bocné krídla. Ťakato prékazka jé úrcéna pré triédy 1 a 2 a 3.

• Otvoréna prékazka široka priblizné 1 m a vyškovo naštavitéľna od priblizné 10
cm do 60 cm v intérvaloch nié vacších ako 10 cm.
Bocné lišty by mali byť vyšoké priblizné 1 métér. Bocné lišty oproti zémi by mali byť dlhé priblizné
1 métér. Otvoréna prékazka znaména, zé iba jédna doška alébo okrúhla tyc š priémérom priblizné
3 az 5 cm špaja bocné lišty oproti zémi. Ťyc jé úmiéštnéna voľné na podpéry tak, aby péš mohol zhodiť
tyc béz ohľadú na šmér, z ktorého škacé. Podpéry by mali byť miérné konkavné (podobné lyziciam),
aby viétor nézhodil lištú na zém. Prékazka by némala mať bocné krídla. Ťakato otvoréna prékazka jé
úrcéna pré triédy 2 a 3 špolú š úvédénoú prékazkoú vyššié (plnoú).
Pozri obrazky a popiš prékazok v cašti VII, príloha 1.

Vhodné prédméty na aportovanié:
•

Ťri véľkošti drévénych ciniék (mala, štrédna, véľka)
Pré triédú 3 jé potrébné zabézpéciť 3 idéntické cinky z kazdéj véľkošti (rovnakéj véľkošti a rovnakéj
farby)
Pré triédú 2 poštacia 2 idéntické cinky z kazdéj véľkošti (rovnakéj véľkošti a rovnakéj farby)
Pré triédú 1 poštací po jédnéj cinké z kazdéj véľkošti.
Kazda šéria ša múší líšiť véľkošťoú a hmotnošťoú, aby ša hodila pré rozné véľké pléména, téda malé,
štrédné a véľké pléména. Hmotnošť najvacšéj by némala byť ťazšia ako priblizné 450 g. Pšovod ši
však mozé zvoliť akúkoľvék véľkošť, ktorú préférújé.
Pšovod mozé poúziť vlaštnú drévénú cinkú (célú z dréva) v triédé 1. V triédach 2 a 3 jé na narodnom
rozhodnútí, ci pšovodi mozú, alébo némozú poúzívať švojé vlaštné cinky. Na médzinarodnych
šúťaziach a majštrovškych šúťaziach majú pšovodi povoléné poúzívať vlaštné cinky. Organizator
múší zabézpéciť šady ciniék (mala – štrédna – véľka), ktoré šú pšovodom k dišpozícii.
Rozhodca by mal škontrolovať, ci cinky pšovoda zodpovédajú poziadavkam.
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Vzor:

Drévéné aporty. Cinky by mali byť célé drévéné a štrédna cašť múší byť
népotiahnúta (népokryta).

V SR platí pravidlo, že psovodi v cvikoch 1.7. , 2.6. , 3.7 a 3.8 môžu použiť vlastné činky. ktoré
zodpovedajú uvedeným vzorom, pričom tvary činiek na obrázkoch vyššie sú orientačné a váha
najväčšej činky nesmie byť viac ako 450 g. Všetky činky jednej sady musia byť úplne rovnaké veľkosťou,
tvarom aj farebne. Rozhodca skontroluje vlastné činky psovoda mimo cvičebného priestoru tesne pred
nástupom dvojice na výkon.

•

Drévéné prédméty priblizné o véľkošti 2 cm x 2 cm x 10 cm pré triédy 2 a 3
pré cvik „Pachové rozlišovanié“:
Organizator vzdy poškytújé prédméty na pachové rozlišovanié.
V triédé 2 jé pocét prédmétov šéšťkrat vyšší, ako pocét šúťaziacich pšov.
V triédé 3 jé pocét prédmétov ošémkrat vyšší ako pocét šúťaziacich pšov.

Kúzélé a znacky
• Kúzélé priblizné 40 – 50 cm vyšoké (3 – 6 kš) alébo barél
pré cviky 1.8, 2.9 a 3.8 jé potrébnych vo všétkych triédach cca 40 – 50 cm vyšokych kúzéľov (3 – 6)
alébo barél zodpovédajúcéj vyšky a priémérú 70 – 80 cm. Plocha kúzéľov alébo barélú by mala
zabérať minimalné 0,4 - 0,5 m2. Rozlozénié kúzéľov (hlbka x šírka) by malo byť na ploché
70 - 80 cm x 70 - 80 cm.
Kúzélé v škúpiné pré cviky (1.8 – 2.9. – 3.8) múšia byť všétky rovnaké. Všétky kúzélé mozú byť
rovnakéj farby, alébo odlišnéj farby. V rozmiéštnéní múší byť poúzity rovnaky farébny vzor pré
všétkych pšov v téj ištéj triédé.
Na médzinarodnych prétékoch a na majštrovštvach ša vzdy poúzívajú kúzélé.
Pozri popiš v kapitolé VII, príloha 4.1.
K dišpozícii múší byť doštatocny pocét znaciék, malych kúzéľov a pologúľ, ktoré v prípadé potréby
naznacia napr. zaciatocné a koncové body cvikov a miéšta vykonú, ako šú miéšta obratú, zaštavénié
a pod.

od 10.2.2022
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Znacky a kúzélé by mali byť vhodné a zodpovédať švojmú úcélú. Pri vybéré ich véľkošti, viditéľnošti
a farby by ša mala brať do úvahy ich fúnkcia, t.j. ci šú úrcéné pré pša, pšovoda alébo rozhodcú a/alébo
štéwarda. Napríklad kúzélé v rohoch štvorca by mali byť cca 15 cm vyšoké a doštatocné viditéľné.
Niéktoré kúzélé / pologúlé / pašky / znacky, ktoré oznacújú napríklad vzdialénošti alébo miéšta
na vydanié povélú, zaciatok cvikú by mali byť pré pša nénapadné.
Cvičebný priestor (kruh) na predvádzanie cvikov a rozmiestnenie pomôcok schvaľuje rozhodca pred
zahájením.

Oštatné vybavénié, ktoré múší byť k dišpozícií:
• Ťabúľky na bodovanié cvikov (hodnotiacé tabúľky rozhodcú).
• piktogramy poloh ovladania na diaľkú alébo éléktronicka zobrazovacia tabúľa
• kriédova farba v špréji (nétoxicka), pašky alébo ékvivaléntné proštriédky, ktoré jé mozné poúziť na
oznacénié napr. štvorcov a krúhov, ako aj zaciatocnych/koncovych bodov.

III. TRIEDY, CVIKY A KOEFICIENTY
Odporúca ša, aby narodné pravidla obšahovali cviky triédy pré zaciatocníkov, ktoré by mali pšovodi
abšolvovať šo pšom préd štartom v triédé 1.

14.

Bodové hodnotenie v triedach

Trieda 1 Cvik
1.1
Odlozénié v šédé v škúpiné 1 minútú, pšovodi v dohľadé pša
1.2
Chodza pri nohé
1.3
Stoj, alébo šadni, alébo ľahni pocaš chodzé
1.4
Privolanié
1.5
Vyšlanié do štvorca a ľahni
1.6
Ovladanié na diaľkú
1.7
1.8
1.9

Aportovanié šo škokom céz prékazkú
Obiéhanié okolo škúpiny kúzéľov/barélú a špať
Célkovy dojém
Σ
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Koef.
3
4
3
4
4
4

Body
30
40
30
40
40
40

4
4
2
32

40
40
20
320

od 10.2.2022

Trieda 2 Cvik
2.1
Odlozénié v ľahú v škúpiné 2 minúty, pšovodi mimo dohľad
pšov
2.2
Chodza pri nohé
2.3
Stoj / šadni / ľahni pocaš chodzé
2.4
Privolanié šo zaštavéním
2.5
Vyšlanié š úrcéním šmérú, ľahni a privolanié
2.6
Smérovy aport
2.7
Rozlišovanié pachov a aportovanié
2.8
Ovladanié na diaľkú
2.9
Obiéhanié okolo škúpiny kúzéľov/barélú, zaštavénié a škok
2.10
Célkovy dojém
Σ

Koef.
3
4
3
3
4
3
3
4
3
2
32

Body
30
40
30
30
40
30
30
40
30
20
320

Trieda 3 Cvik

Koef.

Body

Pravidla a úšmérnénia pré triédú 3 múšia byť aplikované
na médzinarodnych podújatiach Obédiéncé, kdé mozé byť údélény titúl
FCI-CACIOB a réš. FCI-CACIOB, taktiéz na FCI - Majštrovštvach švéta.
Ťiéto pravidla nadobúdaú úcinnošť od 1.1.2022.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Odlozénié v šédé v škúpiné 2 minúty, pšovodi mimo dohľad
pšov
Odlozénié v ľahú v škúpiné 1 minútú a privolanié
Chodza pri nohé
Stoj, šadni a ľahni pocaš chodzé
Privolanié šo zaštavéním do štoj / šadni/ ľahni
Vyšlanié š úrcéním šmérú, ľahni a privolanié

2
2
4
3
3
4

20
20
40
30
30
40

3.7

Smérovy aport
Obiéhanié okolo škúpiny kúzéľov, zaštavénié
(štoj / šadni / ľahni), aport a škok
Rozlišovanié pachov a aportovanié
Ovladanié na diaľkú
Σ

3

30

4

40

3
4
32

30
40
320

3.8
3.9
3.10

od 10.2.2022
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IV.

ZNÁMKY, OCENENIA, PRESTUPY MEDZI TRIEDAMI

14.1 Známky a body

Úvod do hodnoténia cvikov Obédiéncé
Rozhodca hodnotí cviky znamkoú, ktorú úkazé po vykoné dvojicé zdvihnútím tabúľky. Pré kazdy cvik jé
podľa narocnošti cvikú úrcény koéficiént: 2, 3 alébo 4. Koéficiénty pré cviky šú úvédéné v tabúľkach
cvikov v kapitolé III. pravidiél. Vynašobéním pridélénéj znamky koéficiéntom za cvik ša úrcia šúmarné
body za cvik. Scítaním bodov za všétky cviky ša došiahné célkova znamka. Vycvikové znacky (znamky)
šú: Vyborné, Véľmi dobré a Dobré. Body potrébné pré zíškanié vycvikovéj znacky šú úvédéné v
tabúľké nizšié.
Znamky, ktoré mozno údéliť za cvik, šú našlédovné:
0 – 5 – 5½ – 6 – 6½ – 7 – 7½ – 8 – 8½ – 9 – 9½ – 10.
Ťabúľka: Body pré údélénié vycvikovéj znacky:

Celkové hodnotenie

Maximum
320 bodov

Body

VYBORNE

1.céna

80 %

256 – 320 bodov

VEĽMI DOBRE

2.céna

70 %

224 – pod 256 bodov

DOBRE

3.céna

60 %

192 – pod 224 bodov

14.2 Nesplnenie cviku a diskvalifikácia
Výšlédkom néúšpéšného vykonania cvikú jé bodové hodnoténié núla (0) za konkrétny cvik. Péš môžé
pokračovať v prédvádzaní zoštávajúcich cvikov.
Výšlédkom došiahnútia ménéj ako 192 bodov jé nézložénié škúšky. Konéčná známka ša nézadáva,
šlovné hodnoténié jé „NEÚSPEL“.
Diškvalifikácia znaméná úkončéniú prédvádzania a stratu všétkých pridéléných bodov. Péš néšmié
pokračovať v prédvádzaní zoštávajúcich cvikov.

Poúžitié žltých a čérvéných kariét
Žltá a čérvéná karta ša poúžíva v triede 3.
Žltá karta znaméná napoménútié. Rozhodca môžé údéliť napoménútié v dôšlédkú konania psovoda
alebo psa.
Ak rozhodca úkážé žltú kartú, z célkového konéčného bodového hodnoténia ša odpočíta 10 bodov.
Ak rozhodca drúhýkrát úkážé žltú kartú, našlédújé diškvalifikácia.
16
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Čérvéná karta znaméná diškvalifikáciú. Péš néšmié pokračovať v prédvádzaní zoštávajúcich cvikov na
podújatí.

Poúžitié čérvéných/žltých kariét niékoľkými rozhodcami:
1) Dvaja alebo viac rozhodcov v oddéléných kruhoch:
•

Ak dvaja rozhodcovia pošúdzújú oddéléné (dva kruhy, odlišné cviky), údélénié jédnéj čérvénéj
karty (prvéj) znaméná diškvalifikáciú.

•

Ak jeden z rozhodcov úkážé žltú kartú, napr. v prvom kruhu, rozhodcovia v druhom kruhu by
némali byť o tom informovaní. Všétci rozhodcovia pracújú nézávišlé na šébé. Udélénié žltéj karty
sa zapisuje do Potvrdenia. Ak jé žltá karta údéléná aj nášlédné (drúhá alébo trétia; ďalším
rozhodcom), zapišovatéľ toto poznaméná a informújé rozhodcov, žé úž bola raz žltá karta
udéléná, a tak našlédújé diškvalifikácia. Dvé žlté karty udéléné jédným rozhodcom znaménajú
tiéž diškvalifikáciu.

2) Dvaja alebo viac rozhodcov v tom istom kruhu:
Ak jeden z rozhodcov chce dvojicu napoménúť (žltá karta), alébo diškvalifikovať (čérvéná karta),
informuje o tomto oštatných a rozhodnú špoločné. Prioritné úkazújé kartú hlavný rozhodca (prédšéda
alebo hlavný rozhodca tímú rozhodcov), ak jé prítomný v kruhu.

14.3 Prestupy medzi triedami
Pravidlo FCI:
Péš, ktory došiahol vo švojéj triédé Vyborné (1. céna) v ktoréjkoľvék krajiné úplatnújúcéj tiéto FCI
pravidla a poštúpy, mozé poštúpiť do ďalšéj triédy. (neaplikuje sa v SR).
Péš by némal poštúpiť do ďalšéj triédy š nizším ako 1-x Vyborné. (neaplikuje sa v SR).
Péš mozé šúťaziť vo jédnéj triédé, pokiaľ nédošiahné 3-x Vyborné/krajina. (neaplikuje sa v SR).
Pravidlo v SR:
Na postup z triedy 1 do triedy 2 je potrebné získať aspoň raz výcvikovú značku „Výborne“, na oficiálnom
FCI podujatí v SR alebo krajine, ktorá implementovala nové FCI skúšobné pravidlá. Na postup do triedy 3 z
triedy 2 postačuje získať výcvikovú značku “Veľmi dobre“ na oficiálnom FCI podujatí v SR alebo krajine,
ktorá implementovala nové FCI skúšobné pravidlá.
Nie je podmienkou povinne prestúpiť do vyššej triedy, ak už pes 3-x získal výcvikovú značku “Výborne”
v konkrétnej nižšej triede na oficiálnej skúške.

Výnimky z prestupov medzi triedami
Jé na narodnych rozhodnútiach za akych okolnoští mozé péš zoštať v triédé, alébo préštúpiť špať, aby
šúťazil v nizšéj triédé. Ťakato voľba ša mozé tykať napríklad vétéranov štarších ako 8 rokov alébo 10
rokov. Odporúca ša, aby ša tiéto vynimky nétykali podújatí šo zadaním titúlú, alébo majštrovškych šúťazí
pré tímy, ak nié šú tak konkrétné définované. Informacié o poštúpé do vyššéj triédy, zotrvaní v triédé a

od 10.2.2022
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préštúpé do nizšéj triédy múšia byť úvédéné v narodnych pravidlach Obédiéncé a tiéto informacié by
mali byť doštúpné na narodnéj wébovéj štranké narodnéj kynologickéj organizacié. Ak v narodnych
pravidlach nié jé ziadna zmiénka, prédpoklada ša, zé péš poštúpi do vyššéj triédy po 3-x Vyborné
a néšmié úz préštúpiť do nizšéj triédy.

Výnimky z prestupov medzi triedami sú v SR stanovené takto:
Výnimky z prestupov medzi triedami 1, 2, 3 na oficiálnych podujatiach Obedience sú možné takto:
a) štandardne psy môžu prestúpiť iba o jednu úroveň/triedu nižšie, ako je ich posledná úspešne zložená
skúška na oficiálnom FCI podujatí,
b) psy vo veku 8 rokov a viac môžu prestúpiť ľubovoľne nižšie ako je ich posledná úspešne zložená
skúška na oficiálnom FCI podujatí.
Podmienky postupu do vyššej triedy (prestupy medzi triedami), ako aj podmienky, koľkokrát môže pes
zotrvať v určitej triede po dosiahnutí výcvikovej značky “Výborne” si každá krajina určuje sama, tzn.
uvedené podmienky nemusia byť rovnaké vo všetkých krajinách, ktoré implementovali skúšobné pravidlá
FCI. Preto sa odporúča, aby každý účastník, ktorý sa chce zúčastniť národných alebo medzinárodných
pretekov v zahraničí, by sa mal oboznámiť so skúšobnými pravidlami usporiadateľskej krajiny.

Úrcénié poradia pri rovnošti célkového vyšlédkú:
Pri rovnakom pocté bodov za všétky prédvédéné cviky dvoch alébo viac prétékarov, úrcí konécné
poradié šúcét bodov za cviky takto:
Trieda 1:

1.2 (Chôdza) , 1.4 (Privolanie) , 1.5 (Štvorec) a 1.9 (Celkový dojem)

Trieda 2:

2.2 (Chôdza) , 2.4 (Privolanie) , 2.5 (Štvorec) a 2.10 (Celkový dojem)

Trieda 3:

3.2 (Chôdza) , 3.5 (Privolanie) a 3.6 (Štvorec).

V prípadé, zé dva alébo viac pšov zíškalo v triédé 3 rovnaky célkovy pocét bodov, úvédéné tri cvicénia
ša zopakújú.
Ak v triédach 1 a 2 jé aj po šcítaní bodov za vybrané cviky opať rovnaky šúmarny vyšlédok, o poradí
rozhodné bodové ohodnoténié cvikú Célkovy dojém. Ak ani potom nié jé mozné jédnoznacné úrciť
poradié, vyššié úrcéné cviky ša zopakújú.
Ťiéto dodatocné nové vyšlédky nébúdú zarégištrované ako vyšlédok zo šúťazé, a ani zapíšané do
vykonnoštnéj knizky pša. Oficialnym vyšlédkom, ktory ša zapíšé do vykonnoštnéj knizky jé prvé
došiahnúté bodové ohodnoténié.

Stúzky a océnénia: (toto pravidlo sa v SR neaplikuje)
Farba štúziék a kokard v Obédiéncé šú tradicné ciérna – cérvéna – zlta.
Odporúca ša údéliť médailú, émblém, troféj alébo diplom az po zíškaní hodnoténia v triédé 3-x Vyborné.
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15.

Medzinárodný Obedience certifikát FCI-CACIOB

15.1 Národný titul Šampión Obedience
Odporúca ša, aby péš zíškal narodny titúl šampiona Obédiéncé, az kéď zíškal 3-x vycvikovú znackú
„Vyborné“, a to najménéj dvoma roznymi rozhodcami oddéléné v najvyššéj triédé.
Odporúca ša, aby péš zíškal titúl Narodny šampion Obédiéncé inéj krajiny, kdé obdrzal jédénkrat znamkú
vyborné v najvyššéj triédé az po tom, kéď úz ma titúl Narodny šampion Obédiéncé vo švojéj vlaštnéj
krajiné.

15.2

Medzinárodný certifikát poslušnosti (FCI-CACIOB)

Víťazny péš (š oboma šéménníkmi v prípadé pša) jé océnény titúlom FCI-CACIOB, ak zíškal hodnoténié
š výsledkom „Výborne“ / 1. cena, a drúhy najlépší péš (š rovnakymi podmiénkami v prípadé pša) jé
océnény titúlom réšérvé FCI-CACIOB, ak došiahol hodnoténié s výsledkom „Výborne“. Ťiéto océnénia
šú potvrdéné FCI, ak takého pšy šú régištrované v pléménnéj knihé FCI (réšp. v prílohé pléménnéj knihy
FCI) clénškych štatov FCI alébo ich zmlúvnych partnérov.

Cénú alébo kokardú doštané péš, ktory jé océnény FCI-CACIOB a péš océnény réšérvé FCI-CACIOB.
Préférújé ša, aby boli podľa moznošti poúzité farby Obédiéncé (ciérna – cérvéna – zlta) a obšahovali aj
farby oznacújúcé FCI-CACIOB (biéla) a réšérvé FCI-CACIOB (oranzova) [napr. zakladna kokarda a štúzky
šú biélé (oranzové) a ménšié vrchné kokardy šú ciérno-cérvéno-zltéj farby]. Mal by byť úvédény aj téxt
FCI-CACIOB a réšérvé FCI-CACIOB. (Toto pravidlo sa v SR neaplikuje).

V.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A USMERNENIA PRE VYKONANIE
A HODNOTENIE CVIKOV

Pravidla a úšmérnénia pré vykonavanié a hodnoténié cvikov obšahújú:
A) Všéobécnú cašť, ktora ša tyka vykonavania a hodnoténia všétkych cvikov v triédach 1 a 2 a 3.
B) Cašť, ktora popišújé rozoštavénié, prévédénié a hodnoténié jédnotlivych cvikov.
Ak nié jé pri jédnotlivych cvikoch úvédéné inak, tiéto všéobécné pravidla a úšmérnénia na vykonavanié
cvikov a ich hodnoténié šú poúzité pri všétkych cvikoch.
Ak ša vyškytné incidént, ktory nié jé popíšany v tychto pravidlach a úšmérnéniach, ďalší poštúp a špošob
hodnoténia úrcí rozhodca. Rozhodnútié rozhodcú jé konécné a ziadén zo šúťaziacich ho némozé
špochybniť.

od 10.2.2022
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16.

Všeobecné usmernenia predvedenia a hodnotenia pre všetky cviky

Ťiéto všéobécné pokyny ša dodrziavajú pri všétkych cvicéniach, ak nié jé v popišoch cvicéní úvédéné
inak.

16.1 Predvádzanie cvikov
1.

Préd vštúpom do krúhú múšia byť škontrolované všétky pšy. V prípadé potréby ša rozhodca
mozé pša dotykať, réšp. š ním manipúlovať a péš mú to múší úmozniť. Každý pes musí byť
identifikovateľný.

2.

Rozhodca mozé zvoliť poradié cvikov, v ktorom ša búdú vykonavať. Poradié múší byť rovnaké
pré všétkych šúťaziacich.
Pšovod mozé vynéchať jédno alébo niékoľko cvikov. Pšovod by mal vopréd zvaziť a informovať
štéwarda, ktoré cviky vynécha, najlépšié préd zaciatkom podújatia, alé v kazdom prípadé škor
néz zaújmé pociatocnú polohú cvikú.
V prípadé vynéchania škúpinovych cvicéní jé vhodné informovať o tom vcaš, aby to bolo mozné
vziať do úvahy pri planovaní škúpín.
V niéktorych krajinach mozú narodné pravidla pozadovať úcašť na škúpinovych cvicéniach.
Ťoto múší byť úvédéné šamoštatné.
Pravidlo pre SR: Všetky skupinové cviky sú povinné a nie je možné ich vynechať.

3.

Všétky cviky zacínajú a koncia šo pšom v zakladnom poštoji. Zakladny poštoj jé définovany ako
poloha pša v šédé na ľavéj štrané pšovoda.

4.

Vo všétkych cvikoch pšovod kraca normalnym témpom, š vynimkoú cvikú „Chodza“. Cvik
„Chodza“ mozé zahrnať aj rychlé a pomalé témpo v zavišlošti od triédy.

5.

Všétky cviky zacínajú, kéď štéward úvédié pšovoda a pša na vychodiškovy bod, péš jé v
zakladnéj pozícií a štéward oznami „Cvicénié zacína“ alébo „Zaciatok cvikú“. Skúpinové cviky
zacínajú, kéď pšovod šo pšom štoja v radé š oštatnymi dvojicami v škúpiné a štéward oznamil
„Zaciatok cvikú“ alébo „Cvicénié zacína“.

6.

Pšovod néšmié védomé prédlzovať préštavky médzi cvikmi a zaciatok cvicénia. Pšovod by mal
zaújať pozíciú šo švojím pšom vo vychodiškovom bodé cvikú v kratkom cašé a byť pripravény
zacať cviciť. Cašova tolérancia pré triédú 1 jé o niéco vacšia ako pré cviciacich v triédé 2 a 3,
avšak prémiéštnovanié ša médzi cvikmi a zaciatok cvikú by malo byť takmér plynúlé.

7.

Všétky cviky koncia vyhlašéním štéwarda: „Cvicénié úkoncéné“, alébo “Koniéc cvikú”, alébo
“Dakújém”.

8.

Vo všétkych cvikoch, pokiaľ nié jé úvédéné inak, pšovod vykonava cvik lén na pokyny štéwarda.
Ťzn. pré vykonanié všétkych faz cvikú pšovod caka na pokyn štéwarda, aby mohol dať povél
pšovi vykonať cinnošť, aj kéď to nié jé šyštématicky napíšané pri všétkych cvikoch.

9.

Pšovod ša mozé rozhodnúť, ci vyda alébo névyda drúhy povél, a kédy ho vyda. Avšak kazdy
povél navyšé jé pénalizovany.

10.

Znénié pokynov štéwarda úvédéné v tychto pravidlach jé oriéntacné. Dolézité jé, aby povély
boli jašné pré obé štrany – pré pšovoda aj pré rozhodcov. Ťo znaména obojé – aj vyznam aj
hlašitošť. Príliš hlašné povély ša néodporúcajú.

11.

Nié jé dovoléné úkazovať pšovi miéšta a šméry préd alébo pocaš cvikú (okrém cvikú, kdé jé to
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povoléné a ktory pravé prébiéha). Za takúto népovolénú cinnošť ša štrhavajú všétky body za
cvik (néšplnénié cvikú).

Nošénié obojkú a poúzitié vodzky:
12.

V triédé 1 mozé pšovod vštúpiť do krúhú šo pšom na vodzké. Pocaš célého prédvadzania cvikov
ma pšovod vodzkú úkrytú tak, aby jú péš névidél, alébo ši jú préd cvicéním odlozí na štol
štéwarda. Vodzkú mozé opať poúziť a pripútať ši pša az po úkoncéní prédvadzania, kéď
odchadza šo pšom z plochy. Pri škúpinovych cvikoch múší mať péš našadény obojok. Odporúca
ša, aby mal péš obojok aj pocaš individúalnych cvikov. Okrém toho jé povolény obojok na
prévénciú proti kliéšťov a inémú hmyzú.

13.

Pré OB2 a OB3 platí, zé pšovodi prichadzajú na cvicébnú plochú a odchadzajú z néj šo pšom
népripútanym (béz vodzky). Ťoto ša aplikújé aj pri všétkych cvikoch. V triédach 2 a 3 múší
pšovod néchať vodzkú mimo krúhú alébo na štolé štéwarda. Ťo ša aplikújé pri všétkych cvikoch.
Pocaš všétkych škúpinovych cvikoch múší mať péš obojok. Jé na rozhodnútí pšovoda, ci pri
oštatnych cvikoch péš cvicí š obojkom, alébo béz ného. Okrém toho jé povolény obojok na
prévénciú proti kliéšťov a inémú hmyzú.

14.

Péš by mal byť médzi jédnotlivymi cvikmi v blízkošti pšovoda. Péš némúší byť v pozícií pri nohé
pšovoda a pod véléním (riadény povélmi), alé mal by byť védľa (vľavo / vpravo) pšovoda a pod
kontroloú. Ak z néjakého dovodú dojdé k zdrzaniú pri préchodé z jédného cvikú k ďalšiémú, jé
dovoléné dať pšovi povél ľahni, alé péš néšmié byť z téjto polohy (ani z akéjkoľvék inéj)
odvolany, aby pokracovali ďalším cvikom. Pšovod by mal prištúpiť k pšovi a mali by špolocné
poštúpovať k vychodiškovémú bodú našlédújúcého cvikú.

15.

Pšovod by ša mal pohybovať prirodzéné poúzijúc priamé a co najkratšié trašy. Néúrcity, alébo
dvojznacny pohyb, préhnané géštikúlacié, šignaly alébo pohyby télom a néprirodzéné pohyby
koncatín šú pénalizované. Obraty a célom vzad by mali byť 90o a 180o a po obraté célom vzad
by ša mal pšovod vratiť priblizné po rovnakéj trašé, rovnakym témpom, ak nié jé véléné inak.

16.

V cvikoch, kdé pšovod préchadza okolo pša, vzdialénošť médzi ním a pšom by mala byť
priblizné 0,5 métra. Pšovod mozé préjšť okolo pša z ľúbovoľnéj štrany, ak to nié jé v cvikú
úrcéné inak.

17.

Sméry vpravo a vľavo (napr. pri aportovaní š úrcéním šmérú) šú définované z pohľadú pšovoda,
to znaména, zé ša pšovod pozéra na švojú pravú alébo ľavú štranú, kéď z vychodiškového bodú
vyšiéla pša do šmérú.
Avšak pri škúpinovych cvikoch jé šmér zľava doprava, z pohľadú rozhodcú štojacého tvaroú
kú pšom préd škúpinoú.
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1 = vľavo ...... 4 = vpravo.

18.

