TŘÍDA 1
CVIK 1.1

Odložení vsedě ve skupině, 1 minuta, psovodi v dohledu [Koef. 3]

Povely:

“Sedni”, “Zůstaň”

Provedení:

Cvik začíná, jakmile všichni psovodi stojí v řadě v základní pozici ve vzdálenosti cca 3 metry
od sebe a steward velí “Cvik začíná”. Cvik končí poté, co se všichni psovodi zařadí ke svým
psům a steward velí “Konec cviku”.
Psovodi odloží své psy, odejdou do vzdálenosti cca 25 metrů a otočí se čelem ke psům. Po
uplynutí 1 minuty se vrací směrem ke psům, které minou v cca 0,5m vzdálenosti, zastaví se
přibližně 3 metry za psy a na pokyn se vrací ke svým psům do základní pozice.
Skupinu tvoří minimálně tři psi, maximálně však šest.

Instrukce:

Pes, který si nesedne (2 povely), postaví se, lehne si nebo se posune o více než je délka jeho
těla, cvik nesplnil (0 bodů). Jakýkoli pohyb znamená bodovou srážku. Jestliže pes 1x - 2x
zaštěká, strhávají se 1 - 2 body; pokud štěká téměř celou dobu, cvik je nesplněn (0 bodů).
Neklid, jako přenášení váhy z jedné strany nebo nohy na druhou, znamená bodovou srážku.
Pes může otočit hlavu a rozhlédnout se, může projevit zájem, pokud dojde k vyrušení nebo
hluku uvnitř i mimo soutěžní prostor. Toto by nicméně nemělo vyvolávat dojem neklidu
nebo úzkosti. Pokud si pes lehne nebo stoupne po uplynutí časového úseku 1 minuty a
psovodi se vracejí ke svým psům, nemůže být uděleno více než 5 bodů. Pokud se pes postaví
a přiblíží se k jinému psovi tak, že hrozí nebezpečí konfliktu, cvik musí být ukončen a znovu
opakován pro všechny psy kromě toho, který ukončení způsobil.

CVIK 1.2

Chůze u nohy

Povel:

“K noze”

Provedení:

Chůze u nohy je prověřována v normáním tempu ve spojení s obraty doleva, doprava,
čelem vzad a zastaveními. Chůze je rovněž prověřována v rychlém tempu, ale pouze s obraty
vpravo. Pes musí být také prověřen při pohybu psovoda o dva nebo tři kroky vpřed a vzad.
Chůze je detailněji popsána ve všeobecných zásadách.
Všichni účastníci zkoušky nebo závodu provádějí chůzi podle stejného schématu.

Instrukce:

Pes, který opustí psovoda nebo následuje psovoda ve vzdálenosti větší, než půl metru v
průběhu většiny cviku, cvik nesplnil. Pokud se pes pohybuje pomalu, může být uděleno jen
6-7 bodů. Nedostatečný kontakt a povely navíc jsou chybami. Nepřesný směr (ne paralelní)
v základní pozici znamená ztrátu až 2 bodů. Zpomalování a zastavování před nebo v
průběhu obratu, znamená bodovou srážku. Pokud se pes pohybuje tak velmi blízko
psovoda, že ho ruší nebo mu překáží, měl by být penalizován. Pokud se pes opírá o psovoda
nebo se jej dotýká, je penalizace ještě přísnější.

CVIK 1.3

Odložení do stoje za chůze

Povely:

“K noze”, “Stůj”, “Sedni”

Provedení:

Psovod a pes opustí výchozí bod chůzí přímým směrm v normálním tempu. Po cca 10
metrech psovod bez zastavení velí psovi, aby zůstal stát a pes se musí okamžitě zastavit.
Psovod pokračuje asi 10 metrů (místo je označeno značkou nebo kuželem), otočí se
(samostatně) čelem ke psu a zůstane stát. Po třech vteřinách se na pokyn stewarda psovod
vrací po stejné dráze, jako šel od psa, mine jej v cca 0,5m vzdálenosti po své levé straně a po
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1 – 2 metrech za psem se otáčí, vrací se ke psu a velí jej do základní pozice. Všechny fáze
cviku, kromě obejití značky/kuželu jsou prováděny na pokyn stewarda.
Instrukce:

Pokud se pes zastaví ve špatné pozici, změní správnou pozici, než se psovod otočí, nebo se
zastaví před vydáním povelu, či potřebuje povel navíc a nebo se psovod zastaví před/při
vydávání povelu psovi, nemohou být uděleny žádné body. Aby mohly být uděleny body,
musí se pes zastavit v rámci jedné tělesné délky po vydání povelu. Pes, který se zastaví
okamžitě na povel, ale ve špatné pozici může získat maximálně 5 bodů v případě, že cvik je
ve všech ostatních fázích perfektní.
Pokud pes změní původně zaujatou správnou pozici po té, co se psovod otočí u
značky/kuželu, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Jestliže psovod změní tempo / zpomalí
/ zrychlí před vydáním povelu, nemůže být zadáno více než 7 bodů. Posunky rukou a řeč těla
při vydávání povelu k zastavení jsou hrubé chyby a budou přísně penalizovány srážkou 3 – 5
bodů v závislosti na intenzitě a délce trvání.
Při posuzování je nutné věnovat pozornost i chůzi u nohy. Za špatně předvedenou chůzi by
měly být strženy 1 – 2 body. Pomalý pohyb a pomalé zastavení nebo nezastavení v přímém
směru jsou chybami. Strženy by měly být 1 – 4 body. Pokud psovod míjí psa po špatné
straně, měl by být stržen 1 bod.

CVIK 1.4

Přivolání
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Povely:

“Lehni” (“Zůstaň”) “Ke mně” (”K noze”)

Provedení:

Na pokyn stewarda odkládá psovod psa do pozice vleže a na další pokyn stewarda odchází
do vzdálenosti 20 – 25 m v daném směru na vyznačené místo a otáčí se (samostatně) čelem
ke psu. Na pokyn stewarda psovod přivolává psa. S povelem pro přivolání je možné spojit
jméno psa, avšak nesmí vyvolávat dojem dvou samostatných povelů.

Instrukce:

Je důležité, aby pes ochotně reagoval na povel pro přivolání. Pes by se měl pohybovat
dobrou rychlostí a měl by udržet tempo, alespoň rychlý klus. Neochotný pohyb je chybou.
Při posuzování rychlosti je třeba brát v úvahu plemeno psa. Pokud je vydán více než jeden
povel pro přivolání, může být uděleno maximálně 7 bodů. Třetí povel pro přivolání znamená
nesplnění cviku. Pokud se pes posune o více než jednu délku těla před vydáním povelu pro
přivolání, cvik nesplnil. Jestliže se pes postaví nebo si sedne a nebo se posune o méně než
jednu délku těla před vyslovením povelu, nemůže být uděleno více než 8 bodů.

CVIK 1.5

Odložení do sedu nebo do lehu za chůze

Povely:

“K noze”, “Sedni” nebo “K noze”, “Lehni “, “Sedni”

Provedení:

Psovod musí informovat stewarda a rozhodčího, kterou ze dvou možných pozic (sedni /
lehni) bude pes zaujímat. Psovod se psem opustí výchozí bod chůzí přímým směrem v
normálním tempu. Po cca 10 metrech psovod bez zastavení velí psovi, aby zůstal sedět /
ležet a pes musí pozici okamžitě zaujmout. Psovod pokračuje asi 10 metrů (místo je
označeno značkou nebo kuželem), otočí se (samostatně) čelem ke psu a zůstane stát. Po cca
třech vteřinách se psovod na pokyn stewarda vrací po stejné dráze, jako šel od psa, mine jej
v cca 0,5 m vzdálenosti po své levé straně a po 1 – 2 metrech za psem se otáčí, vrací se ke
psu a velí jej do základní pozice. Všechny fáze cviku, kromě obejití značky/kuželu jsou
prováděny na pokyn stewarda.

