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podľa
Národného skú šobného poriadku
Nedostatky v prevedení cviku sa odrá žajú v bodových stratách, ktoré pod ľa ich povahy, dôle žitosti a rozsahu delíme
na:
l
l
l

A  nesplnenie cviku
B  hrubé chyby
C  drobné chyby

K strate celej ur čenej bodovej hodnoty dochádza ke ď okam žite (cviky jednoduché) alebo súhrnom jednoduchých či
hrubých chýb (cviky zlo žité), keď čiastkové bodové straty dov řšili alebo prekro čili určený bodový rozsah cviku.
B  Hrubé chyby
Do tejto skupiny sú zaradené chyby, ktoré ohrozujú splnenie cviku u ž vo svojom men šom súhrne. Vznikajú spravidla
z metodických chýb pri nácviku, z povahových vlastností psa, alebo nedokon čením cviku po žadovanej spôsobilosti.
Stratové rozpätie je 35 bodov za ka ždú podobnú chybu.
C  Drobné chyby
Tieto chyby mô žu tak isto vo svojom súhrne, prípadne v súhrne s chybami hrubými ohrozi ť splnenie predpísaného
cviku. Vyplývajú predov šetkým z nedostato čnej ovládate ľnosti, drobných nepresností, oneskorených reakcií psovoda.
Stratové rozpätie je 1 2 body za ka ždú chybu. Vyu žívanie stratových rozpätí musí by ť úmerné nielen rozsahu chyby,
ale aj rozdielnosti stup ňa alebo druhu skú šky. Pri hodnotení práce psovoda a činnosti psa v celom priebehu skú šky sa
nesmie zabúda ť ani na úseky činnosti že v prvom rade je hodnotený predpísaný cvik, neznamená to, že v dobe
prechodu dvojice na ďalší cvik alebo po dokon čení cviku nie je sledovaná ovládate ľnosť psa alebo chovanie psovoda.
Chyby a nedostatky z týchto úsekov skú šky musia by ť podchytené a nimi stratovo za ťažené tie cviky, ktoré svojou
povahou na uvedené po žiadavky nadväzujú (napr. na ovládate ľnosť psa, privolanie).
Kritériá pre posudzovanie skú šky ,,ZM,,
Pri posudzovaní skú šky ZM rozhodca má bra ť na zrete ľ, že sa nejedná o výkony, ale o zistenie pracovných vlôh psa
n a ďalšiu činnosť. Keďže táto skú ška nie je povinná, vykonávajú ju najviac mladí a za čínajúci psovodi, preto i
náročnosť pri predvádzaní ur čitých disciplín by mala byť minimálna.
Stopa
Pri vypracovaní stopy mô že psovod bez straty bodov pvzbudzova ť psa po celú dobu činnosti psa na stope. Pokia ľ
pôjde pes na krat šej stopovacej šnúre ako 10m do d ľžky a ž 5m, po napomenutí ho mô že rozhodca potresta ť bodovou
stratou na 1.úseku a ž 3 body, na 2.úseku a ž 5 bodov. Pri ozna čení predmetu, pokia ľ psovod pou žije ústny povel na
označenie, pova žuje sa to ako hrubá chyba strata a ž 3 bodov.
Poslušnosť
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Po celú dobu poslu šnosti je povolené 1x opakova ť povel a chváli ť psa bez straty bodov. Pri cviku privolania s
predsadnutím sa posudzuje ukon čenie predsadnutím psa pred psovoda. Privolanie za pochodu k nohe posudzovanie
sa ukon čuje zaradením sa psa k nohe psovoda. Pri cviku aport sa hodnotí radostné a rýchle prevedenie. Pokia ľ
psovod pridr žiava psa za obojok, alebo pes samostatne vyrazí za aportom, táto činnosť sa hodnotí ako drobná chyba.
Krivé predsadnutie sa nepova žuje za chybu. Pokia ľ sa pes s aportom hrá alebo ho prekusuje, pova žuje sa to za
drobnú chybu. Posudzovanie cviku aport sa ukon čuje odobratím aportu psovi.
Obrana
Pri cviku ozna čenie páchate ľa mô že psovod povzbudzova ť psa aj povelom štekaj. Pri zákusoch treba bra ť do úvahy
vek psa a preto mô žeme tolerova ť, ak pes nemá plné zákusy. Pri ovládate ľnosti psa, ak pes na povel nepustí, je to
drobná chyba.
Tabu ľky pre vyhodnocovanie chýb a rozdelenie čiastkových bodov
Základná ovládate ľnosť všetkých disciplín. Ak sa pes vzdiali spod vplyvu psovoda, rozhodca dá psovodovi mo žnosť
psa 3x vo vhodných intervaloch privola ť. Ak nepríde pes k psovodovi na tretie zavolanie, rozhodca prácu psovoda a
činnosť psa ukon čí.