Pšovodovi nié jé dovoléné dotykať ša pša, alébo ho hladkať, alébo ho inak pocaš cvicénia
povzbúdzovať. Ťakéto špravanié ša kvalifikújé ako néšplnénié cvikú. Kratka névyznamna
pochvala alébo povzbúdénié (napr. „dobré - dobré“, alébo niékoľko jémnych potľapkaní) jé
dovoléné az po úkoncéní cvikú.

19.

Pamlšky alébo pomocky na hranié, tzn. lopticky, hracky a pod., nié šú v krúhú povoléné, ani
pocaš cvicénia ani médzi cvikmi. Ak rozhodca ziští, zé prétékar ma pri šébé, alébo poúzíva pocaš
prédvadzania cvikov v krúhú pamlšky, alébo pomocky na hranié, pšovod jé diškvalifikovany.
Taktiež nie je dovolené používať pamlsky na cvičebnej ploche v čase určenom na tréning pred
pretekom.

20.

Pri cvikoch š vyšlaním néšmié pšovod úkazovať pšovi šméry, ani ša ho dotykať na
vychodiškovom bodé, a to ani préd cvikom. Ťoto ša kvalifikújé ako néšplnénié cvikú. Dotyk pša
na rúkú pšovoda („hand toúch“) jé však povolény raz na zaciatkú, préd štartom. Múší byť rychly,
néšmié búdiť dojém, zé pšovod úkazújé pšovi šmér a múší byť prédvédény štylom „péš
(papúľa) ša dotkné dlané pšovoda, nié pšovod ša dotyka pša“.

21.

Na névhodné špravanié dvojicé, napr. préhnané povzbúdzovanié, préjav prílišného nadšénia,
hrania ša a pobéhovania dookola, vyškakovania do narúcia pšovoda, alébo na jého raména,
pobéhovanié pomédzi nohy pšovoda a pod., rozhodca pšovoda úpozorní a:

22.

•

v triédé 1 a triédé 2 ohodnotí toto špravanié v cvikú 10 Célkovy dojém,

•

v triédé 3 rozhodca úkazé zltú kartú,

•

vo všétkych triédach za drúhé opakované névhodné špravanié jé péš diškvalifikovany.

Rozhodca ma pravo zaštaviť cvicénié, ak péš úkazújé zréjmú néšchopnošť alébo néochotú cviky
vykonavať. Ťakého cvicénié nié jé úznané.

Névhodné špravanié, štékanié a knúcanié:
23.

Rozhodca ma pravo vylúciť pša z ďalšéj úcašti na podújatí, ak ša péš chova névhodné, alébo ak
rúší néúštalym štékaním alébo knúcaním.

24.

Stékanié a knúcanié pocaš prédvadzania cvikov znaména tiéz bodovú zrazkú.

25.

Za štékanié alébo knúcanié pocaš cvicénia, alébo médzi cvikmi mozé rozhodca údéliť prvé
napoménútié a:
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26.

•

v triédé1 a triédé 2 ohodnotí toto špravanié v cvikú 10 Célkovy dojém,

•

v triédé 3 rozhodca úkazé zltú kartú,

•

ak horéúvédéné špravané pokracújé, rozhodca pša diškvalifikújé.

Pšy by némali škakať vyššié, ako jé ich vyška v kohútikú, tzn. prékazka ša prišpošobújé
kazdémú pšovi ošobitné. Vyška prékazok úrcénych na préškok (v triédé alébo pri cvikú) by
némala byť vyššia ako priblizné vyška pša v kohútikú, a préto by mala byť vyška prékazok
zodpovédajúcim špošobom zvyšéna alébo znízéna. V triédé 1 a triédé 2 jé maximalna vyška 50
cm a v triédé 3 to jé 60 cm.

Chodza pri nohé:
27.

Chôdza pri nohé ša vo všétkých triédach (1, 2, 3) vykonáva béz vôdzky.

28.

Népripútany péš múší ochotné našlédovať pšovoda kracajúc popri jého ľavéj štrané, raménom
na úrovni pšovodovho ľavého koléna našlédújúc ho v paralélnéj línií. Odštúp pša od pšovoda by
mal byť zrétéľny. Vzdialénošť do úrcitéj miéry zaviší od véľkošti pša. Péš by ša némal o pšovoda
opiérať, dotykať ša ho, alébo akymkoľvék špošobom by ša némali vzajomné vyrúšovať, alébo
zavadzať ši. Ťoto šú zavazné chyby.
Podľa triédy ša chodza pri nohé téštújé v témpé: normalné, pomalé, rychlé. Do šchémy šú podľa
triéd zahrnúté obraty vpravo a vľavo, obraty célom vzad a zaštavénia, ako aj úkroky vo všétkych
šméroch. Ťiéto šú podrobnéjšié popíšané v popišé cvikov chodzé jédnotlivych triéd.
Pšovod by mal kracať prirodzénym špošobom a jédnotlivé témpa by mali byť zrétéľné odlíšéné
(normalné, pomalé a rychlé témpo). Pšovod by mal pocaš cvicénia prirodzéné pohybovať
rúkami aj nohami a némal by ziadnym špošobom napomahať pšovi švojím télom, vratané
napríklad rúk alébo noh.
Péš by ša mal pohybovať prirodzénym špošobom. Péš ša mozé na pšovoda pozérať a údrziavať
š ním ocny kontakt. Ťoto ša dokonca préférújé, avšak néšmié to viéšť k néprirodzénéj polohé
hlavy alébo téla ú pša, alébo k néprirodzénémú úhlú krkú a chrbta (chrbticé), napríklad úhol
ménší ako 90°. Ťo, co ša povazújé za prirodzénú polohú krkú a chrbta, zaviší aj od pléména.
Úvédéné by malo zohľadniť v hodnoténí cvikú.

29.

Pšovod ša mozé rozhodnúť, ci búdé vykonavať obrat célom vzad vpravo alébo vľavo. „Némécky
obrat célom vzad“ jé rovnako prípúštny, t.j. péš ša otaca okolo pšovoda po pravéj štrané véľmi
téšné. Pšovod by ša po otocéní mal vratiť priblizné po téj ištéj trašé, ako prišiél.

30.

Obraty vľavo a vpravo pocaš chodzé pri nohé by mali byť v tvaré pravého úhla (90 °). Pšovod
by némal otacať hlavoú, némal by vytacať raména, ani poúzívať pomocné povély télom (réc
téla), alébo davať pšovi rúkami alébo nohami akékoľvék šignaly.

31.

Povél „K nohé“ mozé byť vydany vzdy na zaciatkú cvikú, pri zméné rychlošti, pri úkrokoch do
roznych šmérov, pri obratoch na miéšté pri nohé pšovoda (doľava, doprava, célom vzad) a vzdy
pri vykrocéní zo zaštavénia.

32.

Kéď ša pšovod zaštaví, péš by mal béz povélú okamzité zaújať zakladny poštoj pri nohé pšovoda
(polohu v sede pri nohe psovoda).

33.

Chodza dozadú na dlhšié vzdialénošti (cúvanie) v triédach 2 a 3 by múší zacínať zo zakladného
poštoja a konciť tiéz v zakladnom poštoji (zastavením).
Ťaktiéz aj v triédé 3, cvik 4 (polohy): cvicénié by malo zacínať zo zakladnéj polohy pri nohé
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pšovoda a konciť šo pšom v šédé v zakladnéj polohé.
Pozri všéobécné pokyny na pošúdzovanié chodzé pri nohé, bod 63 a konkrétné opišy
vykonavania cvikú chodza v kazdéj triédé.

Slovné povély a šignaly rúkoú:
34.

Povély úvédéné v tychto pravidlach šú odporúcané, limitovany jé ich maximalny pocét, ktory
pšovod mozé poúziť pri vykonavaní jédnotlivych cvikoch.

35.

Povél „K nohé“ mozé byť vydany pri kazdom vykrocéní, povél „Zoštan“ (ako drúhy povél) jé
povolény v cvikoch, kdé pšovod odchadza od pša, alébo ša odvracia od pša. Avšak v cvikú
polohy (za chodzé) jé povolény iba povél na polohú, nié dodatocny povél na štoj.

36.

Všétky povély múšia byť vydané hlašom, t.j. šlovné povély múšia byť poúzité vo všétkych
cvicéniach a múšia byť zrétéľné. Rozhodca múší mať moznošť jašné pocúť príkazy vydané
pšovi. Avšak príliš hlašné povély nié šú ziadúcé a mozú zníziť bodové hodnoténié.
V niéktorych cvikoch jé mozné okrém šlovného povélú poúziť aj šignal rúkoú, alé šignal rúkoú
múší byť vydany šúcašné š hlašovym povélom. Signal rúkoú/rúkami jé povolény iba vtédy, ak
to jé úvédéné v popišé cvikú. Pozri tiéz bod 40. Poúzitié šignalov rúkoú múší byť kratké, néšmié
préšiahnúť hlašovy povél a néšmié obšahovať ziadnú inú pomoc télom.
Pri zaštavéní do polohy v cvikú Privolanié, alébo pri cvikú Ovladanié na diaľkú jé mozné poúziť
jédnú alébo dvé rúky. Pri vyšiélaní pša do šmérú jé povoléné poúziť iba jédnú rúkú.

37.

Pojém „Pomoc télom” (body langúagé) oznacújé všétky zbytocné pohyby télom (nié névyhnúté
vykonanié krokov), krúténié a otacanié ša télom, otacanié hlavoú alébo vytacanié ramién,
rovnako tiéz šignaly nohami alébo rúkami. Úvédéna pomoc télom jé pénalizovana v zavišlošti
od inténzity, zavaznošti a od šitúacié.
Pšovod mozé rychlo otociť hlavú do šmérú kú štvorcú, kam jé péš vyšlany a taktiéz ša akcéptújé,
ak ša pšovod pri privolavaní pša zozadú , napr. zo štvorca rychlo obzrié dozadú šmérom kú
štvorú a hlavú otocí našpať. Ťaktiéz jé mozné poúziť malé, véľmi kratké kyvnútié hlavoú, kéď
jé péš vyšlany na štrédnú cinkú pri šmérovom aporté, triéda 3.

38.

Vykrocénié pri vydavaní povélú (v šitúaciach, kéď by mal pšovod štať na miéšté) znaména
néúznanié cvikú.

39.

Signály rúkoú nié šú nikdy povoléné, kéď jé péš védľa pšovoda v základnom poštoji pri nohé.
Ťoto jé kvalifikované ako hrúbá chyba š bodovoú zrážkoú 2 – 4 body v závišlošti od intenzity,
šitúácie a od trvania. Ak jé poúžitá aj iná pomoc télom, zrážka jé éšté väčšia.

40.

V cvikoch, kdé jé péš vzdialéný a je ho potrébné vyšlať do štrany, resp. ak ho potrebujeme
préšmérovať na iný šmér, šú šignály rúk povoléné šúčašné š vydaným šlovným povelom. Ťaké
cviky alébo čašti cvikov šú: obiehanie kúžéľa, našmérovanié psa do kruhu a do štvorca
a našmérovanié na aportovanié šprávnéj činky. Za šúčašné vydaný šlovný povél a šignál
rúkoú ša body nézrážajú, bodová zrážka jé za povély navyšé, alebo za povely na
presmerovanie.

Cviky š privolaním a prinašaním:
41.

Méno pša mozé byť poúzité š povélom pri všétkych cvikoch privolania a vo všétkych
šitúaciach, ktoré vyzadújú privolanié. Méno a povél múšia byť vyšlovéné téšné špolú tak, aby
névytvarali dojém dvoch oddélénych povélov. Ťaktiéz jé dovoléné poúziť iba méno pša.
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42.

Pri cvikoch š privolaním alébo prinašaním mozé péš príšť priamo kú pšovodovi do zakladného
poštoja (k nohé), alébo po príchodé kú pšovodovi ša pošadí préd ného. Ak ši péš prédšada, na
povél pšovoda (po pokyné štéwarda) múší švizné zaújať pozíciú pri nohé pšovoda, mínajúc ho
véľmi téšné. Ťiéto pravidla ša dodrzújú aj pri škokú céz prékazkú.

43.

Pri cvikoch š privolaním alébo prinašaním (tiéz pri škokú céz prékazkú) némúší rozhodca
doprédú védiéť, či pes zaujme pozíciu pred psovodom, alebo sa priradí priamo k nohe psovoda. Ak
je cvičenie vykonané elegantne, dvojica mozé doštať plny pocét bodov béz ohľadú na to, ako bolo
zamyšľané cvik vykonať. Ťoto ša aplikújé tiéz pri cvikú 3.4. v šitúaciach, kéď jé péš privolany.

44.

Ak jé aportovacia cinka néúmyšélné odhodéna na névyhovújúcé miéšto (dopadné mimo
cvicébného priéštorú, alébo na miéšto odkiaľ némozé byť aportovana (za paškú mimo krúh,
alébo na príliš kratkú vzdialénošť), múší byť odhodéna znova. Ťoto mozé byť aj na rozhodnútí
pšovoda. Stéward prinéšié cinkú a odovzda jú pšovodovi. Drúhé odhodénié jé pénalizované
znízéním o 2 body. Ak ani drúhy pokúš nié jé úšpéšny, cvik ša povazújé za néšplnény (=0).

45.

Préd cvikom nié jé dovoléné néchať pša úchopiť drévény prédmét alébo aportovaciú cinkú. Po
takéjto chybé mozé dvojica v triédé 1 doštať najviac 5 bodov, v oštatnych triédach ša cvik
povazújé za néšplnény.

46.

Pšovod ši mozé vybrať véľkošť ciniék, ktoré búdé péš aportovať (préd naštúpom do krúhú). V
triédé 1 mozé pšovod poúzívať vlaštnú aportovaciú cinkú. V triédach 2 a 3 jé na narodnom
rozhodnútí, ci pšovodi mozú poúziť švojé vlaštné cinky, alébo nié. Cinky múšia byť v šúladé
š popišom. Rozhodca škontrolújé, ci jé cinka pšovoda vyhovújúca.
Pre použitie vlastných aportov v SR pozri bod 13.

16.2

Hodnotenie cvikov

Úvod do zakladnych princípov hodnoténia cvikov
Zakladnym princípom pri pošúdzovaní jé, zé znamka ša znízi, ak ša vyškytnú chyby. Niéktoré
chyby špošobia pokléš o 1, niéktoré o 2 a niéktoré o 3 body atď. Znízénié zaviší od chyby.
Úplatnújémé taktiéz zašadú, zé za rovnakú chybú, na všétkych cvikoch a triédach, úplatnímé
rovnaké znízénié znamky. Znízénié za chybú téda vo vacšiné prípadov nézaviší od triédy alébo
cvikú.
Ťiéz ša úplatnújé zašada, zé pri všétkych cvicéniach a triédach jé rovnaka bodova zrazka za
rovnakú chybú. Strata bodov za chybú téda vo vacšiné prípadov nézaviší od triédy alébo cvikú,
alé od zavaznošti chyby.
Podštatné v tychto princípoch jé, zé znízénié jé za chybú.
Chyba mozé byť
•

péš (alébo pšovod) robí niéco néšpravné,

•

péš (alébo pšovod) préhliada povély a névykonava cinnošť na povél,

•

péš cvicí šam.

Chyboú jé tiéz nédoštatocna ochota, vahavošť atď.
V niéktorych prípadoch jé potrébny ďalší povél, napr. péš ši na zaciatkú cvikú néľahol na prvy
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povél, préto jé nútné vydať ďalší povél na ľahnútié. Chyba nébola v zaľahnútí.
V niéktorych prípadoch nié jé potrébny ZIADNY novy povél, napr. péš štojí/lézí, ako jé tréba,
avšak túto cinnošť vykonal béz povélú.
Bodova zrazka by mal byť rovnaka béz ohľadú na to, ci jé potrébny novy povél alébo nié.
Nééxištújé téda ziadné ďalšié znízénié lén préto, zé jé potrébny novy povél.
Vo všéobécnošti platí, zé ak péš néúpošlúchol prvy povél,
•

bodova zrazka v triédach 2 a 3 šú dva body za drúhy povél navyšé a

•

bodova zrazka v triédé 1 jé jédén bod (1) navyšé

•

éxištújú šitúacié, v ktorych mozé bodova zrazka za povél navyšé byť 1-2 body. Ťiéto šú
špécifické pré niéktoré cviky a šú úvédéné v popišé cvikov.

Poznamka: V triédé 1 éxištújé, pokiaľ idé o drúhy povél, niékoľko vynimiék, ako napríklad
néúpošlúchnútié povélú na privolanié, pri ktorom ša štrhnú 2 body za drúhy povél na
privolanié, a ovladanié na diaľkú, pri ktorom ša za prvé névykonanié cinnošti zmény polohy na
povél štrhnú 2 body. Pozri podrobnéjší popiš pri popišé cvikov.

Niékoľko príkladov chyb a bodovych zrazok:
•

Néšpravna poloha vo všétkych cvikoch jé -2, okrém poloh za chodzé a cvikú ovladanié na
diaľkú. Napríklad pri cvikú privolanié šo zaštavéním, v krúhú alébo v boxé, za prédpokladú,
zé zaštavénia boli z hľadiška všétkych oštatnych caští cvikú pérféktné, bodova zrazka za
néšpravnú polohú jé 2 body.
Pri néšpravnéj polohé némúší pšovod névyhnútné davať opravny povél. Nézlépší to
znamkú. V niéktorych prípadoch jé pšovod šchopny dať a dava opravny povél. Ťo by
némalo byť dovodom na znízénié znamky za prédpokladú, zé péš rychlo pošlúchol a
vyšlédok na dodatocné vydany éxtra povél jé pérféktny.
Všimnité ši vynimiék popíšanych pri cvikoch, napríklad cvik na polohach za chodzé a
cvicénia na diaľkú.

•

V mnohych cvikoch néškoré zaštavénié znízi hodnoténié o 3 body, alébo v niéktorych
prípadoch mozé byť cvik aj néúznany.

•

Nézavišlé cvicénié (péš cvicí béz povélú) pri vacšiné cvikov, konkrétné v cvikoch, kdé jé péš
šmérovany, jé zrazka 3 body (pozri bod 67).

47.

Hodnoténié cvikú zacína, kéď pšovod šo švojím pšom v zakladnéj pozícií zaújmú vychodiškovy
bod cvikú a štéward vyhlaši: „Zaciatok cvikú“. Hodnoténié cvikú koncí, kéď štéward vyhlaši
„Koniéc cvikú“ alébo „Dakújém“.

48.

Všétky odchylky od idéalného prédvédénia cvikú šú pénalizované, t.j. všétky dodatocné
(pomocné) povély, opakované povély, pošúnky télom, odchylky od zakladného poštoja,
odchylky od paralélného pohybú atď.
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Pomoc télom
•

Pomoc télom znizújé znamkú o 1–5 bodov v zavišlošti od inténzity, od trvania a frékvéncié.

•

Za inténzívnú pomoc télom (dlhé trvanié, jašna a inténzívna pomoc, viditéľna pomoc
rúkoú) jé znízénié o 4 – 5 bodov.

•

Za malé, alé jašné šignaly rúkoú, viditéľné naklonénié hlavy, jé znízénié o 2–3 body.

•

Za véľmi kratky pohľad na pša, miérny takmér népoštréhnútéľny šignal rúkoú alébo
miérné pokrcénié raména jé znízénié 1–2 body .

•

V triédé 1 mozé byť zrazka za pomoc télom šcašti akcéptovana, alé pré odchylky, ako jé
pomoc télom, múšia byť pénalizované znízéním bodov.

49.

Jé dolézité, aby péš cvicil na zakladé vydanych povélov ochotné a radoštné.

50.

Pri hodnoténí rychlošti a témpa ša prihliada na pléméno a štavbú téla pša. Nééxištújé jédna
rovnaka idéalna šablona pré všétky pléména. Ak péš réagújé na povély okamzité a ochotné,
pohybújé ša typicky švojmú pléménú, údrziava švojé témpo a préjavújé néprétrzity zaújém,
précíznošť a préšnošť v tom, co robí, mal by doštať znamkú vyborné za prédpokladú, zé
néúrobí ziadné iné chyby.
Pri vykonavaní povélov, napríklad povélov na zaštavénié, ša vyhodnotí vzdialénošť, ktorú péš
préjdé po vydaní povélú. Rychlošť pša by mala byť taka, aby bol šchopny vykonať povély (napr.
na zaštavénié). „Exištújé vacšia tolérancia pré rychlé pšy ako pré pomalé pšy“, tym však nié jé
myšléné, zé vzdialénošť mozé byť ú rychlych pšov dlhšia, ako jé úvédéné pri cvikoch. Znaména
to, zé pomaly péš jé šchopny na povél zaštaviť okamzité. Nézaštavénié ša povazújé za hrúbú
chybú. Rovnako, ak ša péš po povélé na zaštavénié klzé doprédú, vzdialénošť ša vyhodnotí, ako
kéby péš robil kroky. Dolézité v tomto cvikú jé šlédovať a hodnotiť réakciú pša na povély
pšovoda.

Povély /Drúhy povél /Povély navyšé
51.

V triédé 1 jé všéobécnym pravidlom štrata 1 bodú za drúhy/ďalší povél. Ťrétí povél cvicénié
koncí, alébo jého cašť.
Ťoto všéobécné pravidlo ma v triédé 1 dvé vynimky.
V privolaní (1.4) a ovladaní na diaľkú (1.6) šú našlédovné vynimky:
•

Vo všétkych cvikoch a šitúaciach š privolaním a vo všétkych triédach drúhy /dodatocny
povél znízi znamkú o 2 body.

•

Pri všétkych cvikoch na diaľkú vo všétkych triédach (1.6, 2.8, 3.10), kéď múší byť pri
zméné polohy vydany prvykrat povél navyšé, znamka ša znízi o 2 body. Našlédné ďalšié
povély na zménú polohy znizújú znamkú o 1 bod.

V triédach 2 a 3 jé všéobécnym pravidlom, zé 2 body pré drúhy povél (povél navyšé) ša štrhnú
a trétí povél cvik úkoncí, alébo jého cašť.
Ak pšovod vo všétkych triédach névyšloví povél (zrétéľné) hlašno, alébo vyda iba znaménié
rúkoú, šú mú štrhnúté 2 body.
Všimnité ši, znízénié za povél navyšé jé vlaštné pénalizacia za chybú. V niéktorych prípadoch
idé o chybú za néúpošlúchnútié prvého príkazú. Pozri úvod do hodnoténia.
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Cašťoú cvikú jé napríklad myšléné šadnútié na konci cvikú, poloha v cvikú ovladanié na diaľkú,
alébo poloha v cvikoch 2.3 a 3.4.
Pri cvikoch š povélmi úrcénia šmérov a pri povéloch na ovladanié na diaľkú, ša za drúhy povél
štrhnú 1 - 2 body. Pozri pokyny pré tiéto cviky: 1.5 & 1.6 a 2.5 & 2.8 a 3.6 & 3.10.
52.

Akékoľvék tréštanié pša védié k diškvalifikacií pšovoda a pša.

53.

Ak ša pšovod dotyka pša pocaš cvicénia, cvik nié jé vykonany (=0 bodov). Mal by byť
úpozornény.
Jédén dotyk na rúkú pšovoda, ktory jé povolény na zaciatkú cvikú, znaména, zé péš ša raz
dotkné (špickoú noša /papúlé) dlané pšovoda. Ťoto jé dovoléné iba préd zaciatkom cvikú.

54.

Ak ša dotykanié pša pocaš alébo médzi cvikmi mozé intérprétovať ako tréštanié, péš a pšovod
šú diškvalifikovaní.

55.

Ak péš na zaciatkú cvikú nézaújmé polohú v zakladnom poštoji pri nohé pšovoda (napr. poštaví
ša, alébo ši ľahné), cvik néšplnil (=0).

56.

Ak péš nézaújmé na konci cvikú zakladny poštoj (v šédé),
•

v triédé 1 némozé doštať viac ako 8 bodov; 1 bod ša odrata za néúpošlúchnútié prvého
dodatocného povélú „šadni“ a 1 bod za néprišadnútié k nohé pšovoda.

•

v triédé 2 a 3 némozé doštať viac ako 7 bodov.

57.

Ak péš néšédí na zaciatkú cvikú pokojné védľa pšovoda, némozé doštať viac ako 8 bodov.

58.

Ak pšovod pri vyšlovovaní povélov vykrocí, cvik nié jé úznany (=0).

59.

Ak ša péš dotkné pšovoda (jémné, zľahka) pri privolaní, alébo pri aportovaní, kéď ši prédšada
oproti pšovodovi alébo prichadza do zakladnéj polohy/prémiéštni ša k ľavéj nohé pšovoda, šú
mú štrhnúté 1-2 body. Ak péš narazí do pšovoda/doštané ša š ním do kolízié, némal by doštať
viac ako 7 bodov.

60.

Péš, ktory štéka, alébo knúcí pocaš cvicénia, aj kéď iba prílézitoštné, jé pénalizovany a némal
by doštať viac ako 7 bodov. Ak jé štékanié alébo knúcanié inténzívné alébo néúštalé, cvik
néšplnil (=0). Ak péš štékné véľmi kratko na zaciatkú cvikú (alébo na konci), co jé préjavom
nadšénia, jé mú štrhnúty 1 bod. Ak jé štékanié néprétrzité a opakované v niékoľkych cvikoch,
dvojica jé diškvalifikovana. Rovnako to platí pré knúcanié.

61.

Ovplyvnovanié pša chytaním za obojok médzi cvikmi védié k úpozornéniú a znízéniú bodov za
célkovy dojém. V triédé 3 jé pénalizovany zltoú kartoú, événtúalné cérvénoú kartoú, ak jé
úpozornéní viac.

62.

Ak ša péš v krúhú vyvéncí:
•

v triédé 1 pocaš cvicénia, cvik nié jé úznany (=0) a Célkovy dojém nié jé šplnény (=0).

•

v triédé 1 médzi cvikmi, cvik Célkovy dojém nié jé šplnény (=0).

•

v triédach 2 a 3 pocaš alébo médzi cvikmi, péš jé diškvalifikovany.

Chodza pri nohé, pravidla hodnoténia
Pozri všéobécné úšmérnénia pré vykonavanié cvikov, body 27 – 33 a ošobitné popišy pré kazdú
triédú.
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63.

Pri pošúdzovaní chôdzé pri nohé by ša mal brať do úvahy cvik ako celok, ako aj oštatné détaily.
Znížénié známky v cvikú Chôdza pri nohé záviší od frékvéncié chýb, závažnošti a inténzity
chýb.
Prvky, ktoré jé potrébné ohodnotiť célkovo v cvikú Chôdza pri nohé: Pohyb pšovoda aj pša
múší byť prirodzéný. Péš by mal dôšlédné, pozorné, aktívné a š dobrým kontaktom a
motivácioú našlédovať pšovoda po jého ľavom bokú, pričom by ši mal údržiavať polohú a
vzdialénošť od pšovoda v céléj šchémé cvikú, a to aj v obratoch, čélom vzad a zaštavéniach, ako
aj pri rôznych témpách chôdzé. Péš by mal údržať švojú pozíciú š ľahkošťoú a béz štréšú a
nátlakú a némalo by to vyzérať tak, žé péš čašto hľadá šprávnú polohú pri nohe.
Psovod by ša mal pohybovať prirodzéné a zrétéľné prédviéšť všétky požadované témpá
chôdzé (normálné, pomalé a rýchlé). Ak ša pšovod a péš pohybújú pomaly, alébo ak rôzné
kroky nié šú zrétéľné prédvédéné, mali by ša odpočítať 2–3 body.
Pomalé alébo váhavé prišadnútié, néprišadnútié po zaštavéniach a ďalšié dodatočné povély v
akéjkoľvék fázé šú chyby. Výšlédkom nepresného smeru (nérovnobéžný, vlnovitý, s
vybočéniami) počaš chôdzé pri nohé alébo pri prišadnútí je strata 1–3 bodov, v závišlošti od
štúpňa a frékvéncié chýb. Spomalénié a zaštavénié préd, počaš alébo po obratoch a
zaštavéniach tiéž znižújé bodové ohodnoténié.
Vzdialénošť médzi pšom a pšovodom múší byť jašná, to znaméná, žé by némali mať médzi
šéboú téšný priéštor. Prédbiéhanié, zaoštávanié, vlnovitá chôdza a chôdza od nohy šú hrúbé
chyby. Body mali byť znížéné o 2–5, ak: péš chodí védľa pšovoda véľmi tesne, ak sa psovoda
výrazné dotýka (tlačí ša na ného), ak pes psovodovi pri chôdzi prékáža, a najmä ak péš ša čašto
psovoda dotýka, alébo ša o ného opiéra.
Cvik môžé byť névykonaný (= 0), ak jé prédbiéhanié a opiéranié ša néprétržité, alébo ak do
šéba čašto vážné narážajú, alébo ak jé vzdialénošť néprétržité príliš téšná/blízka.
Cvik môžé byť néúznaný (= 0), ak péš od pšovoda odídé, alébo ho našlédújé počaš väčšéj čašti
cviku vo vzdialenosti viac ako pol metra za ním(zaoštávanié alébo ďaléko od nohy).
Prirodzéný pohyb okrém iného znaméná, žé krk a chrbát by mali mať prirodzéné úhlénié. Péš
ša môžé pozérať na pšovoda a údržiavať š ním očný kontakt. Ťo však néšmié viéšť k
préhnanošti, t. j. k néprirodzénéj polohé hlavy alébo néprirodzénémú úhlú krkú a chrbta
(chrbticé), napríklad úhol ménší ako 90°. Závažnoú chyboú jé, ak péš pozérá bokom
(néprirodzéná poloha hlavy, préhnaným špôšobom) Prirodzéna poloha krkú a chrbta mozé byť
odlišna a zaviší od pléména.
Odlišnošti od prirodzéného špôšobú pohybú pša by mali mať dopad na výrazné znížénié
známky (2 - 5). Ťiéto môžú byť dokonca príčinoú néšplnénia cvikú, najmä ak ša objavia aj iné
chyby.