Instrukce:

Pokud se pes zastaví ve špatné pozici, změní správnou pozici, než se psovod otočí, nebo se
zastaví před vydáním povelu, či potřebuje povel navíc a nebo se psovod zastaví před/při
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vydávání povelu psovi, nemohou být uděleny žádné body. Aby mohly být uděleny nějaké
body, musí se pes zastavit v rámci jedné tělesné délky po vydání povelu. Pes, který se zastaví
okamžitě na povel, ale ve špatné pozici, může získat maximálně 5 bodů v případě, že cvik je
ve všech ostatních fázích perfektní.
Pokud pes změní původně zaujatou správnou pozici po té, co se psovod otočí u
značky/kuželu, nemělo by být uděleno více než 7 bodů. Jestliže psovod změní tempo /
zpomalí / zrychlí před vydáním povelu, nemůže být zadáno více než 7 bodů. Posunky rukou
a řeč těla při vydávání povelu k zastavení jsou hrubé chyby a budou přísně penalizovány
srážkou 3 – 5 bodů v závislosti na intenzitě a délce trvání.
Při posuzování je nutné věnovat pozornost i chůzi u nohy. Za špatnou chůzi by měly být
strženy 1 – 2 body. Pomalý pohyb a pomalé usednutí/zalehnutí nebo šikmé
usednutí/zalehnutí, jsou chybami. Strženy by měly být 1 – 4 body. Pokud psovod míjí psa po
špatné straně, měl by být stržen 1 bod.

CVIK 1.6

Vyslání do čtverce s položením

[Koef . 3]

Povely:

“Vpřed”, [“Vpravo/Vlevo” a/nebo posunek], (“Stůj”), “Lehni”, “Sedni”

Provedení:

Před započetím cviku psovod rozhodčímu sdělí, zda bude velet psovi ve čtverci nejprve stůj
a pak lehni a nebo bude psa pokládat ve čtverci rovnou.
Na pokyn stewarda psovod vysílá psa do čtverce o velikosti 3 x 3 m, který je umístěn
přibližně 15 m od výchozího bodu. Pes by měl do čtverce běžet po přímé linii a měl by do
něj vběhnout z přední strany.
Jakmile je pes ve čtverci, vydává psovod povel stůj a poté lehni anebo jen rovnou lehni.
Pokud je psovi před položením veleno nejprve stůj, měla by tato pozice být jasná a stabilní.
Psovod na pokyn stewarda dojde ke psu a přiřadí se k němu. Na další pokyn stewarda psovi
velí do základní pozice.
Psovod by neměl použít více než čtyři povely během celého cviku, čtvrtým povelem je povel
“Stůj” ve čtverci. Ve variantě, kdy psovod psa ve čtverci rovnou zalehává, může použít
povely pouze tři. Pokud musí být pes znovu nasměrován, mohou být posunky kombinovány
s hlasovým směrovým povelem.
Velikost čtverce je 3m x 3m. Vzdálenost mezi středem čtverce a výchozím bodem je cca 15
m. V každém rohu je čtverec označen kužely (o výšce asi 10 – 15cm). Z vnější strany jsou
kužely spojeny zřetelnou linií (lepící páska, křídová linka, pásmo). Hranice čtverce by měly
být umístěny ve vzdálenosti minimálně 3 – 5m od nejbližší hranice cvičebního prostoru.
Viz Obrázek pro cvik č. 6 třídy 1.

Instrukce:

Důraz by měl být kladen na ochotu psa uposlechnout povely, jeho rychlost a udržení
přímého směru. Pro zadání 10 bodů psovod nesmí použít více než čtyři povely v průběhu
cviku, čtvrtým povelem je povel “Stůj” ve čtverci. Ve variantě, kdy psovod psa ve čtverci
rovnou zalehává, smí použít pouze tři povely.