Serverhosting
1. Poslušnosť
Hlásenie sa prevádza s vodidlom v ľavej ruke, pri predvedení cviku ovládate ľnosti na vodidle sa vodidlo nosí vo ľne v
pravej ruke. Chyby pri hlásení rozhodca opraví, vytkne, ale neohodnotí.
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Možnosti
Vytlačiť článok

Privolanie
Doporu čujem

Prevádza sa kdeko ľvek aj na cvi čisku, psovod má navodi ť situáciu, aby sa pes vzdialil od psovoda najmenej na 10m.
Skúšku v šestranného výcviku SVV 3 a pri odpovedajúcich skú škach sa privolanie predvádza zásadne z ľubovoľného
pokusu cviku ,,vysielanie vpred,, po predchádzajúcom upozornení psovoda. Povo ľuje sa oslovenie psa a posunkový
povel.
Aportovanie
Pri aportovaní, kde je predpísaný vlastný predmet psovoda, pova žujeme za vlastný predmet akýko ľvek predmet,
ktorý pes v nácviku nosí, teda aj vlastnú šinku, loptičku a pod. Vlastným predmetom nie je výstroj psa, ako vodidlo,
náhubok, obojok, stopovacia šnúra, stopovací postroj, záchranárska dečka a pod.
Štekanie
Pes splní cvik na plnú hodnotu bodov, ke ď spôsobom predpísaným skú šobným poriadkom na jediný povel za šteká
najmenej 3x.

Kontakt

Plazenie
Tu treba bra ť do úvahy prirodzenos ť pohybu. Plnou bodovou hodnotou sa posúdi výkon, ke ď sa pes plazí pomocou
predných kon čatín ( ťahá zadné nohy za sebou) aj výkon, ke ď sa pes plazí plynule s mierne vysadenými krí žami.
Vysadenie mô že byť len také, aby sa pod trup zmestili zadné nohy.
Vyslanie vpred

František Ferdič

Plnou bodovou hodnotou sa ohodnotí výkon psa, ktorý v predpísanej vzdialenosti minie ur čený cie ľ najviac o 5m na
obe strany. Žiadne body neprislúchajú za výkon, ke ď pes minie určený cie ľ o viac ako 20m na obe strany.

Ipeľská 13
821 07 Bratislava
mobil:

V tabuľke cvikov o poslušnosti sa detailne upres ňujú charakteristické chyby, ku ktorým pri skú škach dochádza a ich
zaradenie do skupín A,B,C. Chyby uvedené v tejto tabu ľke sa v šak mô žu vyskytova ť aj u ostatných cvikov a rôznej
náväznosti. Z tohto h ľadiska sú také chyby aj u iných cvikov rovnako posudzované a cvik pod ľa rovnakých zásad
bodovo skrátený. Vzh ľadom k tomu, že u zvlá šť vyzna čených špecifických chýb dochádza k rovnakým nedostatkom,
ktoré by bolo nutné v tabu ľke opakova ť, pripomeňme si niektoré drobné a hrubé chyby vyskytujúce sa pri v šetkých
cvikoch.