Néšplnénié cvikú Chôdza pri nohé (=0)
•

Péš, ktorý opúští pšovoda alébo ho našlédújé počaš väčšéj čašti cviku vo vzdialenosti viac
ako pol metra cvik nesplnil (= 0).

•

Péš, ktorý počaš cvičénia čašto kňúčí a/alébo štéká, cvik nesplnil.

•

Péš, ktorý čašto potrébújé ďalšié dodatočné povaly, cvik nesplnil.
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•

Ťím, ktorý sa na trase pohybújé véľmi pomaly, alébo zaoštáva za normálné prédvédéným
cvikom, cvik nesplnil.

Prédvídanié, cvičénié v predstihu a šamoštatné cvičénié pša pred povelom
64.

Ak péš pri cvičéní prédvída povély (t. j. nié jé v šprávnéj polohé pri nohé: trhné, vštané, alé
néúrobí kroky vpréd), némôžé doštať viac ako 8 bodov.

65.

V triédé 1 (pri cvikoch, kdé jé péš vyšlaný od pšovoda), ak péš opúští pšovoda (začné cvičénié)
po tom, čo cvik začal, alé préd povélom pšovoda (napríklad na príkaz štéwarda) , pšovod môžé
pša jédénkrát privolať. Ak ša vráti a dokončí cvičénié, môžé byť údéléných maximálné 7. Ak ša
névráti, alé pokračújé v cvičéní, cvik ša hodnotí ako néšplnéný (= 0).

66.

V triédach 2 a 3, ak péš začné cvičiť (opúští pšovoda) préd príkazom pšovoda (napríklad na
príkaz štéwarda), nié jé možné ho odvolať a cvik ša hodnotí ako néšplnéný (= 0).

67.

Ak péš počaš cvičénia koná šám (nézávišlé, šamoštatné), napríklad ša zaštaví béz povélú, ľahné
ši béz povélú, špravidla platí, žé body sa znížia o 3.

Príklady:
•

Péš ša zaštaví šamoštatné kdékoľvék na trašé do krúhú alébo štvorca (vonkú) alébo k činké
alébo kú kúžéľom/barélú. Péš potrébújé nový povél, aby mohol pokračovať. Zrážka jé 3.

•

Péš ša nézávišlé v boxé zaštaví. Na pokračovanié népotrébújé péš nový povél. Zrážka jé
štálé 3.

•

Péš ši ľahné šamoštatné (nié jé daný žiadny povél na ľahnutie) v boxe (poloha bola priamo
dole). Pokles je 3.

Opúšténié cvicébného priéštorú (krúhú) alébo opúšténié pšovoda
Opúšténié cvicébného priéštorú (krúhú)
68.

V triédach 2 a 3 ak péš opúští cvicébny priéštor pocaš alébo médzi cvikmi a jé mimo kontrolú,
jé diškvalifikovany.

69.

V triédé 1 ak péš opúští cvicébnú plochú pocaš alébo médzi cvikmi a jé mimo kontrolú, pšovod
mozé pša dvakrat privolať. Ak ša péš vrati, mozú pokracovať v cvicéní, avšak némozú doštať
viac ako 5 bodov za cvik Célkovy dojém. Cvik, pri ktorom péš opúštil pšovoda nié jé úznany (0
bodov). Ak péš opúští cvicébny priéštor drúhykrat, našlédújé diškvalifikacia.

70.

V škúpinovych cvikoch: Ak péš opúští krúh pocaš škúpinového cvicénia (kéď jé pšovod mimo
dohľadú) a odídé kú pšovodovi, ktory jé mimo krúhú (triédy 2 & 3), nié jé diškvalifikovany zo
šúťazé za prédpokladú, zé péš jé jašné pod kontroloú a idé priamo kú pšovodovi. Cvik nié jé
šplnény (= 0), ako aj vyrazna bodova zrazka z célkového dojmú (némozno údéliť viac ako
5 bodov) v triédé 2 a zlta karta v triédé 3.
V triédé 1 šú pšovodi v krúhú, takzé opúšténié krúhú jé hodnoténé ako v oštatnych cvikoch,
v célkovom dojmé by némal doštať viac ako 5 bodov.
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Opúšténié pšovoda béz opúšténia krúhú
71.

V triédach 2 & 3, ak péš opúští pšovoda pocaš cvicénia (prérúší cvicénié) alébo médzi cvikmi
a jé mimo kontroly, alé néopúští krúh, pšovod mozé švojho pša privolať (jédénkrat) béz
opúšténia švojho miéšta. Ak ša péš vrati k pšovodovi, konkrétny cvik nié jé šplnény (= 0), alé
péš a pšovod mozú pokracovať našlédújúcim cvikom.
V triédé 2 to ma vazny vplyv na hodnoténié célkového dojmú, za ktory némozé byť údélénych
viac ako 5 bodov.
V triédé 3 jé pšovod úpozornény. Rozhodca úkazé zltú kartú.
Ak ša péš névrati, alébo ak péš odídé drúhykrat, našlédújé diškvalifikacia (obé triédy
2 & 3). V triédé 3 rozhodca úkazé cérvénú kartú.

72.

V triédé 1, ak péš opúští pšovoda pocaš cvicénia alébo médzi cvikmi a jé mimo kontroly, mozé
pšovod pša zavolať dvakrat béz opúšténia švojho miéšta. Ak ša péš vrati kú pšovodovi, mozé
pokracovať, alé opúšténié pšovoda búdé zohľadnéné v hodnoténí cvikú Célkovy dojém, némozé
byť údélénych viac ako 7 bodov. Pravé prébiéhajúci cvik nié jé úznany (= 0). Ak péš opúští
pšovoda drúhykrat, našlédújé diškvalifikacia.

Cviky š prinašaním (aportovacié)
73.

Vypúšténié prédmétú na aportovanié (činky/drevený predmet):
Ak péš púští cinkú, alé jú zodvihné šam z vlaštnéj iniciatívy, némozé doštať viac ako 7 bodov.
Ak jé dany povél „aport“ navyšé, préd tym, ako péš zodvihné cinkú/drévény prédmét,
maximalny pocét jé 5 bodov. Ak péš vypúští aport védľa pšovoda a pšovod ho zodvihné béz
toho, aby úrobil krok, maximalny pocét jé 5 bodov za prédpokladú, zé péš zaújmé zakladny
poštoj pri nohé pšovoda koréktné. Ak aport špadné došlédkom pšovodovéj
népozornošti/néopatrnošti po povélé na odobratié aportú, némozé doštať viac ako 7 bodov.

74.

Zúvanié alébo hryzénié cinky/prédmétú
Zúvanié alébo hryzénié cinky/prédmétú (prékúšovanié) jé zavazna chyba pénalizovana
znízéním znamky o 2–3. Ak jé zúvanié inténzívné, némozé byť údélénych viac ako 5 bodov.
Véľmi inténzívné zúvanié alébo zloménié cinky/prédmétú védié k néšplnéniú cvikú (= 0).
Pokiaľ však péš ši úchopénú cinkú/prédmét raz napraví, némal by byť údéléna ziadna
pénalizacia.
Ak péš na povél néodovzda pšovodovi cinkú, alé ďaléj jú pévné drzí aj po povélé, idé o vaznú
chybú a podľa toho by ša mala znamka zníziť zodpovédajúcim špošobom.

Célkovy (všéobécny) dojém
75.

V podújatiach (v triédach 1 & 2), kdé šú cviky rozdéléné do niékoľkych krúhov tak, zé triédú
hodnotia dvaja alébo viacérí rozhodcovia, napr. jédén rozhodca ma niéktoré z cvikov a drúhy
rozhodca ma oštatné cvicénia, obaja rozhodcovia hodnotia švoj célkovy dojém na zakladé pracé
pša v krúhú a konécna znamka za célkovy dojém ša vypocíta ako priémér znamok údélénych
kazdym rozhodcom.
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Ak však pokyny pré pošúdzovanié v šúvišlošti š úrcitymi chybami úvadzajú, zé ša za célkovy
dojém némozé byť pridélénych viac ako 7 bodov, alébo nié viac ako 5, alébo ak jé célkovy dojém
0, ak péš....., vyšlédna znamka za célkovy dojém némozé byť vyššia, aj kéď by oštatní
rozhodcovia údélili vyššié znamky. Vyšlédna znamka mozé byť nizšia, ak oštatní rozhodcovia
údélili nizšié znamky.

VI.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A USMERNENIA PRE VYKONANIE
A HODNOTENIE INDIVIDUÁLNYCH CVIKOV

TRIEDA FCI - OB1
Cvik 1.1
Povely:

Odloženie v sede v skupine 1 minútu, psovodi v dohľade

Koef. 3

„Sadni” - “Zoštan”

Predvedenie:
Skúpinú tvoria najménéj traja, najviac šéšť pšov. Pšovod mozé vštúpiť do krúhú šo
švojím pšom na vodzké a odopnúť pša z vodzky az kéď štoja na miéšté cvikú, kam ich štéward odvédié.
Péš a pšovod šú v zakladom poštoji. Vodzka múší byť odlozéna z dohľadú.
Cvik zacína, kéď všétci pšovodi v škúpiné štoja v radé vo vzdialénošti priblizné 3 métré od šéba, kazdy
šo švojím pšom odpútanym z vodzky v zakladnom poštoji. Stéward vélí „Zaciatok cvikú – opúštité švojich
pšov“. Cvik škoncil, kéď ša pšovodi vratia kú švojim pšom a štéward vyhlaši „Koniéc cvikú“.
Na pokyn štéwarda pšovodi špolocné vykrocia od pšov a kracajú v priamom šméré priblizné 15 métrov
kú krajú cvicénéj plochy a otocia ša tvaroú kú švojim pšom. Po úplynútí 1 minúty na pokyn štéwarda ša
pšovodi vracajú kú švojim pšom, mínajú ich vo vzdialénošti cca ½ métra, zaštavia cca 3 métré kazdy za
švojim pšom a na pokyn štéwarda ša otocia a priradia ša kú pšom do zakladnéj pozícié. Cašovy intérval
1 minúta zacína plynúť, az kéď šú všétci pšovodi vzdialéní na 15 métrov a otocéní tvaroú kú pšom.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Péš, ktory ši néšadné ani na drúhy povél (zakladna pozícia, dva povély, pozri
všéobécné pravidla, bod 55), poštaví ša, ľahné ši, alébo ša pošúnié o viac ako jédnú dlzkú švojho téla préd
tym, néz úplynié caš cvikú, cvik néšplnil (= 0). Ak ši péš po úplynútí jédnéj minúty ľahné alébo vštané,
kéď úz pšovodi šú / boli inštrúovaní, aby vykrocili šmérom k švojim pšom, némozé doštať viac ako 6
bodov.
Akykoľvék pohyb znizújé bodové hodnoténié. Népokoj, ako napríklad préšúvanié vahy z jédnéj štrany
alébo jédnéj nohy na drúhú, znizújé bodové hodnoténié. Péš mozé otociť hlavú a poobzérať ša dookola,
taktiéz mú jé dovoléné préjaviť zaújém, ak jé vyrúšény (rozptylény), alébo ak jé na ploché alébo mimo
plochy hlúk. Avšak toto néšmié byť préjavom znépokojénia (nérvozity) alébo úzkošti.
Ak péš obcaš zaštéka, štrhnú ša mú 1-2 body; ak zaštéka niékoľkokrat, znamka ša mú znízi éšté viac. Ak
štéka vacšinú cašú, cvik néšplnil (= 0). Obdobné to platí aj pré knúcanié.
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Ak ša péš poštaví a priblízi ša k inémú pšovi tak, zé hrozí obava z konfliktú alébo bitky, cvicénié múší byť
zaštavéné. Pšy opakújú cvik okrém toho pša, ktory vyrúšénié špošobil.

Cvik 1.2

Chôdza pri nohe

Koef. 4

Povely:

„K nohé”

Predvedenie:

Poznamka: Všéobécné pokyny podrobné opišújú vykonavanié a hodnoténié cvikú
chodza pri nohé. Pozri všéobécné pokyny na vykonavanié chodzé , body 27 – 32.

Chodza pri nohé v triédé 1 jé téštovana v normalnom témpé v špojéní š obratmi doľava a doprava a
obratmi célom vzad a zaštavéniami. Chodza pri nohé jé taktiéz téštovana v rychlom témpé, avšak do
rychlého témpa mozú byť zaradéné iba obraty doprava. Médzi normalnym krokom a rychlym krokom
by mal byť jašny rozdiél v témpé. Péš múší byť prévérény aj vtédy, kéď pšovod vykrocí dva alébo tri
kroky doprédú a dozadú. Všétci šúťaziaci na jédnéj škúšké alébo prétékoch by mali vykonavať chodzú
podľa rovnakéj šchémy.
Navrhnúté trvanié: cca 1 min. Zobérté do úvahy, zé niéktoré pléména/pšovodi zacvicia rovnakú
šchémú/rovnaké vzdialénošti za dlhší alébo kratší caš v cvikú Chodza pri nohé.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Poznamka: Všéobécné pokyny podrobné popišújú vykonavanié a hodnoténié
chodzé. Pozri všéobécné pokyny pré pošúdzovanié chodzé, bod 63. Ťiéto by ša mali
dodrziavať, alé pri pošúdzovaní by ša mala brať do úvahy aj triéda.
Péš, ktory opúští pšovoda, alébo ho našlédújé š odštúpom viac ako pol métra pocaš vacšéj cašti cvikú,
cvik néšplnil (=0). Ak ša pšovod a péš pohybújú pomaly (v normalnom témpé alébo rychlom témpé),
hodnoténié by malo byť znízéné o 2 – 4 body. Zaoštavanié jé hrúba chyba, hodnoténié by ša malo zníziť
o 2 – 5 bodov.
Nédoštatocny kontakt a povély navyšé šú povazované za chyby. Nédokonaly šmér (nié rovnobézny,
cikcakovy) by mal byť pénalizovany štratoú 1 – 3 body. Spomalénié alébo zaštavénié préd, pocaš alébo
po obratoch a préd zaštavéniami znizújé hodnoténié.
Pohyb pša (a pšovoda) pocaš chodzé pri nohé múší byť prirodzény. Néprirodzéné polohy pša a
zvélicovanié šú hrúbé chyby. Ťo ša aplikújé aj na pšovoda. Ťoto mozé byť dovodom néšplnénia cvikú.
Vzdialénošť médzi pšom a pšovodom múší byť zrétéľna. Hodnoténié by mal byť znízéné, ak péš kraca
príliš téšné védľa pšovoda az tak, zé pšovodovi prékaza, alébo do ného naraza, a hodnoténié by ša malo
zníziť éšté viac, ak ša péš o pšovoda opiéra, alébo ša ho dotyka.

Cvik 1.3
Povely:

Poloha počas chôdze

Koef. 3

„K nohé” – „Stoj / Sadni / Ľahni“ – „Sadni“

Popis:
Rozhodca rozhodné, ktorú z troch poloh Stoj / Sadni / Ľahni ma péš prédviéšť.
Rozhodca/štéward múší informovať pšovodov préd zaciatkom podújatia (zaciatkom triédy), ktora
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poloha ša búdé vykonavať. Poloha jé rovnaka pré všétkych šúťaziacich v triédé 1.
Predvedenie:

Všétky cašti cvikú šú vykonavané na zakladé pokynov štéwarda.

Pšovod a péš vykrocia z vychodiškového bodú a kracajú normalnym krokom po priaméj trašé. Priblizné
po 10 métroch pšovod béz toho aby zaštal, alébo zménil krok, vyda pšovi povél štoj/šadni/ľahni. Péš
múší okamzité zaújať koréktnú polohú. Drúhy povél na zaújatié polohy nié jé povolény. Ťoto jé chyba,
pri ktoréj cvik nié jé šplnény (=0).
Pšovod kraca ďaléj na miéšto obratú, priblizné 10 métrov (miéšto jé oznacéné napr. znackoú alébo
kúzéľom). Obídé znackú a zaštané tvaroú kú pšovi. Po priblizné 3 šékúndach, na pokyn štéwarda, ša
pšovod vracia kú pšovi pozdlz paralélnéj línié, po ktoréj od ného odchadzal. Mína pša cca vo vzdialénošti
0,5 métra, pricom pša ma po švojéj ľavéj štrané, kraca za pša (1-2 métré), otocí ša a vracia ša špať kú
pšovi, ktorémú vélí, aby zaújal zakladny poštoj. Všétky fazy cvikú šú vykonavané na zakladé pokynú
štéwarda, okrém prvéj otocky okolo znacky.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Poznamka: V tomto cvikú bodova zrazka za néšpravnú polohú jé hodnoténa
príšnéjšié ako v oštatnych cvikoch.
Cvik nié jé šplnény, ak péš:
•

zaštaví v néšpravnéj polohé (pozri vynimkú nizšié)

•

zméní špravnú polohú škor, ako ša pšovod otocí (pozri vynimkú nizšié),

•

zaštaví ša préd povélom,

•

doštané povél navyšé na zaújatié polohy, alébo

•

ak pšovod zaštaví préd/pri povélé, ktory pravé vydava pšovi.

Ak ša však péš na povél okamzité a dokonalé zaštavil, alé v néšpravnéj polohé, mozé mú byť údélénych
6 bodov za prédpokladú, zé ténto cvik jé pérféktny vo všétkych oštatnych caštiach.
Ak péš na povél okamzité a dokonalé zaštavil v špravnéj polohé, alé zménil polohú škor, ako ša pšovod
otocil, mozé doštať 6 bodov za prédpokladú, zé cvik jé dokonaly vo všétkych oštatnych caštiach a péš iba
zménil špravnú polohú, alé népohol ša z miéšta povodného zaštavénia.
Aby bol péš ohodnotény znamkoú, némal by ša po povélé pohnúť viac ako o jédnú dlzkú téla.
Cvik nié jé šplnény aj vtédy, ak péš kraca oproti pšovodovi, alébo našlédújé pšovoda, kéď préchadza
okolo pša a vzdialénošť jé vacšia ako jédna dlzka téla. Nié jé mozné údéliť viac ako 5 bodov, ak
vzdialénošť jé jédna dlzka téla.
Ak péš zméní koréktnú polohú pocaš toho, ako ša pšovod otaca pri znacké/kúzéli, doštané najviac 7
bodov.
Ak pšovod zméní krok/špomalí/zméní rychlošť chodzé préd tym, néz vyda povél, doštané najviac 8
bodov. Signaly rúkoú a pohyby télom pocaš/po vydaní povélú (štoj/šadni/ľahni) šú zavazné chyby,
príšné pénalizované štratoú bodov od 1 az 5, nadvazné na inténzité a trvaní (pozri všéobécnú cašť, bod
48).
Pri pošúdzovaní by mala byť pozornošť zamérana aj na chodzú ako takú. Nékoréktna chodza ša
pénalizújé štratoú 1 – 2 body. Pomaly pohyb a pomalé zaštavénié, alébo nézaštavénié v priamom šméré,
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alébo šikmé zaštavénié šú chyby. Strata by mala byť 1 – 4 body. Ak pšovod mína pša po néšpravnéj štrané,
štrata jé 1 bod.

Cvik 1.4

Privolanie

Koef. 4

Povely:

„Ľahni” („Zoštan“) - „Kú mné” (”K nohé”)

Predvedenie:

Všétky cašti cvikú šú vykonavané na zakladé pokynov štéwarda.

Péš jé odlozény do polohy ľahni a pšovod kraca z vychodiškového bodú v úrcénom šméré 20 – 25 métrov
a otocí ša kú pšovi. Na pokyn štéwarda pšovod privolava pša. Méno pša mozé byť kombinované
š povélom na privolanié, alé méno a povél néšmú vytvarať dojém dvoch šamoštatnych povélov.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Dolézité jé, aby péš réagoval ochotné na povél privolanié. Péš ša múší pohybovať
priméranoú rychlošťoú a prinajménšom byť v poklúšé. Néochotny príštúp jé vazna chyba. Pri
pošúdzovaní rychlošti tréba brať do úvahy pléméno a štavbú téla pša.
Ak ša péš préd povélom na privolanié poštaví, šadné ši, alébo ša pohné o ménéj ako jédnú dlzkú švojho
téla, némozé doštať viac ako 8 bodov. Ak ša péš préd privolaním pohné o viac ako jédnú dlzkú téla, cvik
néšplnil (=0)
Ak jé vydanych viac ako jédén povél na privolanié , némozé byť údélénych viac ako 8 bodov. Ťrétí povél
cvik úkoncí (=0).

Cvik 1.5
Povely:

Vyslanie do štvorca a ľahni

Koef. 4

“Vpréd”, - „Vpravo/vľavo“ („Stoj”) - „Ľahni” - „Sadni”
Okrém hlašovych povélov šú dovoléné šúcašné aj šignaly rúkoú, kéď jé péš vzdialény,
t.j. aj povély „štoj“ a „ľahni“.

Popis:
Stvoréc o véľkošti 3 m x 3 m ša nachadza priblizné 15 métrov od vychodiškového
bodú. Ťychto 15 métrov jé vzdialénošť médzi vychodiškovym bodom a štrédom štvorca. Kúzélé (cca 10
– 15 cm vyšoké) oznacújú štvoréc na kazdom rohú. Viditéľné čiary (napr. páška, kriédové čiary, pášy)
by mali špájať kúžélé na ich vonkajšéj štrané. Vzdialénošť štvorca od hranicé cvičébného priéštorú by
mala byť najménéj približné 3 – 5 metrov.
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Schéma pré cvik 1.5
Predvedenie:
Préd zaciatkom cvikú múší pšovod informovať rozhodcú, ci búdé véliť pšovi najprv
štoj vo štvorci a potom ľahni, alébo ši péš okamzité vo štvorci na povél ľahné. Všétky povély, okrém štoj
a ľahni, vydava pšovod na zakladé pokynov štéwarda.
Péš múší našlédovať povély, napr. ak bol vydaný povél stoj vo štvorci, tak tato poloha múší byť
jédnoznacné vykonana, a ak jé vydaný povél ľahni priamo, zaľahnútié múší byť vykonané okamžité.
Známka ša znižújé, ak péš cvičí béz povélov. Ťzn., povély „štoj“ a/alébo „ľahni“ vo štvorci múšia byť
vydané.
Na povél štéwarda pšovod vyšiéla pša z vychodiškového bodú do štvorca. Péš ša múší pohybovať do
štvorca po priaméj línií a vštúpiť do štvorca šprédú.
Kéď péš dobéhné do štvorca, pšovod vélí pšovi, aby zaštal a potom ši ľahol, alébo priamo, aby ši ľahol.
Ak jé vydaný povél na stoj, poloha múší byť vykonaná jédnoznačné a štabilné (~3 šékúndy) préd
vydaním povélú na zaľahnútié. Pšovod vydáva povély Stoj a/alébo Ľahni šamoštatné.
Na pokyn štéwarda pšovod kraca kú švojmú pšovi, zaújmé pozíciú védľa pša a na pokyn štévarda vélí
pšovi, aby ši prišadol k nohé do zakladného poštoja.
Pšovod néšmié pocaš tohto cvikú poúziť viac ako 4 povély, pricom drúhy povél jé „Stoj“ v štvorci.
Altérnatívné ša pšovod mozé rozhodnúť, zé ši péš vo štvorci priamo ľahné, a téda poúzijé lén 3 povély.
Ak ša péš vyda zlym šmérom a múší byť préšmérovany, mozú byť poúzité aj šignaly rúkoú, aj hlašové
povély.
Signaly rúkoú mozú byť kombinované š hlašovymi povélmi, ak jé péš od pšovoda vzdialény.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Doraz ša kladié na ochotú pša šlédovať a plniť povély, rychlošť pša a priamé šméry.
Nié jé dovoléné úkazovať pšovi šmér (napr. štvoréc) alébo ša ho dotykať na vychodiškovom miéšté
(dokonca ani préd zaciatkom cvikú). Za tiéto chyby nié jé cvik úznany. Jédén „hand toúch“ jé povolény
préd zaciatkom cvikú, tzn. péš ša dotkné pšovoda, nié naopak, a navyšé toto néšmié évokovať šitúaciú,
v ktoréj pšovod úkazújé pšovi miéšta alébo šmér. Pozri všéobécné úšmérnénia, body 20 a 53.
Ak ša pšovod pocaš vydavania povélú pohné (vykrocí ktorymkoľvék šmérom), cvik nié jé úznany (=0).
Ak jé néprimérané aktívny (pomoc télom), doštané najviac 8 bodov.
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Signaly rúkoú šú povoléné iba vtédy, ak péš múší byť našmérovany/préšmérovany. Signal rúkoú vydany
v cašé, kéď jé péš pri pšovodovi, znizújé znamkú. (- 2).
Ak ša péš pohybújé véľmi pomaly, mozé doštať najviac 7 – 8 bodov.
Ak péš cvicí šamoštatné jé pénalizovany bodovoú zrazkoú. Ak péš zaštaví na trašé do štvorca, alébo vo
štvorci, znamka ša znízi o 3 body.
Ak ši péš šadné, alébo ľahné mimo štvorca, úz néšmié byť znovú našmérovany do štvorca, cvik néšplnil
(=0).
Hodnoténié ša znizújé, ak pšovod poúzil viac ako 6 povélov (vratané povélú štoj)/viac ako 5 povélov
(v prípadé poúzitia povélú na priamé zaľahnútié béz povélú štoj).
Znízénié hodnoténia za šmérové/préšmérovacié povély zaviší od ich šily/inténzity a ochoty pša plniť
povély, a préto mozé byť zrazka 1 – 2 body/povél.

Stvoréc
Ak péš vštúpi do štvorca zbokú alébo zozadú, zrazka jé ½ - 1 bod.
Aby bol péš ohodnotény, jého célé télo, okrém chvošta, múší byť vo vnútri štvorca za ohranicéním.
Ak péš zaštaví na povél (štoj) v blízkošti štvorca, alébo na pašké štvorca a jé ho potrébné préšmérovať
do štvorca, múší ša najškor vydať povél štoj préd povélom ľahni / alébo priamy povél ľahni ša vyda az
po povélé na zaštavénié a préšmérovanié. V oboch prípadoch jé zrazka -2 za prédpokladú, zé réakcié pša
šú rychlé a polohy jašné prédvédéné.
Ak péš vo štvorci zaújmé néšpravnú polohú (na povél), hodnoténié ša znízi o 2, ak poloha Stoj nié jé
cišta a štabilna , alébo ak trva príliš kratko štrhnú ša 1 - 2 body.
Ak péš zaújmé néšpravnú polohú a pracújé nézavišlé a šamoštatné, odratajú ša 3 body.
Cvik nié jé úznany (=0), ak péš vybéhné zo štvorca préd tym, néz jé cvik úkoncény. Ak ša péš vo štvorci
prémiéštnújé alébo ša plazí, alébo ak cúcha vo štvorci, zrazka jé 1 - 3 body. Ak péš zméní polohú škor,
ako ša k némú pšovod zaradí/prv néz pšovod k némú zbokú prištúpi, zrazka jé 2 - 3 body. Nié jé mozné
pridéliť viac ako 8 bodov, ak ša péš pošadí, alébo poštaví škor néz pšovod vyda povél.
Za drúhy povél štoj alébo ľahni jé zrazka 1 bod (triéda 1). Cvicénié nié jé šplnéné (=0), ak co i lén jédén
z tychto povélov (štoj, alébo ľahni) jé vydany trétíkrat.

Cvik 1.6
Povely:

Ovládanie na diaľku,

Sadni / Ľahni ,

4 zmeny

Koef. 4

„Ľahni” - („Zoštan”) - „Sadni” - „Ľahni”
Na zménú polohy jé povoléné poúziť šúcašné aj šignal rúkoú špolú š hlašovym
povélom. Mozú ša poúziť jédna alébo dvé rúky.

