Uvedeny jsou pouze úpravy/změny/doplnění
původních pravidel FCI pro mezinárodní třídu.
U všech cviků byla provedena pouze drobná doplnění,
cvik č.4 je změněn kompletně!

CVIK 1 – Odložení vsedě ve skupině
Beze změny

CVIK 2 – Odložení vleže ve skupině
Provedení cviku: Hlasitý povel může rušit ostatní a bude penalizován.
Instrukce: Pokud si pes nelehne nebo si lehne na záda, cvik je považován za
nesplněný (0 bodů)
Pokud pes reaguje na povel sousedního psovoda (lehne si nebo sedne), nemůže být
uděleno vice než 8 bodů. Pokud pes zareaguje na povel souseda, musí zůstat
v poloze, kterou zaujal (leží nebo sedí). Pokud tak neudělá, je cvik považován za
nesplněný.
Pokud si pes nesedne, nemůže být uděleno vice než 7 bodů.

CVIK 3 – Chůze u nohy
Provedení cviku: Při obratu o 180° se psovod vrací přibližně po stejné linii, po jaké
přišel. Obraty doleva a doprava jsou v pravém úhlu (90°). Při úkrocích stranou by
psovod neměl otáčet hlavou ani rameny a neměl by ani využívat řeč těla.
Všichni psi v jedné zkoušce nebo soutěži provádějí chůzi u nohy podle stejného
schémata.
Instrukce: Pes, který jde velmi blízko psovoda a překáží mu, by měl být penalizován.
Ještě vice, pokud se přitom psovoda dotkne.

CVIK 4 – Stůj, sedni a lehni za chůze
Povely: “Stůj”, “Sedni”, “Lehni”, “K noze”
Provedení cviku: Cvik se provádí podle uvedeného nákresu. Psovod za chůze, po
pokynu stewarda, velí psovi zaujmout polohu stůj, sedni a lehni. Psovod se pohybuje
rychlostí běžné chůze. Obraty jsou vpravo a vlevo. Místa obratů vpravo a vlevo jsou
označena malými kužely. Pořadí zaujímaných poloh a obratů vpravo a vlevo se může
lišit, ale musí být stejné pro všechny soutěžící.
Steward dává pokyn psovodovi k zahájení cviku, kdy má dát povel k zaujetí polohy a
kdy se má otočit. Odložení jsou přibližně uprostřed (5 m) desetimetrového úseku.

Psovod pokračuje v chůzi cca 5 m (přibližně k dalšímu místu obratu), na povel
stewarda čelem vzad, pokračuje v chůzi směrem ke psu, kterého míjí ve vzdálenosti
přibližně 0,5 m po své levé straně, pokračuje v chůzi cca 2 m, tak na pokyn stewarda
udělá čelem vzad a dojde ke psovi. Na jeho úrovni velí bez zastavení “k noze”.
Pokračuje se psem k dalšímu bodu obratu, zahne vpravo/vlevo a pokračuje do středu
dalšího úseku. Cvik pokračuje obdobně jako jeho první část. Cvik končí, když dá
steward pokyn k zastavení a oznámí “konec cviku”
Polohy stůj, sedni a lehni by měly být paralelní s imaginární spojnicí míst zahájení
cviku/obratu/ukončení cviku. Vzdálenost mezi psem a místem obratu by měla být
přibližně 0,5 m, je brána do úvahy velikost psa. Obraty jsou v úhlu 90 o, nikoliv do
oblouku. Psovod a pes míjejí kužely v místech obratu z pravé strany, mají je tedy po
své levé straně.
Instrukce: Pokud se pes jednou zastaví v nesprávné pozici (např. leží, místo aby si
sedl) nebo jednu pozici nevykoná (tedy se nezastaví ve správné pozici do vzdálenosti
jedné tělesné délky), nemůže být uděleno vice než 7 bodů. Pokud je nutný další povel
z zastavení nebo zaujmutí dané polohy, nebyla tato poloha splněna.
Pokud se pes při kterékoliv poloze nezastaví, t.zn. že se nezastaví, než psovod udělá
obrat čelem vzad, je cvik považován za nesplněný. Pokud pes dál následuje psovoda i
po povelu k zastavení (stůj/sedni/lehni), může být použit další povel. Pokud pes zaujme
další polohu, než psovod dojde na místo obratu čelem vzad, cvik pokračuje dál, ale
nemůže být uděleno vice než 6 bodů.
Aby pes získal body za zaujatou polohu, nesmí se po povelu posunout o víc než jednu
délku těla a musí zaujmout velenou polohu (stůj/sedni/lehni), než psovod dojde na
místo obratu čelem vzad. K získání bodů za cvik musí pes zaujmout správně alespoň
dvě polohy. Při posouzení je nutné věnovat pozornost i chůzi u nohy. Pomalá a špatná
chůze, změny rychlosti, zaoblené rohy a nesprávný směr (chůze není paralelní s
imaginární spojnicí) jsou chybou.
Nejsou povoleny povely navíc u poloh. Pokud pes zaujme nesprávnou polohu a psovod
si toho všimne, nedává povel navíc. Tato poloha už je nesplněna. Dvojité povely a řeč
těla by měly být přísně postihovány.

CVIK 5 – Přivolání s meziodložením
Beze změn

CVIK 6 – Vysílání do čtverce
Beze změn

CVIK 7 – Směrový aport
Beze změn

CVIK 8 – Aport přes překážku
Beze změn

CVIK 9 - Rozlišování a aport

Provedení cviku: Na výchozím bodě steward předá psovodovi dřevěný předmět (10
cm x 2 cm x 2 cm), který psovod označí svým startovním číslem.
Steward dá psovodovi pokyn, aby mu předal předmět a pak mu řekne, aby se otočil.
Cvik začíná ve chvíli, kdy steward předá předmět psovodovi.
Označení předmětu se provádí obyčejnou tužkou nebo propisovací tužkou.
Instrukce: Není chybou, pokud pes při hledání správného předmětu očichá předměty
všechny.
EXERCISE 10 – Ovladatelnost na dálku
Provedení cviku: Steward ukazuje psovodovi karty s nápisem nebo kresbou, v jakém
pořadí má pes polohy zaujmout.
Instrukce: Nelze udělit více než 8 bodů, pokud je psovi nutné dát k zaujmutí polohy
dva povely. Pokud nevykoná polohu ani na druhý povel, považuje se tato poloha za
nesplněnou.
Je možné získat body za tento cvik, i pokud byly 3 – 4 polohy splněny až na druhý
povel, pokud pes na tento povel zareaguje okamžitě a zaujme správnou polohu.
Při tomto cviku je penalizace –1 bod za povel navíc, pokud pes na tento povel navíc
reaguje okamžitě a zaujme správnou polohu.