+ 421 903 031 263
Hrubé chyby u psa:
09:0021:00
email

nepresné alebo pomalé predvedenie cviku alebo časti,
bojazlivos ť psa ako reakcia na daný povel alebo bojazlivos ť prejavujúca sa v priebehu cviku ako dôsledok
nesprávneho postupu alebo metód či pôsobenie na psov v dobe ich prípravy,
l popochádzanie
l poskakovanie,
l vyrazenie pred povelom.
l
l

Drobné chyby u psovoda:
l
l
l
l
l

opakovanie alebo pou žívanie nesprávnych povelov,
neznalosť vykonávania cvikov pod ľa rozpisu skú šobného poriadku (SP)
chválenie psa po čas cviku (okrem povolených výnimiek),
pomáhanie neprípustnými pohybmi, postojom alebo mechanickými pomôckami,
neporiadkové vystupovanie psovoda (poradový krok, klus, nedodr žanie zásad pre obraty a pod.).
A  Nesplnenie cviku

B  Hrubé chyby

C  Drobné chyby

Strata v šetkých bodov

Strata 3  5 bodov

Strata 1  3 bodov

Názov cviku

Privolanie

nesplnenie cviku,
nevzdialenie sa psa na cca pomalý, nepriamy príchod
10m

nepresné usadnutie psa

bojazlivos ť,
Ovládate ľnosť na v od id le, neistota,napadnutie
predbiehanie, zaostávanie, o p a k o v a n i e p o v e l u ,
b e z v o d i d l a , p r e c h o d osoby,preká žanie psovodovi
odbehnutie do strán
nepresné prisadnutie psa
skupinou osôb
v pohybe,náznaky
agresivity
Sadni, ľahni, vstaň

n e p r e v e d e n i e v šetkých n e p r e v e d e n i e n i e k t o r e j z m a l á z m e n a , n e p r e s n á
troch polôh
určených polôh
poloha

Odloženie za pohybu

n e p r e v e d e n i e p o l o h y , popochádzanie, plazenie
malá zmena polohy
nezostáva na mieste
(vzdialenos ť menej ako 1m)

Aport voľný

neprevedenie aportu

Aport skokom

neprekonanie preká žk y v
neprekonanie preká žk y v
oboch smeroch alebo
dotyk preká žky (neplatí pre
smere od psovoda,
o b e h n u t i e p r e k á žk y s
šplh)
vypadnutie aportu
aportom

Aport šplhom

neprekonanie preká žk y v
j e d n o m s m e r e , s ú časne v y p a d n u t i e a p o r t u ťažk é p r e k o n á v a n i e
platia chyby vo ľného aportu samostatné vyrá žanie
preká žky
a aportu skokom

Skok vysoký

neprekonanie preká žk y v neprekonanie preká žk y v
dotyk preká žky, vyrá žanie
oboch smeroch
jednom smere

Skok ďaleký

neprekonanie preká žky

Kladina nízka

neprekonanie kladiny,
zoskok alebo pád z kladiny bojazlivos ť alebo neistota
pri chôdzi alebo výstupe

Kladina vysoká

pád alebo zoskok pri
fyzická pomoc zo strany
chôdza po postraniciach,
zostupe v hornej polovici
psovoda
prepadávanie a pod.
rebríka
nešt e k a n i e ,

vyrá žanie, hranie, pú šťanie
prehrýzanie, nepú šťa n a
bez povelu, nepriamy
povel
návrat

nečisté prekonanie (dopad vyrá ža n i e , n e ľa h n u t i e z a
na okraj)
preká žkou

z m e n a jednotlivé nevýrazné

neúmerne rýchle alebo
pomalé prekonávanie,
zoskok v dolnej polovici pri
zostupe

Štekanie

nešt e k a n i e , z m e n a j e d n o t l i v é n e v ý r a z n é
malá zmena polohy
základnej polohy
štekanie