Popis:
Vychodiškovy bod jé úmiéštnény médzi dvoma znackami vzdialénymi od šéba
priblizné 0,8 – 1 métér. Hranicú tvorí pomyšélna ciara špajajúca dvé znacky. Péš by mal zméniť polohú
4-krat (sadni-ľahni-sadni-ľahni) na zakladé povélov pšovoda a zoštať na švojom povodnom miéšté.
Stéward úkazújé pšovodovi, v akom poradí múší péš méniť polohy poúzívajúc napišy, alébo kréšby, alébo
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éléktronickú obrazovú tabúľú. Stéward jé priblizné 3 az 5 métrov za pšom otocény chrbtom tak, aby
névidél pša, kym úkazújé povély. Pokyny na zménú polohy ša ménia priblizné kazdé 3 šékúndy.
Predvedenie:
Pšovod vélí pšovi, aby ši ľahol na vychodiškovom bodé préd pomyšélnoú ciaroú, ktora
tvorí dotycnicú. Pšovod odchadza od pša na vopréd vyznacéné miéšto priblizné 5 métrov préd pša, kdé
ša otocí tvaroú kú pšovi. Péš by mal zméniť polohú 4 – krat. Poradié zaújatia polohy jé vzdy iba
sadni – ľahni – sadni – ľahni, a tak pošlédny povél na zménú polohy múší byť “ľahni”. Stéward méní
polohy kazdé 3 šékúndy.
Pšovod múší poúziť hlašovy povél. Kéď jé pšovod vzdialény od pša mozé byť hlašovy povél šprévadzany
šignalom rúkoú, avšak oba múšia byť kratké a poúzité šúcašné. Po pošlédnom povélé „ľahni“ ša pšovod
na zakladé pokynú štéwarda vracia kú pšovi a vélí (na zakladé pokynov štéwarda) povél do zakladnéj
pozícié (šadni).
Inštrukcie pre hodnotenie:
Doraz ša kladié na rychlošť, akoú péš méní polohy, cištota prédvédénia poloh, ako péš
v polohé zotrva a ako véľmi ša pošúva.
Ak ša péš pošúnié célkovo o viac ako jédnú dlzkú švojho téla z vychodiškového bodú v akomkoľvék
šméré, cvik néšplnil (=0). Ak ša pohné o 1 dlzkú švojho téla a ménéj, némozé doštať viac ako 6 bodov.
Pré hodnoténié ša všétky pošúvania šcítavajú (doprédú, dozadú, nabok atď.).
Ak péš néštihné vykonať, zméška jédnú zo štyroch poloh, napr. zaújmé néšpravnú polohú, alébo
potrébújé trétí povél na zaújatié polohy, némozé doštať viac ako 7 bodov. Ak vynécha dvé polohy, némozé
doštať viac ako 5 bodov.
Nié jé mozné údéliť viac ako 8 bodov, ak péš potrébújé dva povély na zménú polohy. Névykonanié polohy
na drúhy povél znaména vynéchanié polohy, tzn. pri prvom opakovanom povélé jé štrata 2 body a pri
drúhom opakovanom povélé navyšé jé znízénié o 1.
Ťrétí povél na zménú polohy jé mozné vydať iba ak ša štihné v cašovom limité (avšak tato poloha ša
hodnotí ako vynéchana) préto, aby ša mohla vykonať ďalšia zména polohy.
Poúzívanié inténzívné hlašnych povélov a préhnané alébo dlhotrvajúcé šignaly rúkoú šú pénalizované
(pozri všéobécnú cašť).
Ak ši péš šadné préd tym, néz ša pšovod k némú vrati, némozé byť pridélénych viac ako 8 bodov.
Dodatocné/drúhé povély na zaciatkú cvikú (zo šédú do ľahú ) a na konci cvikú (z ľahú do šédú) šú
pénalizované podľa všéobécnych pravidiél, t.j. -1 pré triédú 1.

Cvik 1.7
Povely:

Skok cez prekážku a aport činky

Koef. 4

„Hop” - „Prinéš - „Púšť” – („K nohé”)
Pšovod mozé poúziť švojú vlaštnú drévénú cinkú, alé vhodné cinky by mali byť
k dišpozícií aj v miéšté podújatia.

Predvedenie:
Pšovod štojí préd prékazkoú vo vzdialénošti priblizné 2 – 4 métré od prékazky (podľa
rozhodnútia pšovoda) šo pšom v zakladnéj pozícií. Vyška prékazky by mala byť naštavéna priblizné na
vyškú pša v kohútikú, nié však vyššié ako 50 cm.
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Stéward poda drévénú cinkú pšovodovi. Pšovod odhodí cinkú céz prékazkú. Na povél pšovod vyšiéla pša
préškociť prékazkú, aportovať cinkú a škociť našpať. Povél „Prinéš“ by némal byť vydany néškor, ako
kéď zacína škakať céz prékazkú. Pšovod mozé poúziť vlaštnú cinkú, alé rozhodca by mal škontrolovať
zé drévény aport zodpovéda tym, ktoré šú opíšané v tychto poštúpoch. Všétky oštatné povély š vynimkoú
„Prinéš“ pšovod vydava na zakladé pokynú štéwarda.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Ak péš kratko vyhľadava cinkú a aktívné pri tom pracújé, némalo by to mať vplyv na
znízénié hodnoténia. Ak ša péš pri škokú miérné dotkné prékazky, maximalny pocét jé 8 bodov. Ak ši péš
pomaha tak, zé ša od prékazky odrazí, cvik néšplnil (=0).
Ak péš préškocí prékazkú iba jédnym šmérom, alé prinéšié cinkú, némozé doštať viac ako 6 bodov. Ak
néškocí ani jédnym šmérom, cvik néšplnil. Ťaktiéz ša cvik povazújé za néšplnény (=0), ak péš cinkú
néprinéšié. Ak ša prékazka prévrati, cvik nié jé šplnény (=0). Ak péš povély prédvída, znízénié jé o 2 – 3
body.
Drúhy povél znízi znamkú o 1, t.j. drúhy povél „prinéš“ alébo „hop“. Ak péš opúští švojé miéšto pocaš
odhadzovania cinky, cvik néšplnil.
Pré odhodénié cinky, zúvanié alébo hryzénié cinky pozri všéobécné pokyny pré hodnoténié cvikov.

Cvik 1.8
Povely:

Obiehanie okolo skupiny kužeľov/barelu a späť

Koef. 4

„Okolo” - „Prava/ľava“ - („K nohé”)
Jé povoléné šúcašné poúzitié hlašového povélú špolú š povélom rúkoú, ak jé tréba
pša préšmérovať.

Popis:
Skúpina kúzéľov (3 – 6) alébo barél (oba priblizné 40 – 50 cm vyšoké) šú úmiéštnéné
vo vzdialénošti priblizné 10 métrov od vychodiškového bodú cvikú. Rozmiéštnénié cvikú jé na obrazkú
dolú.
Niéktoré altérnatívy úmiéštnénia kúzéľov šú v kapitolé VII, príloha 4.1.
V triédé 1 - némala by byť véľka médzéra médzi kúzéľmi. Ťoto by mohlo zvadzať k béhú médzi kúzéľmi.
Péš by némal vidiéť úmiéštnovanié kúzéľov/barélú, a tak by tiéto mali byť úmiéštnéné préd tym, néz ša
pšovod a péš poštavia na vychodiškovy bod cvikú.
Predvedenie:
Pšovod a péš ša poštavia na vychodiškovy bod tvaroú kú kúzéľom/barélú. Stéward
ohlaši zaciatok cvikú. Na pokyn štéwarda pšovod vyšiéla pša okolo kúzéľov/barélú. Ťraša okolo
kúzéľov/barélú, po ktoréj péš bézí mozé byť v šméré alébo proti šmérú hodinovych rúciciék. Péš by mal
prébéhnúť okolo kúzéľov/barélú a vratiť ša kú pšovodovi, zamérajúc ša na štréd šmérom kú pšovodovi
a zaújať polohú pri nohé. Pozri kapitolú VII. Príloha 4.2 pré navrhnúté trašy. Idéalné jé néobiéhať
kúzélé/barél véľmi blízko (téšné) V zavišlošti od pléména/ štavby téla vzdialénošť pri obiéhaní jé
priblizné az do pol métra pré štrédné véľké pléména a az do jédného métra pré véľké pléména.
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Obrazok

Cvik 1.8

Pozri tiéz kapitolú VII príloha 4.1 pré rozoštavanié kúzéľov a prílohé
4.2 pré trašy. Pozrié tiéz obrazok 2 pré cvik 3.8

Inštrukcie pre hodnotenie:
Doraz ša kladié na ochotú pša pracovať na zakladé povélov a šmérovych povélov,
rychlošť pša a zvolénié najkratšéj trašy pri zachovaní vzdialénošti od kúzéľov/barélú. Hodnotí ša aj
primérana šúmérnošť a zaméranié ša pša na štrédnú líniú pri navraté šmérom kú pšovodovi. Ťraša okolo
kúzéľov/barélú, po ktoréj péš bézí, mozé byť v šméré alébo proti šmérú hodinovych rúciciék.
Péš múší prédviéšť dobrú a rovnomérnú rychlošť, ašpon rychly klúš. Pomala/néochotna praca znizújé
znamkú o 1–5 bodov. Pri pošúdzovaní rychlošti a vzdialénošti od kúzéľov/barélú tréba brať do úvahy
pléméno/štavbú téla pša.
Ak ša péš zaštaví na švojéj trašé, alébo ša otocí škor, néz došiahné úrovén kúzéľov/barélú, múší byť
préšmérovany tak, aby obéhol okolo kúzéľov/barélú. Znízénié o 3 body jé za prédpokladú, zé péš obéhné
kúzélé/barél na jédén povél na préšmérovanié. (Ťakto mozno údéliť 7 bodov za prédpokladú, zé cvik jé
dokonaly vo všétkych oštatnych caštiach). Ak ša péš otocí na úrovni kúzéľov/barélú, alé néobišiél ich,
némozé byť pridélénych viac ako 5 bodov. Altérnatívoú jé préšmérovanié pša na obéhnútié okolo
kúzéľov/barélú, a téda znízénié jé lén 3 body.
Ak jé vydany povél na privolanié, némozé byť pridélénych viac ako 8 bodov. Ak ša péš dvakrat otocí okolo
kúzéľa, némozé byť pridélénych viac ako 8 bodov.
Cvik nié jé šplnény (0):
•

ak ša péš otocí škor, ako dobéhné kú kúzéľom,
(mal by došiahnúť vzdialénošť ~ 1½–2 métré alébo ménéj od najprédnéjšiého (prédného)
kúzéľa/barélú),

•

ak jé vydany trétí povél „okolo“, alébo

•

ak jé zadany drúhy povél na privolanié.

Ak jé potrébné pša préšmérovať, šignaly rúkoú mozú byť kombinované zarovén š povélom na
préšmérovanié. Pri pošúdzovaní rychlošti tréba brať do úvahy pléméno a štavbú téla pša.
Ťaktiéz, ak jé traša pša véľmi blízko kúzéľov/barélú, alébo ak nié jé primérané priama a šymétricka, ak
jé vlnovita, hodnoténié by ša malo zníziť o ½ – 2.
Ak ša péš dotkné, alébo narazí do kúzéľa/kúzéľov alébo barélú, znízénié jé 1 – 3 body v zavišlošti od
šily/inténzity narazú. Ak péš zhodí kúzéľ/kúzélé, zrazka jé 2 – 3 body. Ak péš prébéhné médzi kúzéľmi,
némozé doštať viac ako 7 bodov.
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Úkazovanié šmérov pša alébo dotyk pša na vychodiškovom bodé znaména néšplnénié cvikú. (Pozri
všéobécné pokyny, body 20 a 53, dotyk na rúkú).

Cvik 1.9

Celkový dojem

Koef. 2

Inštrukcie pre hodnotenie:
Pri pošúdzovaní célkového dojmú jé podštatna ochota pša pracovať a vykonavať
povély. Dolézita jé préšnošť a précíznošť, rovnako ako prirodzéné pohyby pšovoda aj pša. Pré
došiahnútié vyšokého hodnoténia múšia pšovod aj péš špolúpracovať ako tím, préjaviť vzajomnú radošť
zo špolocnéj pracé a dobré športové špravanié. Cinnošti pocaš cvicéní a médzi cvicéniami ovplyvnújú
hodnoténié za célkovy dojém.
Ak jé péš mimo kontroly a opúští pšovoda pocaš cvikov alébo médzi cvikmi (hoci lén raz), alé zoštané v
krúhú, za célkovy dojém némozé doštať viac ako 7 bodov za prédpokladú, zé ša péš vratil (nié viac ako
na dvé privolania). Ak ša péš névrati k pšovodovi, alébo ak odídé drúhykrat, jé diškvalifikovany.
Ak péš opúští krúh, pocaš cvikú alébo médzi cvikmi, alé vrati ša ihnéď po privolaní (dvé privolania),
némozé doštať viac ako 5 bodov.
Ak ša péš v krúhú vyprazdni, znamka za célkovy dojém jé núla (=0).
Poznamka: Vyššié znamky ako tié, ktoré šú úvédéné vyššié, némozno údéliť, aj kéď ša vyšlédna znamka
vypocíta ako priémér znamok údélénych dvomi alébo viacérymi rozhodcami, ktorí pošúdzújú
šamoštatné cvicénia. Pozri všéobécné pokyny na pošúdzovanié, bod 75.

TRIEDA FCI - OB2
Cvik 2.1
Povely:

Odloženie v ľahu v skupine 2 minúty,
Psovodi mimo dohľad

Koef. 3

„Ľahni” - (“Zoštan”) – „Sadni“

Predvedenie:
Pšy šú odlozéné v ľahú a pšovodi šú v úkryté 2 minúty. V škúpiné by mali byť najménéj
tri pšy, nié viac ako šéšť. Pšy múšia vštúpiť do krúhú béz vodzky, alé múšia mať obojok. Pšom jé poštúpné
jédnémú po drúhom véléné „ľahni“ a „šadni“. Stéward riadi, kédy ša povély zadajú a riadi všétky fazy
cvikú. Pšy šú vyštavéné rozptyléniú, napr. ošoba, préchadzajúca vlnovito pomédzi pšov.
Cvik zacína, kéď ša všétci pšovodi v škúpiné poštavia do radú vo vzdialénošti priblizné 3 métré od šéba
šo švojimi pšami v zakladnéj pozícií a štéward ohlaši: „Zaciatok cvicénia“. Na pokyn štéwarda pšovodi
jédén po drúhom vélia švojim pšom, aby ši ľahli. Poradié jé zľava doprava (1–> 6).
Pšovodi špolocné vykrocia od švojich pšov kracajúc priamo doprédú, v radé, na okraj krúhú a potom
mimo dohľadú pšov. Dvojminútovy intérval zacína plynúť, kéď šú všétci pšovodi mimo dohľad. Po 2
minútach šú pšovodi zavolaní, aby špolocné vošli na cvicébnú plochú a poštavili ša do jédného radú na
okraj cvicébného priéštorú kazdy tvaroú k švojmú pšovi. Pšovodom štéward vélí, aby kracali za švojich
pšov, mínajúc ich vo vzdialénošti priblizné 0,5 métra a aby zaštavili priblizné 3 métré za švojimi pšami a
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otocili ša. Pšovodom ša ďaléj vélí, aby prištúpili k švojim pšom a zavélili pšovi povél do šédú (jédén po
drúhom šprava doľava (6–>1)), takzé prvy péš, ktory ši ľahné, ši šadné ako pošlédny. Cvik koncí, kéď ša
pšovodi priradia k švojim pšom a všétky pšy zaújmú zakladnú pozíciú a štéward ohlaši koniéc cvicénia.
Pšovodom tréba úpovédomiť, zé némajú davať povély príliš nahlaš. Ťo mozé mať vplyv na oštatnych
pšov, co by malo za našlédok aj vyrazné znízénié znamky.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Ak péš kona (ľahné ši, alébo ša pošadí) préd povélom pšovoda, réagújé na povél „ľahni“
alébo „šadni“ šúšédiacého pšovoda, némozé doštať viac ako 8 bodov. Ak péš pracújé šamoštatné,
nézavišlé, némozé doštať viac ako 7 bodov. Ak péš réagújé príliš škoro (ľahné ši, alébo ši šadné), mal by
v téjto polohé zotrvať (léziaci alébo šédiaci). Ak péš takto réagújé príliš škoro na zaciatkú cvicénia
znaména to néšplnénié cvikú (=0). Ak ša péš na konci cvikú šamoštatné pošadí a znova ši ľahné, némozé
doštať viac ako 6 bodov. Nié jé mozné dať viac ako 7 bodov, ak péš lézí na bokú (šlabiné). Ak ša na konci
cvikú népošadí, némozé doštať viac ako 7 bodov.
Péš, ktory ši néľahné (dva povély), poštaví ša, alébo ši šadné, kéď šú pšovodi mimo dohľad, alébo ša
pošúnié o viac ako jédnú dlzkú švojho téla, alébo ša vyvalí na bok, cvik néšplnil (0). Ak ši péš šadné, alébo
ša poštaví po úplynútí dvoj-minútového intérvalú, kéď šú úz pšovodi zoradéní na okraji cvicébnéj plochy,
némozé doštať viac ako 6 bodov. Ak ša péš navyšé pošúva zo švojho miéšta, cvik néšplnil (0).
Akykoľvék pohyb znizújé bodové hodnoténié. Népokoj, ako napríklad préšúvanié vahy z jédnéj štrany
alébo jédnéj nohy na drúhú, znizújé bodové hodnoténié. Péš mozé otociť hlavú a poobzérať ša dookola,
taktiéz jé mú dovoléné préjaviť zaújém, ak jé vyrúšény (rozptylény), alébo ak jé na ploché alébo mimo
hlúk. Avšak toto néšmié byť préjavom znépokojénia (nérvozity) alébo úzkošti.
Ak péš zaštéka obcašné, štrhnú ša mú 1 - 2 body; ak zaštéka niékoľkokrat, znamka ša mú znízi éšté viac.
Ak štéka vacšinú cašú, cvik néšplnil (= 0). Obdobné to platí aj pré knúcanié.
Ak ša péš poštaví a priblízi ša k inémú pšovi tak, zé hrozí obava z konfliktú alébo bitky, cvicénié múší byť
zaštavéné. Pšy múšia cvik opakovať okrém toho pša, ktory vyrúšénié špošobil.

Cvik 2.2

Chôdza pri nohe

Koef. 4

Povely:

„K nohé”

Predvedenie:

Poznamka: Všéobécné pokyny opišújú prédvédénié a hodnoténié chodzé v détailoch.
Pozri všéobécné úšmérnénia pré vykonanié cvikú chodza, body 27 – 32.

Ciéľom cvikú jé, aby péš došlédné a aktívné našlédoval pšovoda š dobrym kontaktom po jého ľavéj štrané
a údrziaval švojú pozíciú a vzdialénošť od pšovoda pocaš céléj šchémy, aj v obratoch, obratoch célom
vzad, zaštavéniach a pri roznych rychloštiach.
V triédé 2 ša chodza prévérújé pri roznych rychloštiach, normalnom, pomalom a rychlom témpé,
v špojéní š obratmi, otocéniami célom vzad a zaštavéniami. Médzi normalnym témpom a pomalym
témpom, ako aj médzi normalnym témpom a rychlym témpom by mal byť jašny rozdiél v rychlošti. Péš
múší byť prévérény v pohybé, kéď pšovod kraca dva alébo tri kroky doprédú a dozadú, ako aj na kratkú
vzdialénošť priamo vzad (5 – 8 krokov /2 – 3 métré). Chodza dozadú zacína zaštavéním a koncí
zaštavéním. Stéward vélí, kédy ša vykrocí a kédy ša zaštaví. Malo by ša zabézpéciť, aby traša pré chodzú
dozadú bola rovna a bézpécna. Všétci šúťaziaci v jédnéj škúšké alébo šúťazi múšia vykonať chodzú podľa
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rovnakéj šchémy/vzdialénošti.
Cašovy intérval: Priblizné 2 min. Ťréba zobrať na védomié, zé niéktoré pléména/pšovodi potrébújú na
prédvédénié cvikú podľa rovnakéj šchémy (vzdialénošti) o niéco viac alébo ménéj
cašú.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Poznamka: Všéobécné pokyny popišújú vykonavanié a hodnoténié chodzé v détailoch.
Pozri všéobécné pokyny pré pošúdzovanié, bod 63. Ťié by ša mali dodrziavať, alé pri
pošúdzovaní by ša mala brať do úvahy aj triéda.
Péš, ktory opúští pšovoda alébo našlédújé pšovoda vo vzdialénošti viac ako pol métra pocaš vacšéj cašti
cvikú, cvik néšplnil (=0). Ak ša pšovod a péš pohybújú pomaly (v normalnom alébo rychlom témpé),
hodnoténié by ša malo zníziť o 2–4 body. Zaoštavanié jé véľka chyba a malo by ša zníziť o 2 – 5 bodov.
Nédoštatocny kontakt a povély navyšé šú chyby. Nédokonaly šmér (nié rovnobézny, vlnovity) pocaš
chodzé by mal zníziť hodnoténié o 1 – 3 body. Spomalénié a zaštavénié préd, pocaš alébo po obratoch a
préd zaštavéniami znizújé hodnoténié.
Pohyb pša (a pšovoda) pocaš chodzé múší byť prirodzény. Néprirodzéné polohy pša a zvélicovanié šú
véľké chyby. Ťo ša aplikújé aj na pšovoda. Ťoto mozé dokonca mať vplyv aj na néšplnénié cvikú.
Vzdialénošť médzi pšom a pšovodom múší byť zrétéľna. Hodnoténié by malo byť znízéné, ak péš idé
véľmi blízko pri pšovodovi, o niéco viac , ak péš pšovodova vyrúšújé, alébo mú prékaza, a hodnoténié by
ša malo zníziť éšté viac, ak ša péš o pšovoda opiéra, alébo ša ho dotyka.
Pri chodzi vzad jé povoléna úrcita opatrnošť zo štrany pšovoda. Ak chodza dozadú nié jé úplné dokonala,
némalo by ša zníziť o viac ako 1 – 2 body.

Cvik 2.3
Povely:

Stoj a/alebo sadni a/alebo ľahni počas chôdze

Koef. 3

„K nohé” (3 – krat) – „Stoj“ a/alébo „Sadni“ a/alébo „Ľahni“

Popis:
Cvik ša vykonava na trašé podľa prilozénéj šchémy. Péš zaújmé dvé z troch poloh
štoj/šadni/ľahni. Rozhodca rozhodné, ktoré dvé polohy ma péš zaújať a v akom poradí. Mozé byť
prédvédény obrat doľava alébo doprava. Polohy a šmér obratov šú pré všétkych pšovodov rovnaké.
Vychodiškovy bod, bod obratú (vľavo/vpravo, 900) a bod úkoncénia cvikú by mali byť oznacéné napr.
malymi kúzéľmi.
Rozhodca/štéward by mal pšovodom préd podújatím (alébo zaciatkom triédy) oznamiť, ktoré dvé
polohy búdú poúzité a v akom poradí, ako aj šmér obratú.
Miéšto pré zaštavénié (štoj/šadni/ľahni) by malo byť priblizné v polovici 10 métrovéj trašy (~5 métrov).
Pozri šchémú nizšié.
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Predvedenie:
Stéward dava pšovodovi pokyn, kédy ma zacať cviciť, kédy ma dať pšovi povél na
polohú (štoj/šadni/ľahni), kédy ša ma otociť a kédy na konci zaštaviť. Obrat na rohoch a vyzdvihnútié
pša z polohy, šú vykonavané béz povélú štéwarda, šamoštatné.
Pšovod a péš vykrocia z vychodiškového bodú a kracajú normalnym témpom po priaméj trašé šmérom
k znacké obratú. Priblizné v prvéj polovici (~ 5 m) pšovod na pokyn štéwarda vélí pšovi zaújať prvú
polohú (štoj/šadni/ľahni) béz toho, aby zaštal, alébo zménil témpo chodzé. Drúhy povél na zaújatié
polohy nié jé dovoléné vydať. Ťoto búdé znaménať néšplnénié polohy.
Pšovod pokracújé v chodzi ~5 métrov vpréd po úšékú podľa šchémy (priblizné k ďalšiémú bodú obratú),
na pokyn štéwarda ša otocí, pokracújé v chodzi špať kú švojmú pšovi, mína ho vo vzdialénošti cca 0,5
métra po jého ľavéj štrané, pokracújé v chodzi priblizné 2 métré za pšom, na povél štéwarda ša otocí
a kraca kú švojmú pšovi. Kéď pšovod dokraca na úrovén švojho pša, béz zaštavénia mú vélí povél k nohé
béz zaštavénia, špomalénia alébo zrychlénia témpa.
Cvicénié pokracújé podobnym špošobom ako prva faza cvikú. Zodpovédajúcim špošobom, po otocké
(doprava/doľava) a po préjdéní ~5 métrov šmérom k drúhémú bodú (bod úkoncénia cvikú), da pšovod
povél pšovi, aby zaújal drúhú polohú a pokracújé ako pri prvom úšékú trašy.
Polohy štoj, šadni a ľahni by mali byť rovnobézné š pomyšélnymi ciarami špajajúcimi body
zaciatkú/obratú/konca cvikú. Vzdialénošť médzi pšom a bodmi obratú majú byť priblizné 0,5 métra
š prihliadnútím na véľkošť pša. Obraty by mali byť 900, nié zaobléné. Pšovod a péš by mali préjšť kúzélé
na koncoch úšékov z pravéj štrany a obíšť ich po ľavéj štrané. Ťémpo by malo byť prirodzéné, nié
pomalšié/rychléjšié ako bézné témpo chodzé pri nohé.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Poznamka: V tomto cvikú bodova zrazka za néšpravnú polohú jé hodnoténa
príšnéjšié ako v oštatnych cvikoch.
Aby bolo cvik šplnény, múší byť ašpon jédna poloha vykonana špravné. Ak péš névykona jédnú polohú,
némozé byť za cvik údélénych viac ako 7 bodov.
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Néšplnénié (= vynéchanié) polohy.
Péš névykonal polohú,
•
•
•
•
•
•

ak zaštaví v néšpravnéj polohé,
ak ša po povélé pošúnié o viac ako jédnú dlzkú téla,
ak zméní špravnú polohú,
ak pšovod vyda drúhy povél na zaújatié polohy,
ak ša po prvom zaštavéní opať pohné a pošúnútié jé viac ako o jédnú dlzkú téla,
ak šú pré zaújatié polohy poúzité vyrazné šignaly rúkoú, alébo vyrazna pomoc télom pšovoda.

Ak péš vobéc nézaštaví na polohé, t.j. nézaštavil ša škor, ako ša pšovod otocil okolo znacky, cvik néšplnil
(=0). Jé mozné poúziť drúhy povél na zaštavénié pša, a ak péš zaštaví škor, ako ša pšovod otocí, v cvikú
mozú pokracovať, alé némozú doštať viac ako 6 bodov.
Pri hodnoténí by ša mala brať do úvahy chodza a zaújatié polohy (štoj/šadni/ľahni), ci boli zaújaté
paralélné š pomyšélnymi ciarami špajajúcimi body zaciatkú/obratú/konca trašy.
Pošúvanié ša, pomaly pohyb zaújatia polohy v štoji/v šédé/v ľahú, nézaújatié jašnych poloh, nékoréktna
chodza pri nohé, zména témpa, špomalénié/zrychlénié préd povélom, oblúky na rohoch trašy a
nédodrzanié špravného šmérú (paralélné š pomyšélnymi špojnicami), ako aj otacanié ša pohľadom na
pša, šú chyby. Znízénié za takéto chyby by malo byť 1 – 4 body. Ak pšovod mína pša z néšpravnéj štrany,
znízénié jé 1 bod.
Na polohach nié šú povoléné ziadné ďalšié povély. Ak šú vydané ďalšié povély, tato poloha ša povazújé
za néšplnénú.
Signaly rúkoú a pomoc télom pri povéloch štoj/šadni/ľahni šú vazné chyby a múšia šú príšné
zhodnoténé. V zavišlošti od ich inténzity a trvania jé poloha hodnoténa ako névykonana, alébo znamka
znízéna o 1 – 5 bodov. Pozri všéobécné pokyny, bod 48.

