Nová pravidla FCI, třída 1 + 2, platí od 1.1.2012
FCI doporučuje jednotlivým státům vytvořit si vlastní „začátečnickou“ třídu,
kterou by tým absolvoval před nástupem do OB 1. Pravidlo pro postup do vyšší
třídy je dáno – minimálně 1x hodnocení výborně.
Koef. a maximální možné body /tedy body na známku/ se liší

Třída 1 (OB 1)
1. odložení vleže
Ve skupině, 2 minuty, psovod v úkrytu. Nástup se psem na vodítku, začátek
cviku po odpoutání psů. Lehni/sedni postupně.
2.chůze u nohy
Bez vodítka, normální tempo, vlevo a vpravo vbok, čelem vzad, zastavení.
Rychlé tempo, jen vpravo vbok. Úkroky vpřed a vzad
3.odložení do stoje za pohybu
Normálním tempem po 10 metrech, návrat ke psu a v pohybu přiřazení k noze
4.přivolání
20 – 25 m
5.odložení do sedu za pohybu
Normálním tempem po 10 metrech, návrat ke psu a v pohybu přiřazení k noze
6.vyslání do čtverce
Jako „naše“ jedničky
7.aport
Psovod odhazuje do vzdálenosti nejméně 10 m
8.ovladatelnost
5 m, dvakrát sedni – lehni (4x změna pozice)
9.přivolání se skokem přes překážku
Pes odložen vsedě před překážkou, psovod odejde za překážku a přivolá
10.celkový dojem

Třída 2 (OB 2)
1.odložení vsedě
Ve skupině, 1 minuta, psovod 20 m čelem ke psu
2.chůze u nohy
Bez vodítka, normální, pomalá, rychlá, zastavení, vpravo a vlevo vbok, čelem
vzad, úkroky vpřed a vzad.
3.odložení do stoje a do sedu za pohybu
Jako v trojkách, jen chybí jedna třetina „Z“
4.přivolání s odložením do stoje
25 až 30 m, cca v polovině zastavení
5.vyslání do čtverce
Vzdálenost 25 m, psovod do trojúhelníku k pravému kuželu, k levému a při
návratu po cca 10 m přivolání
6.směrový aport
Jako v „našich“ dvojkách, ale psovod psa ke kuželu odvede, nechá ho tam stát a
vrací se na výchozí pozici, odkud psa vyšle k vylosovanému aportu
7.pachové rozlišování
Dřívko před cvikem, může se pachovat v rukou až 10 vteřin
8.ovladatelnost
10 m od psa, sedni/vstaň/ lehni – šestkrát změna pozice
9.aport přes překážku
Psovod si může vybrat, zda použije činku dřevěnou nebo kovovou
10.celkový dojem