Vysielanie

neprevedenie cviku (oba
neprevedenie vyslania v
p o k u s y ) , n e p r e k r o čenie
jednom smere, nedodr žanie
p o l o v i c e
u r čenej
smeru (nákres)
vzdialenosti

nedodrža n i e v z d i a l e n o s t i ,
obzeranie, nepresnosti v
s m e r e v y s l a n i a ,
nezaľahnutie

opustenie miesta, priame
čiastočné opustenie miesta zmena polohy (iba ve ľká),
Odloženie (na záver skú šky) ovolyv ňovanie k zotrvaniu
do 2m
štekanie a iné
na mieste
Plazenie

fyzická pomoc, neplazí

obťažovanie psovoda

striedavé plazenie

Streľba na 20m

plachosť, bojazlivos ť

agresivita

nekľud

Poznámka: V prípade anolovania bodov za str ľbu z dôvodov plachosti alebo bojazlivosti, kedy dochádza k odvolaniu
psa zo skú šky, musí by ť táto skutočnosť zdôraznená zvlá štnym záznamom vo formulári o prevedených skú škach.
2. Stopy
Hodnotenie činnosti psa na stope delíme na štyri základné po žiadavky, pre ktoré sú ďalej stanovené čiastkové
hodnoty:
l
l
l
l

uvedenie psa na stopu
činnosť psa na priamych úsekoch stopy
činnosť psa na lomoch
činnosť psa pri hľadaní alebo ozna čovaní predmetov. Hodnotenie musí by ť vykonávané v súlade s celkovou
činnosťou psa, musí vyjadrova ť nielen jeho schopnosti a spôsob vykonávania cviku, ale aj záujem,
presved čivosť, istotu a spoľahlivosť.