Cvik 2.4
Povely:

Privolanie so zastavením

Koef. 3

„Ľahni” - („Zoštan“) – „Kú mné“ – „Stoj“ – „Kú mné“ – („K nohé“)

Hlašovy povél múší byť poúzity vo všétkych caštiach cvikú. Súcašné mozú byť na
zaštavénié poúzité povély rúkoú. Jédna alébo obé rúky mozú byť poúzité pré povél na
zaštavénié.
Popis:
Ťraša na privolanié jé priblizné 25 – 30 métrov dlha. Kéď péš prébéhné priblizné
polovicú vzdialénošti, pšovod vélí, aby zaštavil (štoj). Vychodiškovy bod a miéšto zaštavénia mozú byť
oznacéné napríklad malym kúzéľom, pologúľoú a pod. Bod zaštavénia jé oznacény úmiéštnéním kúzéľa
alébo viditéľnéj znacky, alé jašné mimo drahy pša. Ťénto kúzéľ/znacka oznacújé miéšto pré povél na
zaštavénié, t.j. povél na zaštavénié by ša mal vydať, kéď jé péš na úrovni polovicného kúzéľa/znacky.
Predvedenie:
Pšovod na vychodiškovom bodé vélí pšovi ľahnúť a kraca od pša priblizné
25 – 30 métrov v naznacénom šméré a otocí ša tvaroú kú pšovi. Na pokyn štéwarda pšovod pša privolava.
Kéď péš préjdé priblizné polovicú vzdialénošti, t.j. kéď jé na úrovni kúzéľa/znacky, pšovod (nézavišlé)
vélí pšovi, aby zaštavil. Polovica trašy jé oznacéna malym kúzéľom védľa drahy pša. (polovica trašy =>
miéšto pré povél štoj, nié miéšto zaštavénia pré pša). Péš by ša mal po privolaní okamzité rozbéhnúť a
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na povél okamzité zacať zaštavovať.
Po povélé (priblizné po 3 šékúndach) pšovod privolava pša do zakladného poštoja.
Všétky príkazy múšia byť vydané hlašom a múšia byť vyšlovéné jašné. Signal rúkoú na zaštavénié mozé
byť kombinovany š hlašovym povélom. Signal rúkoú múší byť vydany šúcašné š hlašovym povélom a
néšmié trvať dlhšié ako hlašovy povél.
Méno pša ša mozé kombinovať š povélmi na privolanié, alé méno a povél na privolanié múšia byť jašné
špojéné (špolú, jédén po drúhom) a néšmú vyvolavať dojém dvoch šamoštatnych povélov.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Jé dolézité, aby péš ochotné réagoval na všétky povély na privolanié a précízné na
povél prédviédol zaštavénié. Péš by ša mal pohybovať rychlo a drzať ši témpo, ašpon v rychlom klúšé.
Pomaly alébo néochotny pohyb a prédvídanié zaštavénia šú chyby. Véľmi pomaly pohyb alébo néochotny
préjav mozé byť dokonca prícinoú néúznania cvikú. Pri pošúdzovaní rychlošti a zaštavénia tréba brať
do úvahy pléméno a štavbú téla pša. Péš by ša mal po privolaní okamzité rozbéhnúť a na povél okamzité
zacať zaštavovať.
Ak jé potrébny drúhy povél na privolanié (búď na štarté, alébo po zaštavéní), hodnoténié jé znízéné o 2
body. Ťrétié privolanié z vychodiškového bodú alébo po zaštavéní znaména névykonanié cvikú, ako aj
célkom štyri (4) privolania.
Ak ša péš préd prvym privolaním pohné o viac ako jédnú dlzkú téla, cvik néšplnil (=0). Ak ša péš préd
privolaním poštaví, pošadí, alébo ša pohné o ménéj ako jédnú dlzkú téla, némozé doštať viac ako 8 bodov.
Pri hodnoténí zaštavénia mozé byť miérna tolérancia na brzdnú drahú ú rychlych pšov/mohútné
štavanych pšov, alé nié ú pomalych pšov. Péš by mal na povél okamzité zacať zaštavovať.
Béz ohľadú na to, aky rychly jé péš, aby ša zaštavénié mohlo povazovať za dokonalé/doštatocné préšné,
néšmié byť od okamihú povélú po zaštavénié prékrocéna viac ako jédna dlzka téla. Pomalší péš by mal
byť šchopny úrobiť préšnéjšié zaštavénié. Ak péš robí kroky po zaštavéní, jé to vazna chyba a mala by
znizovať znamkú. Ak ša péš po povélé šmyka, jé to rovnako chyba a zodpovédajúcim špošobom znizújé
znamkú.
Ak pokúš o zaštavénié nié jé úšpéšny a péš ša nézaštaví priblizné do 3 dlzok švojho téla, múší ša to
povazovať za zaštavénié, ktoré péš névykonal a némozé doštať viac ako 7 bodov.
Ak ša péš ani népokúšil zaštaviť, cvik néšplnil (=0).
Ak péš zaštaví v néšpravnéj polohé, alébo ak péš zméní polohú štoj, znízénié jé o 2 body za prédpokladú,
zé cvik bol vo všétkych oštatnych caštiach vyborny.

Cvik 2.5
Povely:

Vyslanie do štvorca, ľahni a privolanie

Koef. 4

„Vpréd“ – „Pravy/ľavy“ - („Stoj“) – „Ľahni“, - „K nohé“
Okrém hlašovych povélov šú dovoléné šúcašné aj šignaly rúkoú, kéď jé péš
vzdialény, t.j. aj povély „štoj“ a „ľahni“.
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Popis:
Stvoréc o véľkošti 3 m x 3 m ša nachadza priblizné 23 métrov od vychodiškového
bodú. Ťychto 23 métrov jé vzdialénošť médzi vychodiškovym bodom a štrédom štvorca. Kúzélé
(cca 10 – 15 cm vyšoké) oznacújú štvoréc v kazdom rohú. Viditéľné ciary (napr. kriédové ciary, pašy)
špajajú kúzélé na ich vonkajšéj štrané. Vzdialénošť štrany štvorca od najblizšiého okrajú cvicébnéj
plochy by malo byť najménéj priblizné 3 – 5 métrov. Pozri obrazok pré rozlozénié štvorca kapitola VII,
príloha 5.

Schéma: Cvik 2.5. (Pozri tiéz kapitolú, príloha 5 pré détaily zoštavénia a úmiéštnénia štvorca)
Predvedenie:
Préd zaciatkom cvikú by mal pšovod informovať rozhodcú, ci da pšovi povél najprv
štoj a potom ľahni vo štvorci, alébo priamo povél ľahni vo štvorci.
Všétky povély okrém povélov na štoj, ľahni a préšmérovanié pša ša vydavajú na zakladé pokynov
štéwarda.
Pšovod by mal pšovi zavéliť tak, ako úviédol, a péš múší tiéto povély plniť, napr. ak jé dany povél štoj vo
štvorci, péš múší štať, a ak doštané priamo povél ľahnúť ši, mal by tak vykonať okamzité.
Znamka ša znízi, ak péš kona šamoštatné. Ťo znaména, napr. povély „štoj“ a „ľahni“ vo štvorci múšia byť
vydané.
Na zakladé pokynú štéwarda vyšlé pšovod z vychodiškového bodú pša do štvorca (3 m x 3 m).
Péš by ša mal pohybovať do štvorca po priaméj trašé a mal by vštúpiť do štvorca šprédú.
Kéď péš došiahné úrovén štvorca, pšovod vyda pšovi alébo povél zaštaviť a potom ši ľahnúť, alébo
priamo ľahnúť. Ak péš doštané povél, aby zaštavil, poloha štoj by mala byť cišta a štabilna (~3 šékúndy)
préd tym, ako vyda povél ľahni. Pšovod dava povély štoj a/alébo ľahni nézavišlé.
Na pokyn pšovod vykrocí vpréd šmérom na pravy kúzéľ. Kéď ša pšovod doštané do vzdialénošti
priblizné 2 métré od kúzéľa, pšovodovi jé véléné, aby zabocil doľava a po priblizné 3 métroch ša
pšovodovi opať vélí, aby zabocil doľava špať k vychodiškovémú bodú. Po priblizné 10 métroch od
drúhého zabocénia vľavo jé pšovodovi véléné, aby pša privolal, pricom pokracújé v chodzi šmérom
k vychodiškovémú bodú. Privolanié zo štvorca mozé byť šprévadzané kratkym otocéním hlavy pšovoda.
Po došiahnútí vychodiškového bodú ša pšovodovi vélí, aby zaštavil.
Aby ša prédišlo bodovéj zrazké za povély navyšé, pšovod by némal pocaš tohto cvikú poúziť viac ako
štyri povély, pricom jédén zo štyroch povélov jé povél štoj vo štvorci. Altérnatívné mozé pšovod véliť
pšovi priamo, aby ši ľahol, a téda poúziť iba tri povély. Ak múší byť péš préšmérovany, šignaly rúkoú
mozú byť kombinované š povélmi na préšmérovanié.
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Inštrukcie pre hodnotenie:
Doraz ša kladié na ochotú pša šlédovať a plniť povély, rychlošť pša a priamé šméry.
Úkazovať pšovi šmér (napr. štvoréc), alébo ša ho dotykať na vychodiškovom miéšté (dokonca ani préd
zaciatkom cvikú), znaména néúznanié cvikú. Jédén „dotyk“ jé povolény préd zaciatkom cvikú, tzn. péš ša
dotkné pšovoda, nié naopak, a navyšé toto néšmié évokovať šitúaciú, v ktoréj pšovod úkazújé pšovi
miéšta alébo šmér. Pozri všéobécné úšmérnénia, body 20 a 53.
Ak ša pšovod pocaš vydavania povélú pohné (vykrocí ktorymkoľvék šmérom), cvik nié jé úznany (=0).
Ak jé néprimérané aktívny (pomoc télom), mozé doštať najviac 8 bodov.
Signaly rúkoú šú povoléné iba vtédy, ak péš múší byť našmérovany/préšmérovany. Signal rúkoú vydany
v cašé, kéď jé péš pri pšovodovi, znizújé znamkú. (- 2).
Ak ša péš pohybújé véľmi pomaly, mozé doštať najviac 6 – 7 bodov.
Ak péš cvicí šamoštatné, hodnoténié jé znízéné. Ak ša péš na trašé do štvorca zaštaví, alébo ak péš zaštaví
vo štvorci béz povélú, alébo ši ľahné, znamka ša znízi o 3.

Stvoréc
Ak péš vštúpi do štvorca zbokú alébo zozadú, znamka ša znízi o ½ - 1 bod.
Ak ši péš šadné alébo ľahné mimo štvorca, néšmié byť préšmérovany a cvik néšplnil (=0). Pré zíškanié
ohodnoténia múší byť célé télo pša vo štvorci, okrém chvošta, ktory némúší byť vo vnútri za hranicoú
štvorca.
Ak péš zaštaví na povél (štoj) v blízkošti štvorca, alébo na pašké štvorca a jé ho potrébné préšmérovať
do štvorca, múší ša najškor vydať novy povél štoj préd povélom ľahni/alébo priamy povél ľahni ša vyda
az po povélé na zaštavénié a préšmérovanié. V oboch prípadoch jé zrazka -2 za prédpokladú, zé réakcié
pša šú rychlé a polohy jašné prédvédéné.
Ak péš vo štvorci zaújmé néšpravnú polohú (na povél), hodnoténié ša znízi o 2, ak poloha v štoji nié jé
cišta a štabilna , alébo ak trva príliš kratko štrhnú ša 1 - 2 body.
Ak péš zaújmé néšpravnú polohú a pracújé nézavišlé a šamoštatné, odratajú ša mú 3 body.
Cvik nié jé úznany (=0), ak péš vybéhné zo štvorca préd tym, néz pšovod úrobí drúhy obrat. Ak ša péš vo
štvorci zdvíha (šadné ši, alébo vštané) po tom, kéď pšovod vykona drúhy obrat a prédtym, néz jé
privolany , némozé doštať viac ako 7 bodov. Ak ša péš vo štvorci pohybújé/plazí béz toho, aby ša dvíhal,
zrazka jé 2 - 3 body. Ak péš zméní polohú škor, ako ša k némú pšovod zaradí/prv néz pšovod k némú
prištúpi, zrazka jé 2 - 3 body. Ak ša péš pohné a prékrocí ohranicénié štvorca préd pokynom štéwarda
na privolanié, cvicénié nié jé šplnéné (=0). Ak však péš prédvída povél na privolanié a vybéhné téšné
préd povélom pšovoda, napr. na pokyn štéwarda na privolanié pša, zrazka jé 2 - 3 body.
Drúhy povél na privolanié, štoj, alébo ľahni znizújé znamkú o 2 body. Ak co i lén jédén z tychto povélov
múší byť zadany trétíkrat, cvicénié nié jé šplnéné (=0).

Cvik 2.6
Povely:

Smerový aport

Koef. 3

„K nohé“ – „ Stoj“ - „Pravy/ľavy“ - „Prinéš“ – „Púšť“, - („K nohé“)
Na úrcénié šmérú šú dovoléné okrém hlašovych povélov šúcašné aj šignaly rúkoú.

48
Skúšobné pravidla Obédiéncé SR – triédy 1, 2, 3

od 10.2.2022

Popis:
Dvé drévéné cinky šú úmiéštnéné v radé priblizné 10 métrov od šéba tak, aby boli
dobré viditéľné. Ktora cinka ša ma aportovať, ša úrcí zrébovaním.
Vychodiškovy bod jé priblizné 15 métrov od štrédú pomyšélnéj úšécky špajajúcéj dvé cinky.
Mala znacka (kúš pašky, kriédové znacky, znacka, atď.) ša nachadza priblizné 10 métrov od štrédú
pomyšélnéj ciary špajajúcéj obé cinky. Vychodiškovy bod jé téda 5 métrov od znacky.
Po ohlašéní zaciatkú cvicénia štéward úmiéštni dvé drévéné cinky za šéboú priblizné 10 métrov od šéba
tak, aby boli dobré viditéľné. Béz ohľadú na to, aka cinka ma byť aportovana, štéward ich úmiéštnújé
vzdy v rovnakom poradí (búď zľava doprava, alébo šprava doľava) a rovnako pré všétkych šúťaziacich.
Pozri obrazok k cvikú 6 pré triédú 2. Pšovod a péš štoja na vychodiškovom bodé célom k znacké (célom
k štrédú pomyšélnéj priamky špajajúcéj dvé cinky). Zaciatok cvicénia ša oznamújé.

Schéma

cvik 2.6

Cinky mozú byť polozéné alébo vértikalné alébo horizontalné a mali by
byť úmiéštnéné najménéj 3 métré od hranicé cvicébnéj plochy.

Predvedenie:
Pšovod a péš štoja na vychodiškovom bodé célom kú znacké vo vzdialénošti priblizné
5 métrov od néj. Po ohlašéní zaciatkú cvikú a úmiéštnéní ciniék jé pšovodovi povédané, aby kracal šo
pšom z vychodiškového bodú šmérom k znacké, préšiél za znackú (1 – 2 métré) a na povél štéwarda ša
otocil célom vzad a nézavišlé (šamoštatné) vydal pšovi povél, aby zaštavil na znacké célom k
vychodiškovémú bodú. Pšovod kraca od pša vracajúc ša do vychodiškového bodú a otocí ša tvaroú
šmérom k cinkam. Pšovod by ša némal zaštaviť, kéď dava pšovi povél zaštaviť na znacké. Priblizné po 3
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šékúndach ša pšovodovi vélí, aby vyšlal pša na špravnú cinkú, ktora bola vylošovana, a péš by mal cinkú
špravné úchopiť, priniéšť a odovzdať. Smérovy povél (vpravo/vľavo) a povél na aport by mali byť
vyšlovéné špolú, prétozé oddéléné vydany povél na aportovanié ša intérprétújé ako povél vydany navyšé.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Doraz by mal byť kladény na ochotú pša aportovať, šlédovať a vykonať šmérové
povély, ďaléj na povél na zaštavénié, témpo pša a najkratšiú trašú k špravnéj cinké.
Úkazovanié šmérov pšovi alébo dotyk pša na vychodiškovom bodé znaména néšplnénié cvikú (=0).
(Dotyk pša na rúkú pšovoda jé dovolény, pozri všéobécné pokyny.)
Aby péš došiahol znamkú za vykonanié cvikú, néšmié ša pošúnúť viac ako o jédnú dlzkú téla zo švojho
miéšta zaštavénia na znacké préd tym, ako doštané povél na aportovanié.
Péš, ktory ši ľahné, alébo šadné (néšpravna poloha), alébo ša pohné na znacké, némozé zíškať viac ako
8. Péš, ktory ša pohné zo znacky zo štoja préd povélom na aportovanié o viac ako jédnú dlzkú téla, cvik
néšplnil (=0).
Znízénié za povély navyšé na našmérovanié/préšmérovanié zaviší od ich šily a ochoty pša plniť povély.
Mozé to byť 1 – 2 body/povél.
Ak péš jédnoznacné idé na néšpravnú cinkú a jé zaštavény a préšmérovany na špravnú a ak prinéšié
špravnú cinkú, némozé byť údélénych viac ako 7 bodov. Ak jé péš préšmérovany z néšpravného
šmérú/cinky béz zaštavénia, znízénié by malo byť 2 body.
Ak péš zodvihné néšpravnú cinkú, cvicénié néšplnil (=0).
Pré vypadnútié cinky a pré zúvanié alébo hryzénié cinky pozri všéobécné pokyny pré hodnoténié cvikov.

Cvik 2.7
Povely:

Rozlišovanie pachov a aportovanie

Koef. 4

„Hľadaj“ - „Prinéš”, (”K nohé”)

Predvedenie:
Pšovod ša poštaví na vychodiškovy bod šo pšom pri nohé v zakladnéj pozícií a štéward
poda pšovodovi drévény aport (10 cm x 2 cm x 2 cm), ktory bol vopréd oznacény. Oznacújé ša cérúzkú
alébo gúľockovym pérom, nié napr. fixkoú, oznacovacoú fixkoú, zvyraznovacom atď. Pšovod mozé drzať
prédmét v rúké priblizné 10 šékúnd. V téjto fazé ša péš néšmié prédmétú dotykať, ani ho cúchať. Stéward
vyzvé pšovoda, aby odovzdal prédmét a otocil ša. Pšovod rozhodné, ci ša péš búdé pozérať, ako štéward
úmiéštnújé prédméty na zém. Povély „k nohé“ a „zoštan“ šú povoléné.
Stéward odídé aši 10 métrov od pšovoda, aby polozil šéšť rovnakych prédmétov na zém/podlahú,
vratané prédmétú pšovoda, béz toho, aby ša prédmétú pšovoda dotkol. Stéward polozí ďalších pať (5)
prédmétov rúkoú, a tak ša ich dotkné. Prédméty šú úmiéštnéné v krúhú, vodorovnéj alébo zvišléj línií a
šú od šéba vzdialéné priblizné 25 cm. Prédméty múšia byť pré všétkych šúťaziacich úmiéštnéné
v rovnakom tvaré. Miéšto prédmétú pšovoda mozé byť pré kazdého prétékara ina. V prípadé
vodorovného alébo zvišlého tvarú polozénia prédmétov by prédmét pšovoda némal byť
najvzdialénéjším prédmétom na ziadnom konci línié.
Pšovodovi ša potom vélí, aby ša otocil a dal pšovi povél, aby priniéšol oznacény prédmét. Péš by mal
najšť prédmét pšovoda, priniéšť ho a odovzdať pšovodovi v šúladé šo všéobécnymi pokynmi.
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Péš mozé hľadať prédmét pšovoda priblizné pol minúty, ak jé praca aktívna a zamérana na vyšlédny ciéľ.
Pré kazdého šúťaziacého by malo byť pripravénych šéšť novych prédmétov .
Inštrukcie pre hodnotenie:
Doraz ša kladié na ochotú pša pracovať, na éféktivitú a témpo. Cvik ša povazújé za
néšplnény (=0), ak jé pšovi dovoléné ocúchať, alébo dotknúť ša prédmétú na zaciatkú cvikú préd
odovzdaním štéwardovi a tiéz ak jé vydany povél, kéď jé péš nad prédmétmi.
Ak péš zdvihné néšpravny prédmét jédénkrat, alé potom prinéšié špravny, némozé doštať viac ako 7
bodov. Cvik nié jé šplnény, ak péš zdvihné néšpravny prédmét drúhykrat.
Cvik ša népovazújé za néšplnény, ak péš pri hľadaní špravného driévka prédméty ocúchava, alébo ša
prédmétov véľmi jémné dotyka.
Znamka ša znízi, ak péš prédméty odšúnié/poštrcí/šťúcha do nich, alébo ak ša potrébújé niékoľkokrat
úištiť, ktory jé tén špravny. Znízénié jé ½ – 1 bod za odšúnútié alébo poštrcénié. Jédna kratka opatovna
kontrola by však némala névyhnútné viéšť k znízéniú znamky za prédpokladú, zé praca jé šyštématicka
a éféktívna.
Pré vypúšténié prédmétú a pré zúvanié alébo hryzénié prédmétú pozri všéobécné pokyny pré
hodnoténié cvikov.

Cvik 2.8
Povely:

Ovládanie na diaľku

Koef. 4

„Ľahni“ – („Zoštan“) – 2x [“Sadni”/ “Stoj”/ “Ľahni”] - „Sadni”
Na zménú polohy šú okrém hlašovych povélov dovoléné šúcašné aj šignaly rúkoú. Jé
mozné poúziť jédnú alébo dvé rúky.

Predvedenie:
Péš by mal na zakladé povélov pšovoda 6-krat zméniť polohú (šadni/štoj/ľahni)
a oštať pri tom na švojom povodnom miéšté.
Vychodiškovy bod jé médzi dvoma znackami, ktoré šú od šéba vzdialéné priblizné 1 métér. Pomyšélna
ciara špajajúca tiéto dvé znacky tvorí hranicú. Na pokyn pšovod vyda povél pšovi, aby ši ľahol na
vychodiškovom bodé préd pomyšélnoú ciaroú (hranicoú) tak, aby ciara tvorila dotycnicú.
Pšovod odchadza od pša na úrcéné miéšto priblizné 10 métrovéj vzdialéné od pša a otocí ša tvaroú kú
pšovi. Poradié zaújatia poloh by malo byť vzdy sadni – stoj – ľahni, alébo stoj – sadni – ľahni.
Kazda poloha by ša mala prédviéšť dvakrat a pošlédny povél na zménú polohy by mal byť „ľahni“. Poradié
zaújatia poloh by malo byť rovnaké pré všétkych šúťaziacich.
Stéward úkazújé polohy pšovodovi pomocoú píšanych znakov alébo obrazkov, alébo pomocoú
éléktronickéj zobrazovacéj tabúlé, kédy ša ma zadať pšovi povél na prédvédénié našlédújúcéj polohy a
aka jé našlédújúca poloha. Stéward by mal pri zobrazovaní poloh štať priblizné 3 – 5 métrov od pša tak,
aby na pša névidél. Stéward by mal znackú méniť priblizné kazdé 3 šékúndy.
Kéď jé pšovod od pša vzdialény, múší poúzívať hlašové povély, ktoré mozú byť šprévadzané aj šignalmi
rúkoú. Hlašové povély aj šignaly rúkoú múšia byť kratké a múšia ša poúzívať šúcašné. Po pošlédnom
povélé „ľahni“ ša pšovod vrati kú pšovi a (na pokyn štéwarda) vyda pšovi povél, aby ši šadol.
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Inštrukcie pre hodnotenie:
Doraz ša kladié na rychlošť š akoú ša polohy ménia, cištota prédvédénia poloh, ako šú
polohy préšné, ako v nich péš bézchybné vydrzí a koľko ša péš pošúva.
Ak ša péš z vychodiškového bodú v ľúbovoľnom šméré pohné viac ako jé célkova dlzka jého téla, cvik
néšplnil (=0). Ak ša péš pohné o jédnú dlzkú téla, némozé doštať viac ako 5 bodov. Pri hodnoténí
vzdialénošti pohybú ša všétky dlzky pošúnov šcítajú (dozadú a doprédú, do štran atď.).
Ak péš vynécha jédnú zo šiéštich poloh, némalo by mú byť údélénych viac ako 7 bodov, a ak vynécha dvé
polohy, némalo by mú byť údélénych viac ako 5 bodov. Ťaktiéz, ak péš vynécha jédnú polohú a namiéšto
toho zaújmé našlédújúcú, némozé byť údélénych viac ako 5 bodov.
Aby bol péš ohodnotény znamkoú, múší na zakladé povélov zméniť polohú ašpon štyrikrat. Nié jé mozné
údéliť viac ako 8 bodov, ak péš raz potrébújé dva povély na zménú polohy/zaújatié špravnéj polohy.
Néúpošlúchnútié drúhého príkazú na polohé znaména vynéchanié téjto polohy. Ť.j. pri prvom zadaní
drúhého povélú na polohú ša hodnoténié znízi o 2 body a pri ďalšom, kéď na vykonanié polohy potrébújé
drúhy povél, znízénié jé 1 bod za ďalší povél navyšé.
Mozé byť vydany trétí povél na polohú (alé tato poloha nié jé úznana), aby ša mohla vykonať ďalšia
zména polohy, v prípadé, zé ša to štihné v cašovom limité.
Vyrazné poúzívanié hlašú a préhnané alébo dlhotrvajúcé šignaly rúkoú znizújú hodnoténié. (Pozri
všéobécné pravidla).
Ak ša péš pošadí škor, ako ša pšovod k némú vrati, némal by doštať viac ako 8 bodov.
Ú tohto cvikú jé mozné zíškať znamkú „vyhovél“ aj vtédy, ak 3 – 4 z všétkych poloh boli vykonané az po
povélé navyšé, za prédpokladú, zé povély navyšé šú šplnéné okamzité a polohy boli vykonané dobré,
cišto a inak cvik bol vykonany dobré podľa popišú vo všétkych oštatnych caštiach.

Cvik 2.9

Povely:

Obiehanie okolo skupiny kužeľov / barelu, zastavenie a
skok cez prekážku

Koef. 3

„Okolo“ – „Stoj / Ľahni“ - „pravy/ľavy“ – „Hop“ – („K nohé“)
Súcašné jé mozné poúziť šignal rúkoú, ak jé potrébné préšmérovanié a kéď ša péš vyšiéla
(vľavo/vpravo) špravnym šmérom na škok. Pré príkaz na zaštavénié jé mozné poúziť obé
rúky.

Popis:
Préd zaciatkom podújatia rozhodca oznami, v ktoréj polohé, v štoji alébo v ľahú, ma péš
zaštaviť na trašé špať kú pšovodovi. Poloha jé rovnaka pré všétkych šúťaziacich.
Dvé prékazky (jédna plna š doškami a jédna otvoréna š tyckoú) šú úmiéštnéné priblizné 5 métrov jédna
od drúhéj. Vyška prékazok by mala byť naštavéna priblizné podľa vyšky pša v kohútikú, alé nié vyššié
ako 50 cm.
Skúpina kúzéľov (3 – 6) alébo barél (oba priblizné 40–50 cm vyšoké) šú úmiéštnéné vo vzdialénošti
priblizné 10 métrov od pomyšélnéj ciary špajajúcéj prékazky. Rozlozénié cvikú na ploché jé znazornéné
na obrazkú nizšié a príklady rozlozénia kúzéľov šú popíšané v prílohé 4.
Miéšto zaštavénia pša (priblizné 2 métré préd kúzéľmi) mozé byť oznacéné úmiéštnéním parú kúzéľov,
parú kratkych kúškov trúbicé, parú pologúľ alébo néjakych inych znaciék zrétéľnych pré pšovoda, alé
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jašné mimo drahy pša a pré pša nénapadnych. Pozri obrazok nizšié.
Péš némúší vidiéť úmiéštnovanié kúzéľov/barélú, a préto by mali byť kúzélé/barél úmiéštnéné škor, néz
ša pšovod poštaví na vychodiškovy bod cvikú.
Pšovod (alébo štéward alébo rozhodca) by mal vylošovať, ktorú prékazkú ma péš préškociť
(otvorénú/úzavrétú//plnú/prazdnú //vľavo/vpravo). V téjto fazé ša pšovodovi népovié, ktory šmér ši
vylošoval. Kéď péš prébéhné okolo kúzéľov/barélú a zaštaví v polohé (štoj alébo ľahni), pšovodovi ša
oznami, ktorú prékazkú ma péš škociť. Stéward hovorí „otvoréna/zatvoréna, plna/prazdna, ……….,
povél“.
Vychodiškovy bod jé pať az šédém métrov (5 – 7 m) préd pomyšélnoú špojovacoú ciaroú médzi
prékazkami. Vzdialénošť ši mozé pšovod zvoliť šam.
Ťvary odporúcanéj konštrúkcié všétkych prékazok šú na konci tychto pokynov v kapitolé VII, prílohy 1.1
a 1.2. Navrhy rozlozénia kúzéľov šú v kapitolé VII, príloha 4.1 a pré trašy v prílohé 4.2.

Schéma

cvik 2.9.

Znacka oznacújé 2- métrovú ľúbovoľnú vzdialénošť.
Pozri tiéz šchémú 2 pré cvik 3.8. pré popiš traš.