Pokud psovod při vydávání povelů ukročí (jakýmkoli směrem), cvik je nesplněn (0 bodů).
Pokud jsou používány přehnané povely (řeč těla), nemůže být zadáno více než 8 bodů.
Pokud se pes pohybuje velmi pomalu, je možné udělit jen 7 bodů. Pokud pes provádí cviky
bez povelu, o své vlastní vůli (např. pes se zastaví sám nebo si sám lehne ve čtverci bez
povelu), znamená to penalizaci.
Aby mohly být zadány body, musí být celé tělo psa – s výjimkou ocasu, zcela uvnitř čtverce.
Pokud si pes sedne nebo lehne vedle čtverce, není možné dávat další povel k posunu a cvik
není splněn.
Cvik rovněž není splněn (0 bodů), jestliže pes před ukončením cviku opustí čtverec. Jestliže
se pes ve čtverci plazí, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Jestliže pes změní polohu ještě
před tím, než k němu dojde psovod, nemůže být uděleno více než 6 bodů.
Jestliže pes zaujme ve čtverci špatnou pozici, znamená to ztrátu 3 bodů a pokud poloha stůj
není zřetelná a stabilní, je to penalizováno ztrátou 2 bodů. Cvik není splněn (0 bodů), pokud
se povel ”Stůj” nebo ”Lehni” musí dát potřetí. Vydání druhých povelů pro stůj a lehni je
penalizováno ztrátou 2 bodů. Penalizace pro povely navíc u vyslání do směru / u nového
nasměrování zavisí na jejich intenzitě a ochotě psa tyto povely uposlechnout, takže mohou
být strženy 1 nebo 2 body. Jestliže si pes po přiřazení psovoda sám sedne nebo stoupne
dříve, než je vydán povel, nemůže být uděleno více než 8 bodů.
Na výchozím bodě není dovoleno ukázat psovi směr nebo před začátkem cviku ukázat psovi
čtverec. Toto vede k nesplnění cviku.

CVIK 1.7

Aport dřevěné činky
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Povely :

“Aport” a “Pusť”, (”K noze”)

Provedení:

Steward oznámí začátek cviku a předá psovodovi dřevěnou činku. Na pokyn stewarda
odhodí psovod činku do vzdálenosti nejméně 10 metrů. Na další pokyn stewarda dává
psovod psovi povel k přinesení činky.

Instrukce:

Důraz by měl být kladen na ochotu psa plnit povely, na jeho rychlost a dodržení nejkratší
cesty k čince a zpět.
Upuštění činky, žvýkání a překusování činky jsou detailně popsány ve všeobecných zásadách
pro posuzování cviku.

CVIK 1.8

Ovladatelnost na dálku, sedni / lehni, 4 x změna polohy
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Povely:

“Lehni” “Zůstaň”, “Sedni”, “Lehni” a / nebo posunkové povely

Provedení:

Pes by měl na povel psovoda čtyřikrát (sedni/lehni) změnit polohu a přitom zůstat na
původním místě. Hranice je tvořena imaginární spojnicí dvou značek/markerů za zády psa.
Na výchozím bodě psovod položí psa před tuto hranici. Poté psovod odchází od psa na
vyznačené místo cca 5m před psem a otáčí se ke čelem ke psu. Pořadí pozic je pouze sedni –
lehni (dvakrát) a tudíž by posledním povelem pro změnu pozice mělo být “Lehni”. Steward
psovodovi ukazuje, v jakém pořadí má být změna poloh provedena a k tomu používá karty s
nápisem nebo kresbou, a nebo elektronickou tabuli. Steward by měl stát přibližně 3 – 5m od
psa tak, aby při ukazování instrukcí na psa neviděl. Steward mění symboly pro polohu
každé 3 vteřiny. Psovod může používat hlasové i posunkové povely, ale musí být krátké a
použité současně. Po posledním povelu se psovod vrací ke psu a dává povel sedni.

Instrukce:

Důraz by měl být kladen na rychlost provedení změny poloh, na jasnou rozpoznatelnost
zaujaté polohy a jak dobře pes polohu udrží i jak moc se pes posune. Aby mohly být uděleny
nějaké body, pes se nesmí posunout celkově o více než jednu délku těla z výchozího místa (v
jakémkoli směru). Všechny posuny se sčítají (vzad a vpřed, do stran atd.). Pokud pes
vynechá jednu polohu ze čtyř, např. zaujme špatnou pozici nebo měl třetí povel v nějaké
poloze, nemělo by být uděleno více než 7 bodů a jestliže pes vynechá dvě pozice, cvik
nesplnil (0 bodů).
Pokud si pes sedne dříve, než se k němu vrátí psovod, nemůže být uděleno více než 8 bodů.
Přehnané hlasové povely a přemrštěné či dlouhotrvající posunkové povely jsou
penalizovány. (viz všeobecné zásady)
Třetí povel může být vydán, ale znamená ztrátu polohy. První povel navíc pro změnu polohy
znamená srážku 2 bodů, další pak 1 bod.