Hlavným cie ľom je, aby pes zachytil za čiatok stopy, sledoval ju do konca a upozornil psovoda na prítomnos ť
predmetov. Nemenej dôle žitým činiteľom pri hodnotení je prítomnos ť a osoba psovoda, jeho výcvikové skúsenosti
aplikované pri nácviku a vedení psa na stopu. Č innosti psa a s tým aj ich hodnotenie sú závislé na terénnych,
poveternostných podmienkach a pod. Na v šetky tieto otázky sa musí pri hodnotení prihliada ť. Postup psa na stope
nemá by ť príliš rýchly ale taký, aby zodpovedal pohybovým mo žnostiam psovoda. Rýchlej ší postup psa, pokia ľ
nedochádza k nepresnostiam pri sledovaní stopy alebo h ľadaní predmetov, nie je chybou. Naopak, pomalý postup
spôsobený preva žne nedostato čným záujmom alebo nedostato čnou precvi čenosťou, je hrubou chybou. Tak isto je
chybné, ke ď pes pri dobrom sledovaní a záujme strieda pohybový rytmus bez zjavných prí čin. Striedanie pohybového
rytmu nesmie by ť zamieňané s prípadmi, ke ď k týmto zmenám dochádza v dôsledku zmien pachovej trasy,
spôsobenej inými podmienkami. Pravidelný rytmus pohybu psa, zodpovedajúci jeho temperamentu, ukazuje na istotu
a prepracovanos ť psa alebo prípravy. Č innosť psa na lomoch je otázkou sp ľahlivého a bezprostredného vyzna čenia
ďalšieho smeru stopy. Má by ť predvedené bez zbyto čných otá čok, vracania sa, overovania a pod. Je nutné si stále
uvedomova ť, že i v otázke predvádzania stopy je dôle žitá otázka času, ktorá je u jednotlivých druhov a stup ňov
skúšok limitovaná. Limit času pre činnosť psa pri pachovej práci sa po číta od chví ľa, ke ď psovod vypustí psa do
priestoru za čiatku stopy. Pod ľa okam žitého zvá ženia aktivity psa mô že limit prekro čiť pri aktívnej činnosti psa aspo ň v
polovici posledného úseku stopy. Aj tu je v šak nutné diferencova ť prípadnú pachovú obtia žnosť, ktorá mô že by ť
spôsobená u ž uvedenými podmienkami a mô že vies ť k spomaleniu postupu psa alebo k overovaniu smeru stopy.
Zdvíhanie alebo ozna čovanie predmetu
Pre hodnotenie je rozhodujúci spôsob, ktorý psovod oznámi rozhodcovi pred uvedením psa na stopu a ktorý musí by ť
dodržaný pri v šetkých predmetoch (priná šať  aportova ť, zdvihnúť, označovať zaujatím polohy  státie,sedenie, ľah).
Nedodržanie nahláseného spôsobu zdvíhania alebo ozna čovania predmetu je hrubou chybou. Rovnako je to aj v
prípadoch, ke ď psovod vie alebo vidí umiestnenie predmetu na stope a povelom alebo iným spôsobom ovplyvní psa k
jeho nájdeniu. To vedie k celkovej strate bodov.
Spôsob ozna čenia predmetu je psovod povinný uvies ť pri hlásení rozhodcovi. Ke ď to neurobí, rozhodca ho vyzve k
oznámeniu spôsobu, ale stratové body za toto upozornenie nedá. Nedostatky pri zdvíhaní alebo ozna čovaní
predmetov sú vyhodnocované ako drobné chyby (nevrátenie sa k psovodovi, pustenie, prehryzovanie a pod.). Pre
presné posudzovanie činnosti psovoda a psa je nutné sledova ť ich činnosť z najmen šej mo žnej vzdialenosti, ale tak,
aby rozhodca svojou prítomnos ťou neru šil prácu psovoda a činnosť psa. Práca psovoda pri uvádzaní psa na stopu je
jedným z rozhodujúcich činiteľov úspechu či neúspechu psa na stope. Preto je tento pracovný úsek hodnotený
samostatne čiastkovými bodmi. Psovod tu musí umo žniť psovi dostato čnú pachovú orientáciu, nespolieha ť sa na
vlastný odhad pravdepodobného smeru stopy, a to aj v prípadoch, kde sled stopy je na začiatku čiastočne viditeľný.
Skúšobný poriadok nestanoví spôsob, ktorým má by ť pes na stopu uvedený. Psovodovi sa tu ponecháva vo ľnosť v
spôsobe uvedenia psa. Hodnotenie tejto časti končí vo chvíli, ke ď psovod nasleduje psa.
Vyjdenie na stopu
Nemožno vy žadova ť a samozrejme ani ude ľovať stratové body, ke ď vyrazí psovod so psom a nezdvihne ruku. Tento
spôsob nie je skú šobným poriadkom predpísaný. Pou žitie stopovacieho vodidla alebo postroja nie je rozhodujúce a
neprináša bodové zvýhodnenie. Základnou po žiadavkou zostáva, že psovod sleduje psa v odstupe najmenej 10m
(pes na vo ľno, stopovačka). Pokia ľ používa psovod stopovacie vodidlo, mô že miernym pritiahnutím spomalova ť postup
psa, ke ď je to nevyhnutné. V žiadnom prípade nesmie by ť stopova čka pou žitá na ovplyv ňovanie činnosti psa na
priamych úsekoch, na s ťahovanie psa na trasu stopy, usmer ňovanie pri lomoch alebo predmetoch. Psovod mô že psa
povzbudzova ť opakovaním povelu, chváli ť ho alebo aj povelom mierni ť v postupe. Dľžka stopovacieho vodidla je 10m.
Keď označí pes nájdený predmet, psovod k nemu dôjde a zdvihnutím predmetu nad hlavu oznamuje rozhodcovi
splnenie čiastkovej úlohy. Ke ď tak neurobí, potrestá sa bodovou stratou za drobnú chybu. Nájdené predmety psovod
odovzdá rozhodcovi po ukon čení práce na stope, ke ď podáva hlásenie o vykonaní úlohy. Za spôsobilos ť predmetu z
hľadiska podmienok skú šobného poriadku zodpovedá rozhodca. Preto musí klada č pred polo žením stopy ukáza ť
predmety rozhodcovi. Rozhodca ukon čí činnosť psa na stope vtedy, ke ď sa vzdiali pes od ktoréhoko ľvek miesta stopy
viac ako 20m. Ak pes sleduje stopu bez záujmu, prejavuje strach a bol prekro čený časový limit rozhodca je povinný
ukončiť činnosť psa (vo v šetkých druhoch a stupňoch skúšok) až vtedy, ke ď počet stratových bodov presiahol mo žnosť
zisku 70% limitu. Ďalšie možnosti odvolania psa a psovoda zo stopy určuje skúšobný poriadok.
Tvar stopy v skú škach SVV s výnimkou skú šky ZM, skú šok psov malých plemien SMP a skú šky psa stopára
stopa ,,B,, je zhodný. Ide o stopu s troma priamymi úsekmi, dvoma pravouhlými lomami a polo žením dvoch
predmetov klada ča na stopu. Prvý predmet sa pokladá asi v polovici druhého úseku stopy, zatiaľ čo druhý predmet
stopu ukon čuje. Rozdielnos ť nárokov na druh a stupe ň skúšky je daný d ľžkou stopy, tým aká je stopa stará a
uplatnením ru šivých vplyvov. Ru šenie stôp, pokia ľ to ur čuje príslu šná skú ška, sa nevykonáva po polo žení do stopy,
ale u ž pri jej pokladaní. Pokia ľ rišivé podmienky nie je mo žné z terénnych dôvodov zaisti ť (splniť), rozhodca je
povinný s ťažiť podmienky stopy prekrí žením. Toto s ťaženie sa netýka d ľžky alebo toho, aká je stopa stará, kde musia
byť dodržané podmienky skú šobného poriadku. Cesta s malou či vä čšou frekvenciou, cez ktorú má by ť u niektorých
stupňov skú šok stopa polo žená, má pretína ť stopu asi v polovici prvého úseku. V šetky úseky stopy majú by ť približne
rovnako dlhé. To platí pre stopy u v šetkých druhov a stup ňov ostatných skúšok.
3. Obrana
V obrane dávame prednos ť pri hodnotení hlavným po žiadavkám činnosti psa. Je to presved čivosť, skutočnosť a