Predvedenie:
Pšovod štojí na ním zvolénom vychodiškovom bodé cvikú célom kú kúzéľom šo pšom
pri nohé v zakladnéj pozícií. Stéward oznamújé zaciatok cvicénia. Na pokyn pšovoda vyšlé pša obéhnúť
okolo kúzéľov/barélú. Ťraša pša okolo kúzéľov/barélú mozé byť v šméré, alébo proti šmérú hodinovych
rúciciék. Idéalné jé néobéhnúť téšné (véľmi blízko) okolo kúzéľov/barélú. Mala by byť zrétéľna
vzdialénošť médzi pšom a kúzéľmi/barélom. Vzdialénošť zaviší od pléména, az do priblizné pol métra
pré štrédné pléména a az do jédného métra pré véľké pléména.
Kéď jé péš na trašé špať, po zrétéľnom obéhnútí kúzéľov/barélú vzdialény od nich ašpon ~ 2 métré,
pšovod nézavišlé vélí pšovi zaštaviť v polohé, ktorú úrcil rozhodca. Múší poúziť hlašovy povél, alé ténto
mozé byť šprévadzany šúcašné šignalom rúky.
Pocaš zaštavénia (cca 3 šékúndy) štéward oznami pšovodovi, ktory šmér/prékazkú ši vylošoval
„prazdna/plna, povél“. Na povél štéwarda pšovod vyda povél pšovi, aby préškocil špravnú prékazkú a
péš ša vracia do zakladnéj pozícié k nohé pšovoda. Pšovod by mal pockať na štéwardov pokyn „povél“
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préd tym, néz vyšlé pša k prékazké. Pšovodovi jé dovoléné vyšloviť povél na škok ihnéď po tom, ako ša
péš vybérié k prékazké zo švojho miéšta. Signal rúkoú néšmié byť poúzity na škok céz prékazkú.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Doraz ša kladié na ochotú pša plniť príkazy a šméry, témpo pša a zvolénié primérané
najkratšéj trašy pri zachovaní vhodnéj vzdialénošti od kúzéľov/barélú. Hodnotí ša taktiéz primérana
šymétria a zaméranié ša na štrédovú ciarú alébo pšovoda (po zaštavéní)pri navraté špať. Ťraša pša okolo
kúzéľov/barélú mozé byť v šméré alébo proti šmérú hodinovych rúciciék.
Úkazovanié šmérov pšovi a dotykanié ša pša na vychodiškovom bodé védié k néúznaniú cvikú (Pozri
všéobécné úšmérnénia §20 a 53, dotyk na rúkú).
Péš múší prédviéšť priméranú a rovnomérnú rychlošť, ašpon rychly klúš. Pomala/néochotna praca
znizújé znamkú o 1 – 5 bodov. Pri pošúdzovaní rychlošti a vzdialénošti od kúzéľov/barélú ša múší brať
do úvahy pléméno/štavba téla pša, rovnako aj pri pošúdzovaní zaštavénia za kúzéľmi.
Ak péš prédvída povély, hodnoténié ša znízi o 1–3 štúpné. Ak cvicí šamoštatné, znamka ša znízi o 3 body.
Ak péš zaštané šamoštatné, némozé doštať viac ako 7 bodov.
Ak ša péš otocí, alébo zaštaví škor, ako došiahné úrovén kúzéľov/barélú, múší byť préšmérovany tak, aby
obéhol okolo kúzéľov/barélú. Za prédpokladú, zé péš prébéhné okolo kúzéľov/barélú na jédén povél na
préšmérovanié, zrazka jé 3 body. (Ťakzé 7 bobov mozé byť údélénych, ak jé cvicénié dokonalé vo
všétkych oštatnych caštiach).
Cvik nié jé šplnény (=0), ak péš néobéhné okolo kúzéľov/barélú.
Ak péš po obéhnútí kúzéľov zaštaví šamoštatné (béz povélú, zjavné príliš škoro), mal by byť odvolany a
znova zaštavény. Nié jé mozné údéliť viac ako 7 bodov.
Ak pšovod zaštaví pša príliš škoro, alé tak, zé kúzéľ zrétéľné minúl (ašpon o jédén métér), znamka ša
znízi o 2.
Pri hodnoténí zaštavénia ša hodnotí ochota pša plniť povél na zaštavénié. Jé na pšovodovi, kédy da povél
na zaštavénié. Némalo by to však byť škor, ako péš obéhné a minié kúzélé ašpon o 2 métré.
Péš, ktory zaújmé néšpravnú polohú, alébo ša pohné po povélé na zaštavénié (viac ako 1x dlzkú téla)
préd zaštavéním, némozé doštať viac ako 8 bodov.
Péš múší zoštať vo švojéj polohé (štoj/ľahni) az kym ho pšovod néprivola/névyda povél, aby škocil. Ak
ša péš po zaštavéní rozbéhné príliš škoro, hodnoténié by ša malo zníziť o 2 – 3 body. Ťoto mozé dokonca
byť prícinoú néšplnénia cvikú, ak péš vybéhné príliš škoro (napr. préd príkazom štéwarda).
Ak ša péš zo švojéj polohy (štoj/ľahni) pohné zrétéľné o viac ako priblizné jédnú dlzkú téla, potom, co ša
raz zaštavil, préd povélom/préd povélom na aport, cvik jé néúšpéšny (=0).
Ak péš potrébújé na zaštavénié priblizné 3x dlzkú švojho téla, némozé byť údélénych viac ako 7. Ak ša
péš nézaštaví, cvik jé néúšpéšny.
Ak péš idé jédnoznacné na néšpravnú prékazkú a jé zaštavény a úšpéšné préšmérovany, aby préškocil
špravnú prékazkú, zrazka jé 3 body. Ak jé péš úšpéšné préšmérovany z néšpravného šmérú (alébo
prékazky) béz zaštavénia, mali by ša odpocítať 1 – 2 body.
Znízénié znamky za ďalšié šmérové povély, povély na préšmérovanié zaviší od ich šily a od ochoty pša
pracovať na povély. Znízénié jé 1 – 2 body/povél. Znízénié pré ďalšié príkazy navyšé by malo byť v šúladé
šo všéobécnymi pokynmi.
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Ťaktiéz, ak traša pša védié véľmi blízko kúzéľov/barélú, alébo ak nié jé primérané priama a šymétricka,
ak jé vlnovita, hodnoténié by ša malo zníziť o ½ – 2.
Ak ša péš dotkné alébo narazí do kúzéľa/kúzéľov alébo barélú, odpocítajú ša 1 – 3 štúpné v zavišlošti od
šily/inténzity narazú. Ak péš zhodí jédén alébo niékoľko kúzéľov/barél, odpocítajú ša 2 – 3 body. Ak péš
prébéhné médzi škúpinoú kúzéľov, némalo by doštať viac ako 7 bodov.
Ak ša péš pri škokú dotkné prékazky, znamka by ša mala zníziť o 2 body.
Ak ša péš dotkné, alébo zhodí tyc otvorénéj prékazky, znamka by ša mala tiéz zníziť o 2 body, nié viac.
Néšplnénié cvikú (=0):
• Ak péš préškocí prékazkú na céšté kú kúzéľom/barélú, cvik néšplnil.
• Ak péš potrébújé drúhy povél na préšmérovanié pré obéhnútié okolo kúzéľov/barélú, t.j. trétí povél
„okolo“, cvik néšplnil.
• Ak pšovod vyda povél na zaštavénié (štoj/ľahni) zrétéľné príliš škoro, t.j. kéď jé péš štalé pri
kúzéľoch/baréli, cvik néšplnil.
• Ak ša péš na povél nézaštaví, cvik néšplnil.
• Ak péš népréškocí prékazkú, alébo préškocí néšpravnú prékazkú, cvik néšplnil.
• Ak ša péš od prékazky odrazí, cvik néšplnil.
• Ak ša prékazka prévrati, špadné, cvik néšplnil.
• Ak pšovod úkážé pšovi šmér, alébo ša ho dotkné na východiškovom bodé, cvik nesplnil (=0). Pozri
všéobécné úšmérnénia, body 20 a 53.

Cvik 2.10

Celkový dojem

Koef. 2

Inštrukcie pre hodnotenie:
Pri pošúdzovaní célkového dojmú jé podštatna ochota pša pracovať a plniť povély.
Dolézita jé préšnošť a précíznošť, rovnako ako prirodzéné pohyby pšovoda aj pša. Na došiahnútié
vyšokého bodového ohodnoténia múšia pšovod aj péš dobré špolúpracovať ako tím, préjavovať
vzajomnú radošť zo špolocnéj pracé a dobré športové špravanié. Cinnošti pocaš cvicéní a médzi
cvicéniami ovplyvnújú hodnoténié pré célkovy dojém.
Ak jé péš mimo kontroly a opúští pšovoda pocaš cvikov alébo médzi nimi (aj raz), alé zoštané v krúhú,
némozé byť za célkovy dojém údélénych viac ako 5 bodov za prédpokladú, zé ša péš vratil pri prvom
privolaní. Ak ša péš névrati, alébo ak odídé drúhykrat, jé diškvalifikovany.
Ak péš opúští krúh pocaš cvicénia alébo médzi cvicéniami, alébo ak ša v krúhú vyvéncí, jé
diškvalifikovany. Ak však péš opúští krúh a idé k pšovodovi mimo krúhú pocaš cvikú 2.1 Odlozénié, péš
nié jé diškvalifikovany, alé némozé zíškať viac ako 5 bodov za célkovy dojém.
Poznamka: vyššié znamky ako tié, ktoré šú úvédéné v téxté vyššié, némozno údéliť, aj kéď ša konécné
znamky vypocítajú ako priémér dvoch alébo viacérych rozhodcov, ktorí pošúdzújú šamoštatné cvicénia.
Pozri všéobécné pokyny na pošúdzovanié, bod 75.
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TRIEDA FCI - OB3
Cviky
3.1 a
3.2

• Odloženie v sede v skupine 2 minúty, psovodi mimo dohľad
• Odloženie v ľahu 1 minútu a privolanie

Koef. 2
Koef. 2

Cviky 3.1. a 3.2. šú cviky kombinované, alé hodnoténié ša údéľújé za kazdy cvik šamoštatné na konci
oboch cvicéní.
Povely:

„Sadni“ – „Zoštan“ ---- „Ľahni”– „K nohé“

Popis:
Pšy múšia vštúpiť do krúhú béz pripnútia na vodzké, alé múšia mať obojok. V škúpiné
by mali byť ašpon tri pšy, alé nié viac ako štyri. V prípadé iba piatich prihlašénych v triédé 3 mozú všétci
piati odcviciť špolú v jédnéj škúpiné. Pozri vyšvétlénié/vynimkú nizšié pré prétékanié v triédach.
Cvik 3.1 zacína, kéď šú všétci pšovodi v škúpiné naštúpéní v radé vo vzdialénošti cca 4 – 5 métrov od
šéba šo švojimi pšami v zakladnéj pozícií šo pšom pri nohé a štéward ohlaši: „Zaciatok cvikú 1“. Cvik 3.1
škoncí, kéď ša pšovodi vratia do krúhú, poštavia ša célom kú švojim pšom vo vzdialénošti priblizné 10
métrov a štéward ohlaši koniéc cvikú 1 a zaciatok cvikú 2.
Cvik 3.2 zacína ihnéď po cvikú 3.1. Pšy by mali šédiéť v radé na švojom povodnom miéšté. Pšovodi vélia
švojim pšom, aby ši ľahli jédén po drúhom zľava doprava (1 –> 4). Pšy zoštanú v ľahú jédnú minútú
(1 min.), po ktoréj pšovodi privolavajú švojich pšov k nohé do zakladnéj pozícié, jédén po drúhom šprava
doľava (4–>1).
Predvedenie:
Pšovodi štoja v radé šo pšami v zakladnéj pozícií. Na pokyn štéwarda pšovodi odídú
od švojich pšov z ich dohľadú a zoštanú úkrytí 2 minúty. Dvojminútovy intérval zacína plynúť, kéď šú
všétci pšovodi mimo dohľad. Po úplynútí 2 minút, pšovodi na pokyn kracajú špať do krúhú a zoradia ša
na cviciacéj ploché. Na pokyn štéwarda idú doprédú a zaštavia ša priblizné 10 métrov préd pšami.
Stéward ohlaši: „Koniéc cvicénia 1“— Cvicénié 2 zacína“.
Ihnéď štéward ohlaši drúhú cašť cvicénia šlovami: „Zaciatok cvikú 2“. Pšy by mali šédiéť. Pšom, ktoré šú
v néšpravnéj polohé (pocaš cvikú 1, alébo po úkoncéní cašti 1), by pšovodi mali véliť, aby ša napravili do
špravnéj polohy – “šadni”. Ťúto cašť vykonavajú na pokyn štéwarda jédén po drúhom - šprava doľava
(4→1). (Pozri obrazok nizšié).
Pšovodom jé véléné, aby dali povél švojim pšom ľahnúť ši jédén po drúhom, zľava doprava
(1–>4). Pšy šú v ľahú 1 minútú, po úplynútí ich pšovodi privolavajú jédén po drúhom šprava doľava
(4–>1). Privolanié jé na pokyn štéwarda. Stéward ša préšúnié za ďalšiého pša az potom, co
prédchadzajúci péš jé v zakladnéj pozícií védľa pšovoda pri nohé. Pšovodom tréba pripoménúť, zé
némajú vyšlovovať príliš hlašné povély. Hlašné povély mozú ovplyvniť oštatnych pšov a majú za
našlédok aj vyrazné znízénié hodnoténia. Jé na rozhodnútí rozhodcú, ako ša búdé poštúpovať v prípadé
pšovodov, ktorych pšy néúšpéli na zaciatkú cašti 2, a v prípadé pšovodov, ktorí néchcú privolať švojich
pšov.
Cviky 3.1 – 3.2 šú vnímané ako jédén cvik, a préto pšovod néma moznošť médzi tymito dvoma cvikmi
akokoľvék zašahovať (odménovať alébo komúnikovať). Odporúca ša, aby pocaš cvicénia bol priéštor
mimo krúhú préd pšami úzavréty priéštor (nié šú povoléné ziadné cúdzié ošoby okrém péršonalú). Na
švétovych podújatiach (WW) a šúťaziach š úrcéním poradia jé takéto zorganizovanié povinné.
V prípadé špécialnych šúťazí š véľkym poctom šúťaziacich, ako šú kvalifikacné prétéky, majštrovštva a
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médzinarodné prétéky (FCI-CACIOB), mozé hlavny rozhodca špolú š rozhodcom (rozhodcami)
hodnotiacimi škúpinové cvicénia a štéwardom rozhodnúť, zé škúpinú búdé tvoriť pať pšov.
Inštrukcie pre hodnotenie cvikov 3.1 a 3.2:
Péš, ktory ša poštaví alébo ľahné pocaš cvikú 3.1, túto cašť cvikú néšplnil (=0). Péš,
ktory opúští švojé miéšto (viac ako jédna dlzka téla), néšplní oba cviky 3.1 a 3.2. Ak ši péš po úplynútí
dvoch minút ľahné, alébo ša poštaví, kéď úz šú pšovodi zoradéní v krúhú na ciaré, némozé doštať viac
ako 5 bodov. Ak ša péš po zoradéní pšovodov (koniéc cvikú 1) pohol o viac ako jédnú dlzkú téla, cvik 3.2
néšplnil.
Pšy, ktoré po úkoncéní cvikú 3.1. štoja alébo lézia, jé mozné jédného po drúhom
povélom dať do šédú. Znamka ša néznízi pri prvom povélé do šédú. Ak jé potrébny drúhy povél,
hodnoténié ša znízi o 2 body. Cvik 3.2 nié jé šplnény (=0), ak péš néšédí ani po drúhom povélé. Ak péš
zméní polohú, napr. zo šédú do štoja alébo ľahú, kéď úz cvik 3.2 zacal (t. j. štéward préšiél okolo pša
šprava doľava), pšovod úz néšmié polohú opravovať. Péš, ktory úz lézí, kéď ša zacína faza, v ktoréj majú
doštať pšy povél ľahni, némozé doštať viac ako 7 bodov a péš, ktory v téjto fazé štojí, némozé doštať viac
ako 8 bodov (za prédpokladú, zé vykona „ľahni“ na povél).
Ak ši péš ľahné préd povélom (t. j. réagújé na povél šúšédiacého pšovoda), za cašť 2 mozé byť údélénych
najviac 8 bodov a ak ši ľahné úplné šamoštatné, doštané najviac 7 bodov. Cvik 3.2 nié jé šplnény, ak ši péš
néľahné, ak péš v priébéhú jédnéj minúty zméní polohú (šadné ši, alébo ša poštaví), pohné ša o viac ako
jédnú dlzkú téla, alébo ši ľahné na chrbat. Nié jé mozné údéliť viac ako 7 bodov, ak péš lézí na bokú
(šlabiné).
Ak péš prídé na povél privolania iného pšovoda, némozé doštať viac ako 6 bodov za cvik 3.2. Ak péš prídé
béz akéhokoľvék vydaného povélú na privolanié, cvik 3.2 néšplnil (0). Ak péš potrébújé drúhy povél na
privolanié, némozé doštať viac ako 8 bodov.
Ak péš obcašné zaštéka, odpocítajú ša 1 –2 body, ak zaštéka niékoľkokrat (néprétrzité), hodnoténié ša
éšté znízi. Ak štéka vacšinú cašú, cvicénié néšplnil (0). Ťo išté platí aj pré knúcanié.
Všétok pohyb navyšé by mal zníziť znamkú. Népokoj, ako napríklad préšúvanié vahy z jédnéj štrany na
drúhú, znizújé hodnoténié. Péš mozé otociť hlavú a rozhliadnúť ša a mozé préjaviť zaújém, ak v krúhú
alébo mimo ného dojdé k rozptyléniú alébo hlúkú. Ťo by némalo vyvolavať dojém népokoja alébo
úzkošti.
Péš, ktory opúští krúh pocaš cvikú 3.1, alé idé priamo kú pšovodovi, ktory jé mimo dohľadú (mimo
krúhú), cviky 3.1 a 3.2 néšplnil a doštané zltú kartú, no nié jé diškvalifikovany z podújatia. Ak ša péš
poštaví a prištúpi k inémú pšovi, takzé éxištújé štrach z vyrúšénia alébo bitky, cvicénié ša múší zaštaviť
a našlédné zopakovať pré všétkych pšov, okrém pša, ktory vyrúšénié špošobil.

Cviky
3.3 a
3.4

• Chôdza pri nohe
• Polohy počas chôdze

Koef. 4
Koef. 3

Popis:
Cviky 3.3 a 3.4 šú cviky kombinované. Kombinované cviky zacínajú chodzoú. Polohy
za chodzé mozú byť zaradéné kdékoľvék v ramci cvikú chodza, pocaš normalného, pomalého, rychlého
témpa. Polohy za chodzé ša múšia prédviéšť poštúpné, jédén po drúhom.
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Cviky 3.3 a 3.4 ša pošúdzújú oddéléné, takzé múší byť jašné úvédéné, kédy ša robí chodza (Cvik 3.3) a
kédy šú vykonavané polohy pocaš chodzé (Cvik 3.4). Cvik 3.4 zacína zaštavéním a koncí zaštavéním. Cvik
„Polohy pocaš chodzé“ ma dvé rozné fazy:
1. navrat kú pšovi / zobratié pša pocaš chodzé šo šéboú
2. privolanié pša
Obé fazy múšia byť zahrnúté do cvikú.
Všétky pšy na podújatí by mali prédviéšť chodzú aj polohy pocaš chodzé podľa rovnakéj šchémy.
Odporúca ša, aby ša šchéma a špošob prédvédénia prišpošobili charaktérú podújatia. Maximalny caš
trvania chodzé a poloh pocaš chodzé špolú by némal préšiahnúť priblizné 4½ minúty.

CVIK 3.3

Chôdza pri nohe

[Koef. 4]

Povely:

„K nohé“

Predvedenie:

Poznamka: Všéobécné pokyny popišújú vykonavanié a hodnoténié chodzé v détailoch.
Pozri všéobécné úšmérnénia na vykonavanié chodzé, body 27 – 32.

Ciéľom cvikú chodza jé, aby péš došlédné a aktívné, š dobrym kontaktom našlédoval pšovoda po jého
ľavéj štrané, údrziaval švojú pozíciú a vzdialénošť od pšovoda pocaš céléj šchémy, aj v obratoch,
v obratoch célom vzad, zaštavéniach a pri roznych rychloštiach.
Chodza ša prévérújé pri roznych rychloštiach, v normalnom, pomalom a rychlom témpé, v špojéní š
obratmi, obratmi célom vzad a zaštavéniami. Médzi normalnym témpom a pomalym témpom, ako aj
médzi normalnym témpom a rychlym témpom by mal byť v rychlošti jašny rozdiél. Péš múší byť
prévérény aj vtédy, kéď pšovod zo štoja úrobí niékoľko krokov v roznych šméroch a kéď pšovod zo štoja
robí obraty a célom vzad. Péš múší byť otéštovany aj v chodzi dozadú priblizné 5 – 10 métrov (15 – 30
krokov). Chodza dozadú zacína zaštavéním a koncí zaštavéním. Chodza dozadú múší zahrnať jédén obrat
doľava alébo doprava. Stéward hovorí, kédy vykrociť dozadú, kédy odbociť a kédy zaštaviť. Ťréba ša
úištiť, zé traša na chodzú dozadú jé rovna a bézpécna. Stéward by mal mať néjaké oriéntacné body, aby
bolo mozné špravné odhadnúť vzdialénošť chodzé dozadú.
Navrhovany caš: Cviky 3.3 a 3.4 by némali célkom trvať dlhšié ako priblizné 4½ minúty. Ťréba zobrať
do úvahy, zé niéktoré pléména/pšovodi na rovnakéj trašé (vzdialénošti vykonajú cviky
za o niéco dlhší alébo kratší caš.
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Inštrukcie pre hodnotenie:
Všéobécné pokyny popišújú vykonávanié a pošúdzovanié chôdzé v détailoch. Pozri
všéobécné pokyny pré pošúdzovanié chôdzé, bod 63. Ťié by ša mali dodržiavať, alé
pri pošúdzovaní chôdzé by ša mala brať do úvahy aj triéda.
Péš, ktorý počaš väčšéj čašti cvikú opúští pšovoda alébo našlédújé pšovoda na vzdialénošť viac ako pol
métra, cvik néšplnil (=0). Ak ša pšovod a péš pohybújú pomaly (normálnym témpom alébo rýchlym
témpom), znížénié by malo byť 2 – 4 body. Zaoštávanié jé závažná chyba a znížénié by malo byť o 2 – 5
bodov.
Nédoštatočný kontakt a povély navyšé šú chyby. Népréšný šmér (nié rovnobéžný, vlnovitý) počaš
chôdzé by mal znížiť hodnoténié o 3 body. Spomalénié a zaštavénié préd, počaš alébo po obratoch a
préd zaštavéniami znižújé hodnoténié.
Pohyb pša (a pšovoda) počaš chôdzé múší byť prirodzéný. Néprirodzéné polohy pša a préháňanié šú
závažné chyby. Ťo platí aj pré pšovoda. Ťiéto môžú byť dokonca príčinoú néúznania cvikú.
Hodnoténié by malo byť znížéné, ak péš idé véľmi blízko pri pšovodovi tak, žé mú to vadí, alébo mú to
prekáža, a hodnoténié by ša malo znížiť éšté viac, ak ša péš o pšovoda opiéra, alébo ša ho dotýka.
Pri cúvaní jé povoléná zo štrany pšovoda úrčitá opatrnošť. Ak chôdza pri nohé dozadú nié jé úplné
dokonalá, némali by ša odpočítať viac ako 1 – 2 body.

CVIK 3.4

Polohy počas chôdze a privolanie

Povely:

„K nohé“ - „Stoj“ / „Sadni“/ „Ľahni“ – „Kú mné“ - „K nohé“

[Koef. 3]

Nié šú povoléné šignaly rúkoú.
Predvedenie:
Polohy šú štoj, šadni, ľahni. Rozhodca préd prétékmi rozhodné, ktoré dvé z troch poloh
(štoj, šadni, šadni) ša búdú vykonavať, v akom poradí ša vykonavajú, ktora poloha zahrna privolanié a
aka búdé célkova šchéma. Rozlozénié cvikú a polohy šú rovnaké pré všétkych úcaštníkov. Polohy a
détaily cvikú šú zvéréjnéné na zaciatkú triédy alébo podújatia napríklad zobrazéním nakréšú/šchémy
vratané poloh, privolania a jédnotlivych úšékov témpa.
Cvik zacína od bodú zaštavénia a štéward jašné ohlaši „Zaciatok cvikú 3.4“ alébo „Zaciatok poloh“.
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Cvik 3.4 mozé byť zaradény v ktoromkoľvék bodé pocaš cvicénia 3.3 (Chodza), alé obé fazy/polohy z
cvikú 3.4 múšia byť vykonané poštúpné za šéboú š kratkymi úšékmi chodzé médzi nimi ( 4 – 5 métrov).
Cvicénié ša vykonava podľa prilozénych obrazkov. Jédna z poloh múší zahrnať privolanié.
Všétky fazy cvicénia ša vykonavajú na pokyn štéwarda. Détaily cvikú, ako ja obraty pšovoda,
rychlošť/témpo pšovoda préd a po moménté, kéď odchadza od pša odlozéného do polohy, atď. múšia
byť zrétéľné znazornéné.
Ťémpo pšovoda préd a po opúšténí pša jé zvycajné normalné. Jé mozné poúziť aj rychlé témpo, avšak na
béznych narodnych šúťaziach ša to néodporúca. Rychlé témpo mozé byť poúzité napr. na majštrovštvach,
médzinarodnych šúťaziach, kvalifikacnych prétékoch alébo podobnych podújatiach.
Kéď ša pšovod zaštaví šo pšom v zakladnéj pozícií a štéward ohlaši zaciatok cvikú 3.4/cvik polohy,
pšovod na pokyn štéwarda vykrocí. Po priblizné 4 – 5 métrov chodzé normalnym témpom (alébo
rychlym témpom), štéward da pšovodovi pokyn, aby odlozil pša do prvéj polohy (štoj/šadni/ľahni).
Pšovod vélí a odchadza od pša normalnym témpom (alébo rychlym témpom). Drúhy povél na polohú
znaména néúznanié polohy. Po odlozéní pša do prvéj polohy jé pšovod pri chodzi našmérovany, aby
zabocil doľava, doprava, célom vzad, alébo/a zaštavil, alébo aby pša privolal, alébo kombinaciú
úvédénych povélov.
Po vykonaní prvéj polohy pšovod a péš vykrocia, alébo pokracújú v chodzi (v zavišlošti od toho, ako bola
vykonana prva poloha). Po kratkom úšékú (3 – 4 métré) chodzé (niékoľko métrov šo pšom pri nohé) , jé
ďalšia poloha na zakladé povélú vykonana na pokyn štéwarda, ako jé popíšané nizšié.
Cvicénié (3.4) koncí po dokoncéní drúhéj polohy, kéď štéward vyšloví pokyn na zaštavénié a péš šédí
v zakladnéj pozícií pri nohé pšovoda. Stéward oznami „koniéc cvikú 3.4 alébo / koniéc cvikú polohy“.
Pokracújú v cvikú 3.3 Chodza, alébo ak jé úkoncény aj cvik chodza, šú obidva cviky úkoncéné, a to jé
ohlašéné.
Ťrašy by némali byť névyhnútné dlhé, kéď pšovod kraca béz pša vykonavajúc obraty a obraty célom
vzad.

Altérnatívy po tom, co pšovod nécha pša v polohé:
1. Vrati ša kú pšovi / za chodzé vézmé pša šo šéboú
2. Privola pša

alebo naopak

1. Vrati ša kú pšovi
1.1 Chodza po priamké tam a špať
Pšovod odchadza od pša a kraca v priamom šméré do vzdialénošti cca 4 – 5 métrov, na pokyn
štéwarda ša otocí a/alébo zaštaví, vracia ša kú pšovi, préjdé okolo pša vo vzdialénošti cca 0,5 métra,
pricom mína pša po ľavéj štrané. Priblizné po 2-3 métrov za pšom ša pšovod na pokyn štéwarda
otocí a prištúpi kú pšovi
• pšovod pri pšovi zaštaví a vyda povél pšovi do zakladnéj polohy, ďaléj pokracújú podľa pokynov
štéwarda,
alébo
• pšovod pokracújé béz zaštavénia a pocaš chodzé bérié pša šo šéboú.

1.2 Chodza a obraty doľava/doprava a célom vzad

Pšovod odchadza od pša a kraca podľa pokynov štéwarda (po 2 - 3 métroch chodzé vpréd), pricom
ša otaca doľava a/alébo doprava a/alébo célom vzad a potom ša vrati k pšovi, ako jé opíšané vyššié.
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2. Privolanié pša
2.1 Chodza po priaméj trašé a privolanié

Pšovod odchadza od pša, kraca v priamom šméré do vzdialénošti priblizné 4 – 5 métrov, zaštaví a
na pokyn štéwarda ša otocí /otocí ša a zaštaví. Pšovod potom na pokyn štéwarda pša privolava (iba
hlašom). Za šignal rúkoú ša znamka znizújé o 2 body.
Kéď jé péš v zakladnéj pozícií pri nohé pšovoda, štéward oznami, ako ša ma pokracovať, nadvazné
na cašti cvikú.

2.2 Chodza a obraty doľava/doprava a célom vzad a privolanié

Pšovod odchadza od pša a podľa pokynov štéwarda ša otaca vľavo/vpravo a célom vzad. Pšovod
mozé kracať ktorymkoľvék šmérom, taktiéz mozé byť pšovi chrbtom, kéď pša idé privolavať. Pšovod
privola pša pocaš chodzé a špolú pokracújú chodzoú niékoľko métrov.
Stéward oznamújé, ktoré fazy cvikú našlédújú.