CVIK 1.9

Přivolání se skokem přes překážku
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Povely:

“Zůstaň”, “Ke mně” nebo “Hop”, (”K noze”)

Provedení:

Psovod se psem v základní pozici stojí před překážkou ve vzdálenosti cca 2 – 4m od ní (dle
vlastního uvážení). Steward oznámí začátek cviku a na jeho pokyn psovod odkládá psa vsedě
před překážkou a sám jde na druhou stranu, cca 2 – 4m za překážku. Na pokyn stewarda
přivolává psa tak, aby pes překážku skočil. Pes by měl po skoku zaujmout základní pozici a
steward oznámí konec cviku. Výška překážky by měla být přibližně stejná, jako je
kohoutková výška psa. Výška může být zaokrouhlena spíše dolů, než nahoru, nicméně
maximální výška je 50 cm.

Instrukce:

Důraz by měl být kladen na ochotu psa plnit povely a přivolání, na jeho tempo a dodržení
nejkratší cesty ke psovodovi. Pokud se pes byť jen lehce dotkne překážky, nemůže být
uděleno více než 8 bodů. Pokud se pes od překážky odrazí, pokud překážku srazí nebo ji
nepřeskočí, cvik není splněn.

CVIK 1.10

Vyslání okolo kuželu a zpět

Povel:

“Okolo” [“Vpravo / Vlevo” a/nebo posunkový povel] („K noze")

Provedení:

Psovod stojí se psem v základní pozici na výchozím bodě ve vzdálenosti přibližně 10m před
kuželem, který je cca 15 – 40cm vysoký. Psovod vyšle psa z výchozího bodu oběhnout kužel.
Pes by měl kužel oběhnout, vrátit se ke psovodovi a zaujmout základní pozici.

Instrukce:

Důraz by měl být kladen na ochotu psa plnit povely, na jeho rychlost a dodržení nejkratší
cesty. Při obíhání kuželu by vzdálenost psa od kuželu měla být odpovídající s ohledem na
plemeno psa i jeho rychlost. Dráha psa kolem kuželu může být po nebo proti směru
hodinových ručiček. Pokud je použit povel pro přivolání, nemůže být uděleno více než 8
bodů. Pokud se pes otočí při dosažení kuželu, ale neoběhne jej, nemůže být uděleno více
než 5 bodů. Cvik není splněn (0 bodů), jestliže se pes otočí dříve, než dosáhne kuželu, pokud
musí být vydán třetí povel pro oběhnutí a nebo pokud musí být vydán druhý povel pro
přivolání. Pokud musí být pes znovu nasměrován, mohou být posunkové povely
kombinovány se směrovým povelem. Při posuzování rychlosti musí být zohledněna
plemenná příslušnost.
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Ukazování psovi do směru nebo dotyk psa na výchozím bodě vede k nesplnění cviku.

CVIK 1.11

Celkový dojem
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Instrukce:

Pro posuzování všeobecného dojmu je zásadní ochota psa pracovat a plnit povely. Přesnost
a preciznost jsou důležité zrovna tak, jako přirozený pohyb psovoda i psa. Pro zisk vysokého
bodového hodnocení musí psovod i pes dobře spolupracovat jako tým, projevovat
vzájemnou radost ze společné práce a sportovního ducha. Na výši bodového hodnocení
celkového dojmu má vliv i chování v průběhu cviků i mezi nimi.
Pokud pes upustí soutěžní prostor nebo pokud se v něm vyprázdní, nemohou být za celkový
dojem uděleny žádné body. Pokud je pes neovladatelný a během cviku nebo mezi cviky
opustí psovoda (byť jen jednou), ale zůstane v soutěžním prosotru, nemůže být uděleno
více než 5 bodů.