V obrane dávame prednos ť pri hodnotení hlavným po žiadavkám činnosti psa. Je to presved čivosť, skutočnosť a
tvrdosť pri zákrokoch psa proti pomocníkovi, rovnako ako záujmu pozornosti, ostra žitosti a skuto čnej pomoci psa
psovodovi aj pri cvikoch, kde nedochádza k priamemu stretnutiu (boju) s pomocníkom. V súlade s týmto
požiadavkami sa musí prejavova ť a vyhodnocova ť presnos ť v činnosti psa a jeho ovládate ľnosť. Pre nedostatky v práci
psovoda a činnosti psa platí, okrem ďalej uvedených rozpisov, aj vyhodnocovanie drobných chýb pod ľa tabu ľky pre
hodnotenie poslu šnosti.
Prieskum terénu
Okrem skôr uvedených podmienok tu hodnotíme presnos ť v pokrývaní preh ľadávaného priestoru, plánovitos ť a v
neposlednom rade aj rýchlos ť vykonania cviku, ktorý je časovo limitovaný. Bodová hodnota ur čená pre tento cvik
nesmie by ť zamieňaná alebo spojovaná s ďalším cvikom ozna čenie pomocníka, aj ke ď oba cviky na seba vzájomne
nadväzujú a súvisia spolu. Ak pes prebehne úkryt pomocníka, je rozsah bodovej straty 2 3 body za ka ždé mí ňanie
úkrytu pomocníka. Pou žitie iného povelu ako uvádza skú šobný poriadok a spätné privolanie psa k nohe sa
znehodnocuje jedným stratovým bodom za ka ždý nedostatok. Zvlá štnu pozornos ť je treba venova ť povelom na
mieste, kde sa pes blí ži k úkrytu pomocníka. Tieto nedostatky sa hodnotia ako hrubé chyby. Pri prieskume na umelé
úkryty je strata za ka ždý vynechaný úkryt: pri 6 úkrytoch 2 body, pri 4 úkrytoch 3 body, pri 2 úkrytoch 5 bodov.
Ostatné bodové postihy sú zhodné s hodnotením v prírodnom teréne. V prípade, keď psovod postupujúci po ur čenej
trase prejde úkryt pomocníka v úrovni viac ako 20m, je cvik anulovaný bez oh ľadu na predbe žný záznam o
plánovitosti prieskumu. V tomto prípade sa anulujú aj bodové hodnoty za cvik vy štekanie pomocníka. Výnimkou je
skúška ZM, pri ktorej sú skú šobným poriadkom ur čené iné vykonávacie podmienky. Túto bodovú hodnotu delíme na
záujem psa, ovládate ľnosť a chovanie psa pri nájdení pomocníka. Aj ke ď požiadavka vy štekania pomocníka tu nie je
vyslovene podmienená, dáva toto vykonanie mo žnosť plného zadania čiastkových bodov za ozna čenie úkrytu
pomocníka. Prieskum terénu na umelé úkryty: ZM  2 ks, SVV 1  4 ks, SVV 2, 3, SPO  6 ks. Pes musí úkryty
obiehať. Za vybehnutie na úrove ň úkrytu, ale neobehnutie je zrá žka 50% príslušných bodov.
Vyštekanie pomocníka
Akonáhle pes nájde pomocníka, musí jeho úkryt oznámi ť štekotom. Psovod v tomto momente musí zosta ť stáť. Keď
tak neurobí, rozhodca ho zastaví, ke ď neposlúchne, bude potrestaný stratou polovice bodov, určených pre vy štekanie.
Iný spôsob ozna čenia, s výnimkou skú šky ZM, sa neuznáva. Vo chvíli nájdenia pomocníka kon čí hodnotenie
prieskumu terénu a za čína hodnotenie cviku vy štekania. Bodovú hodnotu delíme na tri základné a charakteristické
prevedenia:
1.
2.
3.