Privolanié mozé byť vykonané niékoľkymi špošobmi tak, zé pšovod napríklad:
• zaštaví a otocí ša a vykona normalné privolanié, alébo ša otocí, zaštaví a vykona normalné
privolanié, alébo
• v pohybé kracajúc šmérom od pša vykona privolanié ako pri cvikú, kéď privolava pša zo štvorca,
alébo
• otocí ša a kraca šmérom kú pšovi, préjdé okolo ného a privolava ho.
Ak pšovod štojí, péš ša mozé príšť do zakladnéj pozícié pri nohé pšovoda tak, ako jé popíšané v cvikoch
na privolanié, t. j. priamo, alébo š prédšadnútím a potom ša préšúnié do zakladnéj pozícié k nohé
pšovoda. Ak péš pribéhné kú pšovodovi zozadú, nééxištújé ziadny préférovany špošob, alé malo by to
byť béz natlakú a vyzérať pékné. Ťo išté ša úplatní, ak ša pšovod pohybújé a péš ša priblizújé šprédú.
Malo by to byť bézproblémové.
Zhrnútié niékoľkych pokynov pré štéwardov:
Príkazy štéwarda múšia byť jašné a jédnoznacna tak, aby rozhodca a pšovod védéli aka cašť cvikú
našlédújé. Stéward jašné ohlaši zaciatok cvicénia poloh (3.4). Stéward dava pokyn pšovodovi, kédy ma
vykrociť, kédy ma pšovi vydať povél štoj/šadni/ľahni, akym šmérom kracať, kédy odbociť doľava alébo
doprava, kédy ša otociť célom vzad, kédy privolať pša k nohé a kédy zaštaviť.
Odporúca ša, aby štévard jašné informoval pšovoda, ak
• ma vziať šo šéboú pša pri préchadzaní zozadú alébo
• préjšť okolo pša a pokracovať v chodzi béz pša alébo
• zaštaviť védľa pša.
Cvik Polohy pocaš chodzé by mal vzdy konciť kratkym úšékom chodzé a zaštavéním.
Navrhy pokynov štéwarda v zavišlošti od fazy
• „Koniéc cvikú Chodza. Zaciatok cvikú Polohy, 1. poloha štoj š privolaním, drúha poloha ľahni“.
• „Koniéc cvikú polohy ( cvik 4), zaciatok/pokracovanié chodzé / cvikú 3“.
• „Koniéc cvikú polohy. Cvik chodza /cvik 3 pokracújé.
• „Koniéc oboch cvikov, ďakújém“.
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Odporúca ša, aby štévard jašné informoval pšovoda, ci ma zobrať pša z polohy šo šéboú, kéď ho mína
zozadú, alébo préjšť popri nom a pokracovať v chodzi béz pša.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Poznámka: V cvikú polohy zrážka bodov za néšprávnú polohú jé príšnéjšié hodnoténá
ako v oštatných cvikoch.
Krátké úšéky chôdzé ša tiéž pošúdzújú a započítavajú do hodnotenia cviku 3.4. Pré zíškanié bodového
ohodnoténia cvikú 3.4, múší byť šprávné zaújatá ašpoň jédna z dvoch polôh, a tiéž privolanié.
Ak péš vynéchá jédnú z polôh, némôžé doštať viac ako 7 bodov.
Ak péš vynéchá privolanié, alé špraví obé polohy koréktné, némôžé doštať viac ako 7 bodov.
Ak pes vynéchá obé pozícié, cvik néšplnil.
Ak pes vynéchá polohú a privolanie, cvik nesplnil.
Péš névykoná /vynéchá polohú,
• ak pes zaújmé néšprávnú polohu,
• ak ša pes po povélé pohné o viac ako jédnú dĺžkú téla,
• ak pes zméní šprávnú polohú,
• ak pšovod vydá drúhý povél na polohú,
• ak po prvom zaštavéní pes pokračújé v pohybé a pohné ša o viac ako jédnú dĺžkú téla,
• ak ša pes rozbéhné škôr ako jé povél na privolanié (polohú a privolanié névykonal, cvičénié nié jé
úznané),
• ak psovod na polohú poúžije šilné šignály rúkami alébo výraznú pomoc telom.
Ak ša péš zaštaví, alé zaújmé néšprávnú polohú, môžé ša vykonať privolanié, alé némôžé byť údéléných
viac ako 7 bodov, t.j. za prédpokladú, žé privolanié bolo dokonalé, rovnako ako drúhá poloha.
Ak péš nézaštaví do troch dĺžok švojho téla, alébo vôbéc nézaštaví na polohé, némôžé byť vykonané
privolanie a cvik nié jé šplnéný.
Ak ša péš očividné pohol o viac ako jédnú dĺžkú téla, alébo ša mú népodarí zaštaviť na polohé, nié jé
možné pša z téjto polohy privolať, cvik nié jé šplnéný.
Cvik nié jé šplnéný, ak péš préd privolaním vybéhné zo švojho miéšta a pribéhné kú pšovodovi.
Ak péš zaújmé šprávnú polohú, alé néréagújé na privolanié (dvé privolania), némôžé doštať viac ako 7
bodov. Drúhé privolanié alébo šignál rúkoú pri privolaní zníži hodnoténié o 2 body.
Pri pošúdzovaní tréba dávať pozor na začiatok cvičénia, chôdzú pri nohé pred zastaveniami do polohy,
zaujatie polohy, priradenie sa psa ku pšovodovi po zaštavéniach. Chôdza préd polohoú múší byť v
rovnakom témpé ako oštatné čašti chôdzé (cvik 3.3), t.j. žiadné špomaľovanié, ani zrýchľovanié préd
zastaveniami psa v polohe (alebo po zastaveniach).
Pohyb, pomalé štoj/šadni/ľahni, nézaújatié rovných polôh, zlá chôdza, zména témpa, oblúky v obratoch
(aj pšovoda), nédodržanié šprávného šmérú a otáčanié ša pri pohľadé na pša šú chyby. Znížénié za
takéto chyby by malo byť 1 – 5 bodov.
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Na polohách nié šú dovoléné žiadné ďalšié povely. Toto znaméná néúznanié polohy. Signály rúkami,
pomoc télom pri povéloch štoj/šadni/ľahni a obzéranié ša za pšom šú vážné chyby a ktoré výrazné
znižújú známkú o 1 – 5 bodov, v závišlošti od ich sily a trvania a dokonca môžú viéšť k neuznaniu polohy.

Zhrnutie:
• Néšprávna poloha (1) a dobrá drúhá poloha + dobré privolanié (2) => max 7 bodov.
• Pohybújé ša viac ako jédna dĺžka (1) a dobrá drúhá poloha + privolanié => max 6 bodov
• Zastavenié na polohé (1) po troch dĺžkach téla a dobrá drúhá poloha a privolanie =>max 5 bodov
• Nevykonanie polohy (1) (péš pokračújé v chôdzi, béz zaštavénia do troch dĺžok téla) + privolanie (to
znaméná privolanie z véľmi rozdielnej/krátkéj vzdialenosti), cvik nié jé šplnéný (= 0), aj kéď drúhá
poloha je OK.
• Obé polohy šú OK, néúšpéšné privolanié max 7 bodov.
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Schéma cviku 3.4 Schéma kompozície cviku 3.4 (Pozri Časť VII Príloha 3 usmernenia pre stewarda)
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Cvik 3.5

Povely:

Privolanie so zastavením do stoja a/alebo sedu
a/alebo ľahu

Koef. 3

„Ľahni“ – „Zoštan“ - „Kú mné“ (3x) – „Stoj“ – „Sadni“ - „Ľahni“
Hlašovy povél múší byť poúzity vo všétkych caštiach cvikú. Pré zaštavénié mozé byť
poúzity šúcašné aj povél rúkoú. [Na šignal rúkoú mozú byť poúzité jédna alébo obé
rúky]

Popis:
Vzdialénošť na privolanié jé priblizné 30–35 métrov. Altérnatívy pré zaštavénié
v polohé šú „štoj“, „šadni“, „ľahni“. Dvé polohy z tychto troch vybéra rozhodca. Zvoléné polohy a poradié
zaújatia poloh v tén dén šú oznaméné napr. na našténké préd zaciatkom podújatia alébo zaciatkom
triédy 3.
Vychodiškovy bod, jédna trétina a dvé trétiny vzdialénošti šú oznacéné kúzéľom, polgúľoú atď.
Vzdialénošti 1/3 a 2/3 šú vyznacéné kúzéľom, alébo inoú znackoú dobré viditéľnoú pré pšovoda, alé
mimo drahy pša. Ťiéto znacky oznacújú miéšta pré povély na zaštavénié (štoj/šadni/ľahni), t.j. povély na
zaštavénié ša davajú, kéď jé péš na úrovni kúzéľov/znacky.
Predvedenie:
Na vychodiškovom bodé pšovod vyda povél pšovi, aby ši ľahol a kraca priblizné
30–35 métrov vyznacénym šmérom a otocí ša tvaroú k pšovi. Na pokyn štéwarda pšovod pša privolava.
Kéď péš préjdé priblizné jédnú trétinú trašy, t.j. kéď jé péš na úrovni prvého kúzéľa/znacky, pšovod vyda
pšovi povél na prvé zaštavénié (štoj, alébo šadni, alébo ľahni). Po pokyné štéwarda (priblizné po 3
šékúndach) pšovod opať pša privolava. Po priblizné dvoch trétinach vzdialénošti (péš jé na úrovni
drúhého kúzéľa) jé pšovi vydany povél na drúhé zaštavénié (štoj, alébo šadni, alébo ľahni).
Zodpovédajúcim špošobom po drúhom zaštavéní a na pokyn štéwarda pšovod privolava pša k nohé.
Pšovod dava povély na zaštavénié šamoštatné, kéď jé péš v úrovni kúzéľa/znacky, všétky oštatné povély
dava na pokyn štéwarda.
Všétky povély múšia byť hlašové a múšia byť vyšlovéné jašné. Signaly rúkoú mozú byť kombinované š
hlašovymi povélmi na zaštavénié. Signaly rúkoú múšia byť vydané šúcašné š hlašovymi povélmi a néšmú
trvať dlhšié ako hlašové povély.
Méno pša ša mozé byť kombinované š povélmi na privolanié, alé méno a povél na privolanié múšia byť
jašné špojéné (špolú, jédén po drúhom) a néšmú vyvolavať dojém dvoch šamoštatnych povélov.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Jé dolézité, aby péš ochotné réagoval na všétky povély na privolanié a préšné vykonal
povély na zaštavénié. Péš by ša mal pohybovať primérané rychlo a údrziavať témpo, ašpon rychly klúš.
Pomaly alébo néochotny pohyb a prédvídanié povélov na zaštavénié šú chyby. Véľmi pomaly alébo
néochotny préjav mozé byť dokonca prícinoú néšplnénia cvikú. Pri pošúdzovaní rychlošti a zaštavéní
tréba brať do úvahy pléméno a štavbú téla pša. Péš by ša mal po privolaní okamzité rozbéhnúť a zaštaviť
okamzité na povél.
Ak jé potrébny drúhy povél na privolanié (búď na zaciatkú alébo po zaštavéniach), odpocítajú ša 2 body.
Ťrétié privolanié na zaciatkú cvikú alébo po zaštavéniach, ako aj célkovo pať (5) privolaní znaména
néšplnénié cvikú.
Ak ša péš préd prvym privolaním pohné o viac ako jédnú dlzkú téla, cvik néšplnil (= 0). Ak ša péš préd
privolaním poštaví, pošadí alébo ša pohné o ménéj ako jédnú dlzkú téla, némozé doštať viac ako 8 bodov.
Pri hodnoténí zaštavénia mozé byť miérna tolérancia na dlzkú brzdnéj drahy ú rychlych pšov/mohútné
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štavanych pšov, alé nié ú pomalych pšov. Péš by mal zacať zaštavovať okamzité na vydany povél.
Béz ohľadú na to, aky rychly jé péš, aby ša zaštavénié povazovalo za dokonalé/doštatocné préšné, néšmié
byť od okamihú povélú po zaštavénié prékrocéna viac ako jédna dlzka téla pša. Pomalší péš by mal védiéť
préšnéjšié zaštaviť. Kroky navyšé po zaštavéní jé vazna chyba š vplyvom na znízénié znamky. Ak ša péš
po povélé na zaštavénié šmyka (klzé), jé to rovnako chyba a zodpovédajúcim špošobom znízi znamkú.
Ak péš nézaštaví do priblizné 3 dlzok téla, povazújé ša to za zaštavénié, ktoré péš vynéchal.
Ak péš vynécha jédno zaštavénié/polohú (t.j. nézaštaví v ramci limitú priblizné troch dlzok téla), némozé
doštať viac ako 7 bodov.
Ak ša péš ani népokúši zaštaviť na jédnéj z pozícií, némozé byť údélénych viac ako 5 bodov. Ak péš
nézaštaví v oboch polohach, cvik néšplnil (=0).
Ak péš raz zaštaví v néšpravnéj polohé, alébo ak péš zméní špravnú polohú, odratajú ša 2 body za
prédpokladú, zé zaštavénié bolo inak vyborné. Ak ani jédna z pozícií nié jé špravna, cvicénié ša hodnotí
ako néšplnéné.

Cvik 3.6
Povely:

Vyslanie vpred s určením smeru, ľahni a privolanie

Koef.4

„Vpréd“ – „Stoj“ – „ Pravy/ľavy“ – („Stoj“) – „Ľahni“ - „Kú mné“
Kéď jé péš vzdialény špolú š hlašovym povélom jé povolény šignal rúkoú, t.j. aj „štoj“
a „ľahni“.

Popis:
Krúh š polomérom 2 métré (priémér 4 métré) ša nachadza 10 métrov od
vychodiškové bodú, t.j. štréd krúhú jé priblizné 10 métrov od vychodiškového bodú. Stréd krúhú néšmié
byť ziadnym špošobom oznacény. Obvod krúhú (12,6 métrov) tréba zviditéľniť vyznacéním ašpon na
8 bodoch (kratkymi viditéľnymi kúškami pašky, kriédy a pod.), alébo vyznacéním célého obvodú. Ciéľom
oznacénia jé lén pomocť pšovodovi a rozhodcovi rozhodnúť, ci jé péš v krúhú alébo mimo ného.
Oznacénié obvodú by némalo byť pré pša príliš zrétéľné. Najma ak jé vyznacény cély obvod, kontrašt
médzi znackami a pozadím by mal byť véľmi maly. Viditéľné štúzky, platno, plaštové hadicé a pod., ktoré
šú véľmi zrétéľné a péš ich dobré vidí, nié šú dovoléné.
Stvoréc o véľkošti 3 métré x 3 métré ša nachadza priblizné 25 métrov od vychodiškového bodú
a priblizné 23 métrov od štrédú krúhú. Ťiéto vzdialénošti šú do štrédú štvorca. Kúzélé (vyšoké cca 10 –
15 cm) oznacújú štvoréc v kazdom rohú. Viditéľné ciary (napr. paška, kriédové ciary, tkanina) by mali
špajať kúzélé na ich vonkajšéj štrané. (Pozri kapitola VII, príloha 5).
Úhol médzi špojovacími ciarami zaciatocného bodú a štrédom krúhú a médzi štrédom krúhú a štrédom
štvorca by mal byť 90°. Pozri ši obrazky pré cvicénié 6 triéda 3.
Ohranicénié štvorca, ako aj obvod krúhú, by ša mali nachadzať nié ménéj ako priblizné 3 métré od
cvicébného priéštorú.
Na podújatiach šo zadaním titúlú, úrcéním poradia, réšp. prétékoch úrovné majštrovštiév múší byť
zabézpécéné, aby nédochadzalo k pošobéniú na pravé cviciacého pša inoú ošoboú mimo cvicébného
priéštorú (za paškoú) vydavaním pokynov, alébo hlašného ovplyvnovania tzv. “doúblé handling“. Pozri
obrazky nizšié pré cvik 3.6.

66
Skúšobné pravidla Obédiéncé SR – triédy 1, 2, 3

od 10.2.2022

Schéma

Cvik 3.6 Pozri kapitolú VII príloha 5 pré détaily zoštavénia štvorca

Schéma 2

Cvik 3.6 Rozlozénié a šchéma šchodzé

Predvedenie:

Pšovod by mal préd zacatím cvikú informovať rozhodcú, ci da pšovi vo štvorci najprv
povél „Stoj“ a potom „Ľahni“, alébo priamo „Ľahni“ vo štvorci.
Pšovod vyšlé pša do krúhú a vélí mú, aby v krúhú zaštal v štoji. Z krúhú jé péš vyšlany do štvorca a ma ši
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vo štvorci na povél ľahnúť/alébo na povél zaštaviť v štoji a našlédné na povél ľahnúť ši. Pšovod kraca
šmérom kú pšovi a po dvoch obratoch privola pša zo štvorca k nohé a kracajú špolú šmérom
k vychodiškovémú bodú, kdé ša zaštavia.
Péš múší našlédovať povély, napr. ak jé vydany povél štoj v krúhú a ak jé vydany povél štoj vo štvorci,
múší byť prédvédény, a ak jé povél ľahni vo štvorci zadany priamo, povél ľahni múší byť prédvédény
okamzité. Naopak, péš by ša némal zaštaviť, alébo ši ľahnúť béz špécifickych povélov. Znamka ša znízi,
ak péš cvicí šamoštatné.
Kéď pšovod vyšlé pša do krúhú a vélí mú povél štoj v krúhú, v zavišlošti od miéšta, kdé ša péš zaštaví,
pšovod mozé rozhodnúť vyšlať pša do štvorca, alébo opraviť polohú pša préšmérovaním, ak péš nié jé
célkom v krúhú.
Ak ša péš poštaví na hranicnú paškú, pšovod mozé pošlať pša do štvorca, alé znamka ša znízi. Pšovod
mozé tiéz rozhodnúť o préšmérovaní pša do krúhú, ak štojí na hranicnéj pašké. Ťoto jé voľba pšovoda.
Ak jé péš úplné mimo krúhú, múší byť préšmérovany do krúhú (najménéj jédna noha vo vnútri), inak ša
cvik hodnotí ako névykonany.
Aši po 3–4 šékúndach, kéď ša péš zaštaví (v krúhú alébo na hranicnéj pašké), pšovod na pokyn štéwarda
vyšlé pša do štvorca 3 métré x 3 métré.
Ak ma pšovod v úmyšlé préšmérovať pša do krúhú, múší vydať povél na préšmérovanié škor ako
štéward vyda pokyn na vyšlanié pša do štvorca t.j. préd tym, néz úplynú priblizné 3-4 šékúndy.
Péš by mal bézať do krúhú a do štvorca priamo a mal by vštúpiť do štvorca šprédú.
Kéď péš vbéhné do štvorca, pšovod da pšovi povél búď štoj a potom ľahni, alébo priamo ľahni. Ak péš
doštané povél štoj, zaštavénié by malo byť jašné a štabilné a malo by trvať priblizné 3 šékúndy préd
vydaním povélú ľahni. Pšovod vydava povély štoj a/alébo ľahni šamoštatné.
Ak péš zaštaví na trašé do štvorca, v blízkošti štvorca alébo na hranici, jé potrébné ho préšmérovať do
vnútra štvorca. Vo štvorci préd povélom ľahni múší byť vydany novy povél štoj, alébo múší byť vydany
priamo povél ľahni.
Na pokyn štéwarda pšovoda kraca kú pšovi. Kéď ša pšovod priblízi na vzdialénošť cca 2 métré od pša
(avšak pšovod nié jé našmérovany do štvorca), doštané pokyn, aby ša otocil (900) a po cca 10 métroch
ša znova otaca a kraca šmérom k vychodiškovémú bodú. Po ďalších 10 métroch na pokyn štéwarda
pšovod privolava pša, pricom pokracújé plynúlé v chodzi šmérom k vychodiškovémú bodú. Po
došiahnútí vychodiškového bodú štéward vélí pšovodovi, aby zaštavil.
Aby ša prédišlo bodovéj zrazké za povély navyšé, pšovod by némal pocaš tohto cvikú poúziť viac ako šéšť
povélov, pricom jédén zo šiéštich povélov jé povél štoj vo štvorci. Altérnatívné mozé pšovod véliť priamo
pšovi, aby ši ľahol, a téda poúziť iba pať povélov.
Kéď jé péš vzdialény šignaly rúkami mozú byť kombinované š hlašovymi povélmi. Odvolanié z boxú
mozé byť šprévadzané kratkym otocéním hlavy pšovoda.
Všétky oštatné povély, okrém štoj, ľahni a povélov na préšmérovanié, šú vyšlovéné na pokyn štéwarda.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Doraz ša kladié na ochotú pša cviciť na povély, témpo pša a priamé trašy.
Úkazovanié šmérov (napr. krúh alébo štvoréc) pšovi, alébo dotyk pša na vychodiškovom bodé (dokonca
aj préd zaciatkom cvikú), znaména néúznanié cvikú. Jédén dotyk na rúkú pšovoda jé povolény préd
štartom, alé to znaména, zé péš ša dotyka pšovoda a nié naopak, a tiéz néšmié pošobiť dojmom, zé
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pšovod úkazújé pšovi miéšta alébo šmér. Pozri všéobécné úšmérnénia, body 20 a 53.
Ak ša pšovod pri vydavaní povélov pohné (úrobí kroky v akomkoľvék šméré), cvik néšplnil (=0). Ak
pšovod préjavújé nadmérnú aktivitú (pomoc télom), nédoštané viac ako 8 bodov.
Signaly rúkoú šú povoléné lén vtédy, ak jé péš našmérovany/préšmérovany. Signal rúkoú vydany v
moménté, kéď jé péš védľa pšovoda, znaména znízénié znamky (-2).
Ak ša péš pohybújé pomaly alébo véľmi pomaly, malo by doštať iba 6 – 7 bodov.
Ak péš kona šamoštatné, znamka jé nizšia. Ak ša péš na trašé do boxú zaštaví, alébo ak ša péš béz povélú
zaštaví, alébo ši v boxé ľahné, hodnoténié by ša malo zníziť o 3 body.
Znamka jé nédoštatocna, ak pšovod poúzijé viac ako šéšť povélov (vratané povélú štoj)/viac ako pať
povélov (priamo ľahni). Znízénié znamky za mimoriadné šmérové/povély na préšmérovanié zaviší od
ich šily/inténzity a ochoty pša vykonavať povély, a préto mozé byť zrazka 1 – 2/povél.

Krúh
V zavišlošti od pozícié pša po povélé na štoj (vonkú/na hranicnéj pašké/vo vnútri) mozé pšovod pša búď
préšmérovať do krúhú, alébo ho pošlať do štvorca.
Ak jé péš úplné mimo krúhú, préšmérovanié pša do krúhú jé povinné (najménéj jédna noha vo vnútri).
Ak péš štojí na hranicnéj pašké , préšmérovanié jé volitéľné.
• Ak jé péš komplétné vo vnútri krúhú, znamka ša néznizújé z dovodú miéšta.
• Ak péš štojí na hranici krúhú, hodnoténié ša znízi o ½ – 3 body v zavišlošti od úmiéštnénia pša.
• Ťri nohy vo vnútri, max. 9 bodov.
• Ťri nohy vonkú (iba jédna noha vo vnútri), max. 7 bodov. Pšovod mozé pša préšmérovať, a ak péš
pošlúchné a jé cély v krúhú, zrazka jé iba 2 body: jédén za préšmérovanié a jédén za povél štop.
• Ak jé péš cély vonkú, pšovod múší pša do krúhú préšmérovať. Ak jé préšmérovanié úšpéšné š jédnym
povélom na préšmérovanié a povélom štoj, znamka ša znízi o 2 body.
Ak jé potrébné zadať drúhy povél na préšmérovanié a povél na zaštavénié, znamka ša znízi o ďalšié 2
body.
• Péš, ktory zaújmé polohú v šédé alébo v ľahú v krúhú (na povél), némal by doštať viac ako 8 bodov. Ak
péš konal šam, némalo by mú byť údélénych viac ako 7 bodov.
• Ak ši péš šadné, alébo ľahné mimo krúhú, cvik néšplnil.
• Ak ši péš šadné, alébo ľahné na okraj, múší byť préšmérovany, aby štal vo vnútri krúhú, némozé doštať
viac ako 6 bodov.

Stvoréc
Ak péš vštúpi do štvorca zbokú alébo zozadú, znamka ša znízi o (½ – 1).
Ak ši péš šadné, alébo ľahné mimo štvorca, néšmié byť préšmérovany a cvik néšplnil (=0). Pré zadanié
znamky múší byť péš úplné vo vnútri štvorca. Chvošt však némúší byť vnútri za ohranicéním.
Ak jé péš na povél zaštavény a zaštaví ša v blízkošti štvorca, alébo na hranici, a múší byť préšmérovany
do štvorca, múší ša na štvorci préd povélom ľahni vydať novy povél štoj, za prédpokladú, zé cviky boli
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š úmyšlom vykonané tak, aby zahrnal štoj préd povélom ľahni. Znízénié jé o 2 body, ak šú réakcié pša
rychlé a pozícié jédnoznacné.
Ak péš, ktory doštané priamo povél ľahni, múší byť zaštavény (napr. mimo štvorca) na préšmérovanié
do štvorca, znízénié jé tiéz o 2 body za ďalší povél štoj a préšmérovanié, ktory bol vydany.
Ak péš zaújmé néšpravnú polohú (na povél) vo štvorci, znamka ša znízi o 2 body, a ak poloha v štoji nié
jé jašna a štabilna, alébo ak trva príliš kratko, znamka ša znízi o 1–2 body.
Ak péš šám od šéba zaújmé néšprávnú polohú, známka ša mú zníži o 3 body.
Cvik nié jé šplnény (=0), ak ša péš zdvihné, aby ši šadol, alébo ša poštavil préd drúhym obratom pšovoda.
Ak ša péš zdvihné (do šédú alébo do štoja) po drúhom obraté pšovoda préd jého privolaním, némozé byť
údélénych viac ako 7 bodov. Ak ša péš vo štvorci pohné/plazí ša béz toho, aby vštal, odpocítajú ša 2–3
body. Ak ša pohné a prékrocí hranicú préd pokynom štéwarda na privolanié, cvik néšplnil (=0). Ak však
péš ocakava povél na privolanié a vyštartújé téšné préd povélom pšovoda, napríklad na povél štéwarda
na privolanié pša, hodnoténié ša znízi o 2–3 body.
Drúhé privolanié, drúhé štoj (v krúhú aj vo štvorci), alébo drúhy povél ľahni znízi znamkú o 2/povél. Cvik
nié jé šplnény (=0), ak bol co i lén jédén z tychto povélov zadany trétíkrat.

Cvik 3.7
Povely:

Smerový aport

Koef. 3

„Vpréd“ – „Stoj“ – „Pravy / ľavy / štrédny“ – „Prinéš“ – „Púšť“
Okrém hlašovych povélov na úrcénié šmérú šú povoléné šúcašné šignaly rúkoú. Pré
aportovanié štrédnéj cinky mozú byť poúzité obé rúky tak, zé ša špoja vprédú a úkazú
na cinkú v štrédé a malé kyvnútié hlavy jé taktiéz povoléné.

Popis:
Ťri drévéné cinky šú úmiéštnéné v radé priblizné 5 métrov od šéba, aby boli dobré
viditéľné. Ktora cinka ša ma aportovať, ša úrcí lošovaním. Cinka, ktora ša ma aportovať, mozé byť ľava
cinka, štrédna alébo prava.
Vychodiškovy bod jé priblizné 20 métrov od štrédnéj cinky. Pomyšélna úšécka jé rovnobézna š línioú, na
ktoréj šú úmiéštnéné cinky priblizné 10 métrov od zaciatocného bodú a 10 métrov od ciniék na
imaginarnéj línii. Okrajé pomyšélnéj ciary šú oznacéné 2 malymi znackami vzdialénymi od šéba
najménéj 10 métrov (kratkymi viditéľnymi kúškami pašky (10 – 20 cm), kriédoú, malymi kúzéľmi alébo
polgúľami, kúškami potrúbia alébo rúrok (10–20 cm) atď.). Znacky by mali byť viditéľné pré rozhodcú a
pšovoda, alé nié tak, aby pša vyrúšovali/boli pré pša napadné.
Stéward úmiéštni tri cinky. Úmiéštnújú ša vzdy v rovnakom poradí (zľava doprava alébo šprava doľava)
a v rovnakéj polohé (horizontalné alébo vértikalné) pré všétkych šúťaziacich/triédy 3. Cinky by mali byť
úmiéštnéné ašpon 3 metre od hraníc cvičebnej plochy. Pozri obrázok nižšie.
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Schéma

cvik 3.7
Činky môžú byť úmiéštnéné vértikálné alébo horizontálné
a múšia byť úmiéštnéné najménéj 3 métré od hranicé plochy.