pes pokojne stojacu osobu tvrdo a bezdôvodne napáda 0 bodov
pes osobu napáda a vy štekáva 1  5 bodov
pes osobu vy štekáva 6  10 bodov

Z týchto základných hodnôt sa zrá žajú trestné body za nepresved čivé vy štekanie, odbiehanie na men šiu vzdialenosť,
otáčanie sa za psovodom a nestrá ženie pomocníka a pod. Za ka ždú podobnú chybu vo vykonaní je stratové rozpätie
2  3 body. prípade, že sa pes rozbehne za psovodom, pova žuje sa cvik vy štekania za nesplnený. Docielené body za
prieskum terénu sa v šak neanulujú. Maximálna vzdialenos ť je dohodnutá na 5m. Pri výsluchu pomocníka sa stavia
psovod do trojuholníka pes, páchate ľ, psovod a je nepodstatné či stojí od osi pomocník,pes napravo alebo na ľavo.
Nesmie v šak vstúpi ť medzi psa a pomocníka. Ke ď sa tak stane, je potrestaný bodovou stratou ako za drobnú chybu.
Pri ozna čení vystavaním, napadnutím a pod. sa udelí bodová hodnota a ž 8 bodov.
Zaistenie pomocníka
Pri výsluchu, prehliadke, pri doprovoe alebo pri strá žení pomocníka delíme bodovú hodnotu v ždy na polovicu, pod ľa
druhu skú šky alebo stup ňa. Prvou polovicou bodov hodnotíme ostra žitosť a skuto čnosť chovania psa pri zákrokoch
psovoda alebo pri strá žení pomocníka. Druhú polovicu bodov si ponechávame na hodnotenie ovládate ľnosti a
poslušnosti psa. Tam, kde je bodová hodnota ur čená priamo na cvik strá ženia páchate ľa, je cvik anulovaný, ak pes
nevykonal zákrok na vz ďalujúcom sa pomocníkovi v rozmedzí do 5m od pôvodného stanovi šťa pomocníka. Pri skú ške
psa obranára SPO musí by ť zákrok u druhého pomocníka prevádzate ľa do 20m miesta stretnutia psa s prvým
pomocníkom.
Zákrok psa
Pri cvikoch, kde dochádza k priamemu stretnutiu psa s pomocníkom, zákrok (zákus) rozde ľujeme na vlastné
vykonanie zákroku a ovládate ľnosť (púšťanie). Bodovú hodnotu za cvik prispôsobujem opä ť charakteristickým
vykonaniam. Vzh ľadom na rozdielnos ť požiadaviek a nárokov na vykonanie sú kritériá rozdielne pod ľa druhu skú šok:
Základné minimum ZM
Zákrok
veľmi dobrý (tvrdý, nekomromisný)

6  8 bodov

dobrý (stredne silný zákus)

3  5 bodov

uspokojivý (slab ší zákus)

1  2 body

Ovládate ľnosť

1  2 body

Skúška SVV a SPO
Zákrok
veľmi dobrý

11  15 bodov

dobrý

6  10 bodov

uspokojivý

1  5 bodov

Ovládate ľnosť

1  5 bodov

Tam kde je bodová hodnota ur čená priamo na cvik strá ženia pomocníka či pomocníkov, je cvik anulovaný, ak pes
nedodržal čas stanovený na strá ženie, alebo sa dopustil zákroku na vz ďalujúceho sa pomocníka alebo pomocníkov v
rozmedzí určenom skú šobným poriadkom.
Odolnos ť psa
Pri hodnotení cviku sa predov šetkým vychýdza z rozdielnosti v chovaní psa v predchádzajúcich stretnutiach s
pomocníkom, ke ď sa pri zákroku nepou žil prút, nebol nazna čený ani vykonaný úder. Rovnako tak sa musí sledova ť
rozdielnos ť v chovaní psa pred úderom a po jeho dopade. Z charakteristického chovania psov pri tomto cviku je
odvodené hodnotenie:
prítomnosť prútu, náznak alebo úder nezmení úto čnosť, okam žitosť a silu zákroku, k zmene nedochádza ani po
ďalších úderoch 20 bodov
l pes nepúšťa po prvom ani po ďalších úderoch, zákrok je v šak váhavej ší alebo sila zákusu je podstatne slab šia
17  19 bodov
l očividná snaha vyhnú ť sa úderu, po zákroku pes drží a nepúšťa ani po ďalších úderoch 10  16 bodov
l pes po údere v ždy pustí, ale znovu sa zahrýza 5  9 bodov
l

l
l

pes po údere pustí, zostáva v šak v priamej blízkosti pomocníka so snahou znova ho napadnú ť 1  4 body
pes po údere pú šťa a odbieha, sem patrí aj chovanie, keď pes odbieha u ž pri náznaku 0 bodov

Pri výkone zadr žania s protiútokom delí sa bodová hodnota:
l
l
l

orientácia na pomocníka 1 bod
dobeh k pomocníkovi 1 bod
zákrok (silný, stredný, slabý) 13 bodov (9bodov, 5 bodov)

Pri skú škach SPO je postup a hodnotenie zhodné. Dvojnásobné maximálne hodnotenie cvikov je dané tým, že ka ždý
cvik sa postupne alebo sú časne vykonáva na dvoch pomocníkoch.

Súvisiaca téma

K tomuto článku nie je mo žné vložiť komentár.
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