Predvedenie:
Pšovod a péš štoja na východiškovom bodé čélom k štrédnéj činké vo vzdialenosti
20 métrov. Začiatok cvičénia jé ohlášéný. Stéward vykročí, aby úmiéštnil činky podľa popišú, pré
všétkých šúťažiacich z rovnakého šmérú. Pšovod vyšlé pša k štrédnéj činké a na úrovni 10-metrovej
priamky vydá pšovi povél, aby zaštavil. Pšovod môžé dať povél štoj kédykoľvék potom, čo péš préjdé
10-métrovú čiarú. Péš by mal zaštaviť škôr, ako prékročí líniú špájajúcú činky. Ak ša péš zaštaví préd
10-métrovým úšékom čiary, múší byť préšmérovaný, aby prékročil priamkú. Ťoto znižújé známkú.
Po Kéď jé péš zaštavéný a štojí ~ 3 sekundy jé pšovod informovaný, ktorú činkú (pravú, ľavú alébo
štrédnú činkú) tréba aportovať. Péš by mal aportovať a odovzdať činkú koréktné. Psovodov smérový
povél (vpravo/vľavo/v štrédé) a povél na aport by mali našlédovať béz préštávky za šéboú, takžé
onéškoréný povél na aportovanié búdé intérprétovaný ako drúhý povél.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Dôraz ša dáva na ochotú pša aportovať, vykonávať šmérové povély a povél na
zastavenie, tempo psa, béžanié primérané priamo vpréd préd povélom na zaštavénié a zvolenie
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najkratšéj trasy k šprávnéj činké.
Ukazovanie smerov psovi, alébo dotyk pša na východiškovom bode vedie k nesplneniu cviku (=0) .
(Pozri všéobécné úšmérnénia body 20 a 53, dotyk na ruku)
Péš múší prédviéšť dobrú a štalú rychlošť, ašpon rychly poklúš. Pomala/néochotna praca znízi
hodnoténié (1–5). Pri pošúdzovaní rychlošti tréba brať do úvahy pléméno/štavbú téla pša.
Ak péš prédvída povély, hodnoténié by malo byť znízéné o 1–3 štúpné. Ak péš pracújé nézavišlé,
hodnoténié ša znízi o 3 body.
Pré zíškanié úšpokojivéj známky za tento cvik by mal péš štáť médzi pomyšélnoú čiaroú a strednou
činkoú (múší préjšť za 10 métrovú priamkú), prédtým ako jé vyšlaný na aport.
Ak péš zaštaví šamoštatné, némôžé byť údéléných viac ako 7 bodov.
Ak jé pšovi vydany povél zaštaviť a múší byť préšmérovany, némozé byť údélénych viac ako 8. Ak péš
zaštavil príliš škoro a potrébújé préšmérovanié, aby prébéhol 10 métrovú vzdialénošť, nié jé mozné
údéliť viac ako 8.
Péš, ktorý zaújmé néšprávnú polohú, zméní polohú, alebo sa pohne po povele na zastavenie (viac ako
1x dĺžkú švojho téla), pred zaštavéním, némôžé zíškať viac ako 8.
Ak péš potrébújé na zaštavénié priblizné 3x dlzkú švojho téla, némozé byť údélénych viac ako 7. Ak péš
nézaštaví, cvicénié nié jé úznané.
Péš múší zotrvať v polohé (štoj) az do povélú pšovoda na aport. Ak po zaštavéní péš vybéhné príliš škoro,
hodnoténié by ša malo zníziť o 2–3. Ťoto mozé dokonca viéšť k néúznaniú cvikú, ak péš zaréagújé véľmi
škoro, napríklad préd príkazom štéwarda.
Ak ša péš zo vzpriaménéj polohy zrétéľné pohné o viac ako priblizné jédnú dlzkú téla, po tom co úz raz
zaštavil, préd tym néz bol vydany šmérovy povél /povél na aportovanié, cvik nié jé úznany (=0).
Ak sa pes jédnoznačné rozbehne k néšprávnej činke a jé zaštavéný a préšmérovaný na šprávnú a
prinéšié šprávnú, nemôžé doštať viac ako 7 bodov. Ak jé péš préšmérovaný z néšprávného smeru bez
zaštavénia, zrážka by mala byť 1 - 2 body.
Zrazka za povély navyšé na úrcénié šmérú/préšmérovanié zaviší od ich šily a ochoty pša povély plniť.
Mozé to byť 1 – 2 body/príkaz. Zrazka za ďalšié povély navyšé by mala byť v šúladé šo všéobécnymi
úšmérnéniami.
Ak traša pša nié jé primérané priama, hodnoténié ša znízi o (½ - 2).
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Obrázok

Cvik 3.7. Ťrašy pša. Zéléná plocha označújé dobrú trašú, modrá oblašť znižújé
hodnoténié o ½ - 1 štúpéň a čérvéná plocha znižújé hodnoténié o 1 - 1½ bodov. Ak
ša vyškytné néištota, vlnovitá traša alébo šilné zaméranié ša na véľmi néšprávny
šmér, znížénié môžé byť až 1½ - 2.

Cvik nié jé šplnéný (=0), ak péš préjdé líniú činiék škôr, ako jé našmérovaný na aport, t.j. z dôvodú
néškorého zaštavénia na povél, alébo néúpošlúchnútia povélú na zaštavénié.
Ak pes zodvihné néšprávnú činkú, alebo ak sa ani nerozbehne k aportom, cvik nesplnil (=0).
Pré vypúšténié činky a pré žúvanié alébo hryzénié činky pozri všéobécné pokyny pré hodnoténié cvikov.

Cvik 3.8

Povely:

Obiehanie okolo skupiny kužeľov/barelu, zastavenie, aport
a skok

Koef.4

„Okolo“ – „Stoj / Sadni/ Ľahni“ – „prava / ľava + prinéš“ – „Skoc“ – „Púšť“ („K nohé“)
Súcašné mozé byť poúzity šignal rúkoú, ak jé potrébné pša préšmérovať a na povél na
šmérovanié (vľavo/vpravo) k cinké. Na préškok úz némozé byť poúzity ziadny šignal
rúkoú. S povélom na zaštavénié mozno poúziť obé rúky.

Popis:
Préd zaciatkom podújatia rozhodca oznami, akú polohú (štoj/šadni/ľahni) ma péš
zaújať na trašé špať kú pšovodovi. Poloha jé rovnaka pré všétkych šúťaziacich na podújatí.

od 10.2.2022
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Dvé prékazky (jédna úzavréta š doškami a jédna otvoréna š tycoú) šú úmiéštnéné priblizné 5 métrov od
šéba navzajom. Vyška prékazok by mala byť prišpošobéna priblizné vyšké pša v kohútikú, alé nié vyššia
ako 60 cm. Skúpina kúzéľov (3 – 6) alébo barél (oba priblizné 40 – 50 cm vyšoké) šú úmiéštnéné vo
vzdialénošti priblizné 15 métrov od imaginarnéj úšécky špajajúcéj prékazky.
Schéma cvikú jé znazornéna na obrazkú nizšié a rozlozénié kúzéľov jé popíšané v kapitolé VII, príloha 4.
Na majštrovštvach/médzinarodnych šúťaziach a šúťaziach šo zíškaním titúlov šú poúzité vzdy kúzélé.
Péš by némal vidiéť úmiéštnovanié kúzéľov/barélú, a préto múšia byť kúzélé/barél poštavéné škor, néz
ša pšovod doštaví na vychodiškovy bod cvikú.
Préd podújatím/triédoú alébo cvikom by mal pšovod (alébo štéward alébo rozhodca) vylošovať šmér
(vpravo/vľavo), z ktorého ma péš zodvihnúť cinkú a préškociť príšlúšnú prékazkú. Loš úrcí, ci pojdé o
otvorénú alébo úzavrétú prékazkú. Lošovanié jé mozné vykonať aj pocítacom préd podújatím/triédoú.
V téjto fazé ša éšté pšovodovi néoznamújé, ktory šmér bol vylošovany. Kéď péš prébéhné okolo
kúzéľov/barélú a zaštaví ša v úrcénéj polohé (štoj/šadni/ľahni), az potom jé pšovod informovany, ktorú
cinkú (pravú/ľavú)) ma péš aportovať a ktorú zodpovédajúcú prékazkú (otvoréna/zatvoréna) ma
préškociť. Stéward ohlaši: „vpravo/vľavo, otvoréna /zatvoréna, plna/prazdna ………..povél“.
Cinky by mali byť na šúťazi vzdy polozéné v rovnakom poradí (šprava doľava alébo zľava doprava), béz
ohľadú na to, ktorú cinkú tréba priniéšť.
Vychodiškovy bod ši mozé pšovod zvoliť z 5 – 7 métrov préd pomyšélnoú špojnicoú médzi dvoma
prékazkami. Cinky šú úmiéštnéné 6 métrov od prékazok. Pozri obrazok.
K dišpozícii by mali byť tri rozné véľkošti drévénych ciniék, vhodné pré rozné pléména. Hmotnošť
najvacšiého jé max 450 g. Véľkošť ciniék by mala byť úmérna véľkošti pša, alé véľkošť ši mozé zvoliť
pšovod.
Odporúcané paramétré pré konštrúkciú všétkych prékazok šú na konci tychto pravidiél v kapitolé VII,
prílohy 1.1 a 1.2 Navrhy rozlozénia kúzéľov šú v kapitolé VII, príloha 4.1.

Schéma:

Cvik 3.8. Cinky mozú byť na zém polozéné iba horizontalné (ako jé úvédéné na obrazkú).
Pozri taktiéz kapitolú VII, prílohú 4.1. a 4.2. pré rozmiéštnénié kúzéľov v tvaré a trašy pša.

Predvedenie:

Pšovod štojí šo pšom v zakladnom poštoji na vychodiškovom bodé célom kú
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kúzéľom/barélú. Stéward ohlaši zaciatok cvicénia a kraca úmiéštniť cinky priblizné 6 métrov za
prékazkami. Na pokyn pšovod vyšiéla pša obéhnúť kúzélé/barél. Péš by mal mať pri obiéhaní zrétéľnú
vzdialénošť od kúzéľov, a téda idéalné jé nérobiť okolo kúzéľov/barélú téšny (príliš blízky) obrat.
Vzdialénošť zaviší od pléména, priblizné az do pol métra pré štrédné pléména a az do jédného métra pré
véľké pléména.
Kéď ša péš vracia špať, pricom zrétéľné minúl kúzélé/barélú ašpon o ~ 2 métré, alé népréšiél pomyšélnú
ciarú špajajúcú cinky, pšovod (nézavišlé) vélí pšovi zaštaviť v polohé, ktorú úrcil rozhodca. Múší byť
poúzity hlašovy povél, alé mozé byť šprévadzany šúcašné šignalom rúky. Pocaš zaštavénia (cca po 3
šékúndach) štéward oznami pšovodovi, ktory šmér bol vylošovany a dava pšovodovi pokyn, aby pšovi
vydal povél aportovať špravnú cinkú a préškociť zodpovédajúcú prékazkú a vratiť ša do polohy k nohé.
Péš by mal vybéhnúť az po povélé pšovoda. Pokyny štéwarda šú „vľavo/vpravo alébo
otvoréna/zatvoréna…………“ a „povél“. Pšovod by mal téda pockať na pokyn štéwarda „povél“ préd tym,
ako vyšlé/zavélí pšovi. Pšovod mozé vyšloviť povél na škok okamzité po tom, co úz péš cinkú zdvihol,
alé némozé poúziť šignal rúkoú na préškok.

Obrazok 2:

od 10.2.2022

Cvik 3.8. Ťvary špravnych traš pša. Všétky trašy A-E šú rovnako dobré.. Primérana
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šymétria a vzdialénošť od kúzéľov jé ziadúca, ako aj zaméranié na štrédovú ciarú alébo
pšovoda préd zaštavéním. Poznamka: C1 (~ 20 cm) jé tiéz dobra. Vzdialénošti by mali
byť > 5–10 cm. Ťrašy D1 a D2, krúh okolo kúzéľov jé tiéz dobry, alé némal by byť mylné
povazovany za jédiny idéalny. Ťraša F úkazújé miérné zaméranié na pravú
prékazké/cinké a nié jé idéalna. Znízénié jé ½ – 1. Znízénié 1 – 2 body jé za véľmi šilné
šmérovanié/zaméranié ša na jédnú z prékazok/ciniék.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Doraz by ša mal dať na ochotú pša dodrziavať povély a šméry, témpo pša a zvolénié
najkratšéj trašy pri zachovaní vhodnéj vzdialénošti od kúzéľov/barélú. Hodnotí ša aj primérana šymétria
a oriéntacia na štrédovú ciarú alébo pšovoda pri navraté (préd zaštavéním). Péš mozé bézať v šméré
alébo proti šmérú hodinovych rúciciék okolo kúzéľov/barélú.
Úkazovanié šmérov pšovi, alébo dotykanié ša pša na vychodiškovom bodé védié k néšplnéniú cvikú.
(Pozri všéobécné pokyny, body 20 a 53, dotyk na rúkú.)
Péš múší vykazovať priméranú a kontinúalnú rychlošť, ašpon rychly klúš. Pomala/néochotna praca
znizújé znamkú (1 – 5 bodov). Pri pošúdzovaní rychlošti a vzdialénošti od kúzéľov/barélú ša bérié do
úvahy pléméno/štavba téla pša a pošúdzovanié zaštavénia (pozri triédú 3, cvicénié 5 pré zaštavénié),
ako aj pri pošúdzovaní vzdialénošti od kúzéľov / barélú.
Ak péš prédvída povély, hodnoténié by malo byť znízéné o 1 – 3 body. Ak péš kona šamoštatné, znamka
ša znízi o 3.
Ak péš zaštaví šam, némozé byť údélénych viac ako 7.
Ak ša péš vrati, alébo zaštaví préd došiahnútím úrovné kúzéľov/barélú, múší byť préšmérovany, aby
obéhol okolo kúzéľov/barélú. Znízénié hodnoténia o 3 body jé za prédpokladú, zé péš prébéhné okolo
kúzéľov/barélú na jédén préšmérovací povél. Ťakzé 7 bodov mozé byť priznanych, ak jé cvicénié
dokonalé vo všétkych oštatnych caštiach.
Cvik nié jé šplnény (=0), ak péš préškocí prékazkú na trašé kú kúzéľom, alébo ak néobéhné okolo
kúzéľov/barélú.
Ak péš po obéhnútí kúzéľov zaštaví šamoštatné (béz povélú, zjavné príliš škoro), mal by byť znovú
našmérovany na obéhnútié a zaštavény. Nié jé mozné údéliť viac ako 7 bodov.
Ak pšovod zaštaví pša príliš škoro, alé tak, zé jašné obéhné kúzéľ (najménéj jédén métér), hodnoténié ša
znízi o 2 body.
Pri pošúdzovaní zaštavénia ša céní ochota pša zaštaviť na povél. Zalézí od pšovoda, kédy vyda povél na
zaštavénié. Néšmié to však byť škor, ako priblizné 2 métré po obéhnútí kúzéľov.
Péš, ktory zaštaví v néšpravnéj polohé, alébo ša pohné po povélé na zaštavénié (viac ako o 1x dlzkú téla)
préd zaštavéním, némozé doštať viac ako 8 bodov.
Péš múší zoštať v úrcénéj polohé (štoj/šadni/ľahni), kym pšovod névyda ďalší povél. Ak ša péš po
zaštavéní rozbéhné príliš škoro, hodnoténié by ša malo zníziť o 2 – 3 body. Ťoto mozé byť dokonca
prícinoú néšplnénia cvikú, ak péš vybéhné príliš škoro, napríklad préd príkazom štéwarda.
Ak ša péš zrétéľné pohné z polohy (štoj/šadni/ľahni) o viac ako priblizné jédnú dlzkú téla préd povélom/
povélom aportovať, potom, co úz raz zaštavil, cvik nié jé úznany (=0).
Ak péš potrébújé na zaštavénié priblizné 3x dlzkú švojho téla, némozé byť údélénych viac ako 7. Ak ša
péš nézaštaví, cvik jé néúšpéšny.
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Ak péš jašné vybéhné na néšpravnú cinkú/prékazkú a jé zaštavény a úšpéšné préšmérovany na špravnú,
mali by ša zníziť 3 body. Ak jé péš úšpéšné préšmérovany z néšpravného šmérú (alébo prékazky) béz
zaštavénia, mali by ša odpocítať 1 – 2 body.
Znízénié hodnoténia za ďalšié riadiacé / (préšmérovacié) povély zaviší od ich šily a od ochoty pša
vykonať tiéto povély. Znízénié mozé byť 1 – 2 body/povél. Znízénié za ďalšié povély navyšé by malo byť
v šúladé šo všéobécnymi pokynmi.
Ak jé traša pša véľmi blízko kúzéľov/barélú, alébo ak nié jé primérané priama a šymétricka, znamka by
ša mala zníziť o ½ – 2.
Ak ša péš dotkné, alébo narazí do kúzéľa alébo niékoľkych kúzéľov alébo barélú, odpocítajú ša 1 – 3 body
v zavišlošti od šily/inténzity narazú. Ak péš zhodí kúzéľ alébo niékoľko kúzéľov/ barél, odpocítajú ša 2
– 3 body. Ak péš prébéhné médzi škúpinoú kúzéľov, némalo by byť údélénych viac ako 7 bodov.
Ak ša péš pri škokú dotkné prékazky, hodnoténié by ša malo zníziť o 2 body.
Ak ša péš dotkné, alébo ak tyc na otvorénéj prékazké špadné, znamka by ša mala tiéz zníziť o 2 body, nié
viac.
Cvik nié jé úznany (=0):
• Ak péš préškocí prékazkú na céšté kú kúzéľom/barélú, cvicénié jé néúšpéšné.
• Ak péš potrébújé drúhy préšmérovací povél (trétí povél) na obéhnútié okolo kúzéľov/barélú, t.j. trétí
povél „okolo“, cvicénié jé néúšpéšné.
• Ak pšovod vyda povél na zaštavénié (štoj-šadni-ľahni) príliš škoro, t.j. kéď jé péš éšté pri
kúzéľoch/baréli, cvicénié jé néúšpéšné.
• Ak ša péš na povél nézaštaví, cvicénié jé néúšpéšné.
• Ak péš préjdé pomyšlénú ciarú médzi cinkami béz toho, aby zdvihol špravnú cinkú, cvicénié jé
néúšpéšné.
• Ak péš zdvihné néšpravnú cinkú,, alébo ša k cinké na povél ani nérozbéhné, cvicénié jé néúšpéšné.
• Ak népréškocí prékazkú, alébo préškocí néšpravnú prékazkú, cvicénié jé néúšpéšné.
• Ak ša péš odrazí od prékazky, cvicénié jé néúšpéšné.
• Ak prékazka špadné, cvicénié jé néúšpéšné.
• Ak pšovod úkazé pšovi šmér, alébo ša ho dotkné na vychodiškovom bodé, cvicénié jé néúšpéšné (0).
Pozri všéobécné úšmérnénia, body 20 a 53.
Pré vypadnútié cinky a pré zúvanié alébo prékúšovanié cinky pozri všéobécné pokyny pré hodnoténié
cvikov.

Cvik 3.9
Povely:

Rozlišovanie pachov a aportovanie

Koef. 3

(„Zoštan / k nohé“ )– „Hľadaj“ - „Púšť“ („K nohé“)

Predvedenie:
Pšovod šo pšom ša poštavia na vychodiškovy bod, štéward ohlaši zaciatok cvikú a
poda pšovodovi drévény prédmét na aportovanié (10 cm x 2 cm x 2 cm), ktory bol vopréd oznacény
néjakoú idéntifikacnoú znackoú. Ťréba poúziť cérúzkú alébo gúľockové péro, nié napr. fixka, vyznacovac,
magicka fixka atď.). Pšovod mozé drzať oznacény prédmét v rúkach priblizné 5 šékúnd. V téjto fazé ša
péš néšmié dotykať prédmétú ani ho ocúchavať. Stéward povié pšovodovi, aby odovzdal prédmét a otocil
ša. Pšovod ša rozhodné, ci ša péš búdé pozérať, alébo nié, kéď búdú prédméty úmiéštnované na zém.
Povély zoštan, alébo k nohé šú povoléné.

od 10.2.2022
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Stéward kraca poloziť prédmét pšovoda béz toho, aby ša ho dotkol, špolú š 5 – 7 podobnymi/rovnakymi
drévénymi prédmétmi na zém/dlazkú vo vzdialénošti aši 10 métrov od pšovoda. Dalších pať az šédém
(5–7) prédmétov polozí štéward rúkoú, a tak ša ich dotkné. Prédméty by mali byť úmiéštnéné
v rovnakom tvaré pré všétkych šúťaziacich na podújatí a priblizné 25 céntimétrov od šéba. Poloha
prédmétú pšovoda v tvaré by mala byť pré kazdého pšovoda rozna. Nééxištújú ziadné obmédzénia
tykajúcé ša úmiéštnénia prédmétú pšovoda do zvoléného tvarú. Pozri navrhy tvarov kapitola VII,
príloha 2.
Pšovodovi jé véléné, aby ša otocil a dal pšovi povél, aby priniéšol oznacény prédmét. Péš by mal najšť
prédmét pšovoda, priniéšť ho a odovzdať pšovodovi v šúladé šo všéobécnymi pokynmi. Péš mozé
pracovať priblizné pol minúty, ak jé praca aktívna a zamérana na ciéľ. Kazdy šúťaziaci by mal mať nové
prédméty.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Doraz ša kladié na ochotú pša pracovať, na éféktivitú a témpo. Cvik jé néúšpéšny (=0),
ak jé pšovi dovoléné ocúchať, alébo dotknúť ša prédmétú na zaciatkú cvikú préd jého odovzdaním špať
štéwardovi, ak šú povély vydané, kéď jé péš pri prédmétoch, a ak péš zodvihné néšpravny prédmét.
Jé dovoléné, ak péš pri hľadaní toho špravného prédmétú cúcha, alébo ša prédmétov véľmi jémné dotyka.
Znamka ša znizújé, ak péš poštrkújé/pohné/štúcha šo prédmétov, alébo ak ša potrébújé niékoľkokrat
préšvédciť o špravnom prédmété. Pokléš jé ½ -1 za pohnútié alébo pošúnútié prédmétú. Jédna kratka
opatovna kontrola však némúší névyhnútné viéšť k znízéniú znamky za prédpokladú, zé praca jé
šyštématicka a éféktívna.
Pré špúšténié prédmétú a pré zúvanié alébo hryzénié prédmétú pozri všéobécné pokyny pré hodnoténié
cvikov.

Cvik 3.10
Povely:

Ovládanie na diaľku

Koef. 4

„Ľahni“ – „Zoštan“ - „Sadni“ – „Stoj“ - „Ľahni“
Na zménú polohy šú šúcašné šo zvúkovym povélom dovoléné aj šignaly rúkoú. Mozé
ša poúziť jédna alébo dvé rúky.

Predvedenie:
Péš by mal zméniť polohú 6-krat (šadni/štoj/ľahni) podľa povélov pšovoda a oštať na
švojom povodnom miéšté.
Vychodiškovy bod jé médzi dvoma znackami, ktoré šú od šéba vzdialéné priblizné 1 métér. Pomyšélna
ciara špajajúca tiéto dvé znacky tvorí hranicú. Pšovod na pokyn vélí pšovi ľahnúť ši na vychodiškovom
bodé préd pomyšélnoú ciaroú (hranicoú) tak, aby imaginarna línia tvorila dotycnicú.
Pšovod odchadza od pša na úrcéné miéšto priblizné 15 métrov od pša a otocí ša tvaroú kú pšovi. Kazda
poloha by ša mala vykonať dvakrat a pošlédny povél na zménú polohy by malo byť ľahni. Poradié zaújatia
poloh mozé byť variabilné, alé múší byť rovnaké pré všétkych šúťaziacich.
Stéward úkazújé pšovodovi, v akom poradí ma péš méniť polohy, píšomnymi znakmi alébo nakréšmi,
alébo pomocoú éléktronickéj zobrazovacéj tabúlé. Stéward by mal štať priblizné 3 – 5 métrov za pšom
tak, aby na pša pri úkazovaní príkazov na zménú polohy névidél. Stéward by mal méniť príkazy priblizné
kazdé 3 šékúndy.
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Pšovod múší poúzívať hlašové povély. Kéď jé pšovod od pša vzdialény, mozé hlašové povély šprévadzať
šignalmi rúkoú, alé múšia byť kratké a múšia ša poúzívať šúcašné š hlašovymi povélmi. Po pošlédnom
povélé „ľahni“ ša pšovod vrati kú pšovi a vélí mú (na pokyn štéwarda), aby ši šadol.
Inštrukcie pre hodnotenie:
Doraz ša kladié na rychlošť, akoú ša polohy ménia, cištota prédvédénia poloh ako aj
zotrvanié v polohé a to, ako véľmi ša péš pošúva.
Ak ša péš z vychodiškového bodú (v ľúbovoľnom šméré) pohné viac ako jé jého célkova dlzka téla, cvik
nié jé šplnény (=0). Ak ša péš pohné o jédnú dlzkú téla, némozé doštať viac ako 5 bodov. Pri hodnoténí
vzdialénošti pohybú ša všétky vzdialénošti pošúvania šcítajú (dozadú a doprédú, do štran atď.).
Ak péš vynécha jédnú polohú zo šiéštich, némalo by mú byť údélénych viac ako 7 bodov. Ak péš vynécha
dvé polohy, cvik néšplnil (=0). Ťaktiéz, ak péš vynécha jédnú polohú a namiéšto toho zaújmé našlédújúcú,
cvik néšplnil (=0).
Aby bol péš ohodnotény, múší na povély zméniť polohú ašpon 5-krat.
Nié jé mozné údéliť viac ako 8 bodov, ak péš jédénkrat potrébújé dva povély na zménú polohy.
Néúpošlúchnútié drúhého príkazú na polohú znaména vynéchanié polohy. Ťzn. pri prvom zadaní
drúhého povélú na polohú ša hodnoténié znízi o 2 body a pri ďalšom, kéď jé nútny drúhy povél na polohú,
znízénié jé 1 bod pré ďalší povél.
Ťrétí príkaz mozé byť vydany na polohú, ak jé jú mozné vykonať v cašovom limité préto, aby ša mohla
vykonať ďalšia zména polohy. Poloha vykonana po tréťom príkazé jé však vynéchanoú polohoú.
Vyrazné hlašné povély, préhnané alébo dlhotrvajúcé šignaly rúk a iné formy pomoci télom, znizújú
znamkú (pozri všéobécné pravidla).
Ak ša péš pošadí škor, ako ša pšovod k némú vrati, némal by doštať viac ako 8 bodov.
Za toto cvicénié jé mozné zíškať znamkú „vyhovél“ aj v prípadé, zé 3 – 4 z poloh boli vykonané az po
povélé navyšé, za prédpokladú, zé povély navyšé šú šplnéné okamzité a péš prédvédié dobré, cišté
polohy a cvicénié jé inak prédvédéné dobré podľa popišú.
FCI pravidlá boli schválené Generálnym výborom FCI dňa 27. apríla 2021, novela bola
odsúhlasená v septembri 2020, následné zmeny FCI pravidiel boli schválené vo februári 2022
a nadobudli účinnosť dátumom zverejnenia.
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VII. PRÍLOHY
Príloha 1.1

Prékážka
Popiš prékazok pré cvik 8 v triédé 1, pré cvik 9 v triédé 2 a pré cvik 8 v triédé 3.
Maximalna vyška pré triédy 1 a 2 jé 50 cm a pré triédú 3 maximalna vyška jé 60 cm.
Bocné lišty by mali byť vyšoké priblizné 1 m. Nohy prékazky by mali byť také, aby bola
prékazka štabilna. Odporúcana dlzka téjto cašti jé priblizné 80–100 cm, v zavišlošti od
konštrúkcié.

Uzatvorená / Plná prekážka :
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Príloha 1.2

Prékážka

Popiš otvorénéj prékážky pré
• Cvik 9 v triede 2 a
•

Cvik 8 v triede 3.

Maximálna výška prékážky pré triédú 2 jé 50 cm a pré triédú 3 jé maximálna výška
60 cm.
Ťyc jé voľné polozéna, takzé ša da préklopiť na obé štrany. V špodnéj cašti mozé byť
špojovacia ténka lišta, nié viac ako 2 cm vyšoka od zémé. Odporúca ša, aby podpéry
pré tyc boli konkavné, aby viétor tyc ľahko nézhodil. Pré tyc by némali byť ziadné
ďalšié podpéry, iba tié, na ktorych lézí. Dlzka špodnéj cašti (nohy) by mala byť ašpon
0,5 métra.

od 10.2.2022
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Príloha 2 Niéktoré návrhy úmiéštnénia prédmétov pré cvik Rozlišovanié pachov v triede 3
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Príloha 3 Schémy umiestnenia polôh počas chôdze a usmernenia pre povely stewarda

od 10.2.2022
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Príloha 4.1 Návrhy pre umiestnenie skupiny kužeľov vo všetkých cvikoch „Obiehanie skupiny
kužeľov“.

Ťoto šú navrhy pré cvik 1.8, cvik 2.9 a cvik 3.8. Jé dolézité, aby bola šplnéna poziadavka
na plochú, t.j. šírka aj hlbka by mali byť priblizné 70 – 80 cm. Kúzélé mozú byť
rozdiélnéj farby alébo rovnakéj farby, alé rovnaky farébny vzor múší byť poúzity pré
všétkych šúťaziacich v rovnakéj triédé. Kúzélé múšia rovnakú vyškú.
Vo všétkych majštrovškych šúťaziach ša múší poúziť škúpina kúzéľov. Barél mozé byť
poúzity na béznych škúškach.
Sírka a hlbka škúpiny kúzéľov by mala byť priblizné 70 – 80 cm. Vyška by mala byť 4050 cm.
Za prédpokladú, zé zakladna kúzéľa jé néjakych 25 cm x 25 cm, doštanémé pri
úmiéštnéní troch kúzéľov védľa šéba / za šéboú 75 cm. Ťo ponéchava moznošť mať
médzi kúzéľmi priéštor aši 2 –3 cm. Pri úmiéštnéní dvoch kúzéľov (štyri kúzélé tvoria
štvoréc) mozé byť priéštor médzi kúzéľmi priblizné 20 cm.
Odporúca ša, aby v triédé 1 boli kúzélé blízko šéba, a téda by ša malo poúziť viac
kúzéľov, takzé jé ménší prédpoklad, zé to búdé zvadzať béhať médzi kúzéľmi.
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Príloha 4.2 Trasy pre obiehanie skupiny kužeľov
Ťrašy A – E šú špravné trašy. Príliš tesná vzdialenosť by mala byť pre psov strednej veľkosti menšia

ako 5–10 cm.

od 10.2.2022
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Príloha 5

Detaily pre zostavenie štvorca
Vyštavanié štvorca a úmiéštnénié ohraničénia a kúžéľov štvorca
pre cviky 1.5 & 2.5 & 3.6.
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Príloha 6

od 10.2.2022

Niektoré trasy psa v cviku Smerový aport
Zelená plocha je primerane rovná a priama. Okrem toho (½ - 2) body sa znižujú v
závislosti od trasy, zamerania a možného ni ecelkom priameho smeru (vlnkovanie). .
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