Nový zkušební řád
Od 1.7.2012 nabývá platnosti nový zkušební řád, kde se třídy OB1, OB2 a OB3 shodují s pravidly FCI, tzn.
jedná se o mezinárodní zkušební řád platící v několika evropských zemích. Začátečnickou třída OB-Z bude
pro ČR specifická. Návrh nového zkušebního řádu je k nahlédnutí na webových stránkách klubu, řád čekají
jen drobné „kosmetické“ úpravy.
V první polovině roku proběhnou školení povinné pro všechny rozhodčí, stewardy a instruktory. Součástí
školení budou i tzv. ZKOUŠKY NANEČISTO, kde si závodníci budou moci vyzkoušet soutěž dle nového
Zkušebního řádu. Tyto soutěže budou probíhat v různých částech republiky (Brno, Kladno, Dvůr Králové
nad Labem, sever Moravy je v jednání).
Od 1. 7. 2012 bude možný přestup do vyšší třídy (OB1 do OB2, z OB2 do OB3) pouze na základě zkoušky
splněné na známku výborně nebo 256 bodů včetně. Tzn. tým, který splní např. 28. 6. 2012 zkoušku OB1 na
výborně, může po 1. 7. 2012 nastoupit do třídy OB2. Pokud však tuto zkoušku splní pouze na velmi dobře
nebo dobře, musí i nadále soutěžit v OB1. S příchodem nového zkušebního řádu se samozřejmě uznávají již
vykonané zkoušky. Taktéž budou uznávány zkoušky splněné v zahraničí dle tohoto sjednoceného řádu.
Splnění zkoušky OB-Z bude povinné pro přestup do vyšších tříd (na jakoukoli známku). Do Výkonnostních
knížek se budou zaznamenávat všechny výsledky včetně nesplněných zkoušek.

Celkové hodnocení:

Třída OB-Z

výborná 224 – 280 bodů (80%)
velmi dobrá 196 – méně než 224 (70%)
dobrá 140 – méně než 196 (50%)

Třída OB1

výborná 224 – 280 bodů (80%)
velmi dobrá 196 – méně než 224 (70%)
dobrá 140 – méně než 196 (50%)

Třída OB2

výborná 256 – 320 bodů (80%)
velmi dobrá 224 – méně než 256 (70%)
dobrá 192 – méně než 224 (60%)

Třída OB3

výborná 256 – 320 bodů (80%)
velmi dobrá 224 – méně než 256 (70%)
dobrá 192 – méně než 224 (60%)

Přehled změněných cviků červeně:

TŘÍDA OB-Z
1. Odložení vleže ve skupině, 1 min, psovod v dohledu (20m)
2. Chůze u nohy
3. Odložení do lehu za chůze
4. Přivolání
5. Odložení do sedu za chůze
6. Vyslání do čtverce
7. Držení aportovací činky (vsedě 7-10 vteřin)
8. Ovladatelnost na dálku (2x sedni, 2x lehni, krok před psovodem)
9. Skok přes překážku jedním směrem od psovoda, za překážkou pes zaujme jednu z poloh Stůj / Sedni /
Lehni (záleží na psovodovi)
10. Všeobecný dojem - Při určování celkového dojmu se posuzuje jako zásadní ochota psa k práci a
uposlechnutí povelů. Přesnost a správné plnění jsou důležité, stejně tak jako přirozený pohyb psovoda i psa.
Aby dvojice získala vysoké bodové hodnocení, musí psovod i pes pracovat dobře jako tým, projevit
oboustrannou radost ze společné práce a sportovního ducha. Hodnocení všeobecného dojmu ovlivňuje i
chování mezi cviky a při nich.

TŘÍDA OB1
1. Odložení vleže ve skupině, 2 min, psovod v úkrytu
2. Chůze u nohy - Chůze u nohy je prověřována v běžném tempu ve spojení s obraty doleva, doprava a
čelem vzad. Chůze probíhá i v rychlém tempu (klus), ale zde jsou pouze obraty vpravo. Pes je prověřen i tak,
že psovod udělá dva nebo tři kroky vpřed a vzad.
3. Odložení do stoje za chůze
4. Přivolání se zastavením (LEHNI)
5. Odložení do sedu za chůze
6. Vyslání do čtverce
7. Aportování dřevěné činky odhozené psovodem
8. Ovladatelnost na dálku (2x sedni, 2x lehni, 5m před psovodem)
9. Skok přes překážku - Psovod na pokyn stewarda odloží psa do polohy vsedě před překážku (vzdálenost 2
– 4 m před překážkou), obejde překážku a postaví se 2 – 4 m za ní. Na pokyn stewarda pak psa přivolá tak,
aby překážku přeskočil.
10. Všeobecný dojem – viz OB-Z

TŘÍDA OB2
1. Odložení vsedě ve skupině, 1 min, psovod v dohledu (20m)
2. Chůze u nohy - Chůze u nohy se prověřuje v normálním, rychlém i pomalém tempu s obraty do směrů,
čelem vzad a zastaveními. Pes je prověřen i tak, že psovod udělá dva nebo tři kroky vpřed a vzad.
3. Odložení do stoje a do sedu za chůze
4. Přivolání se zastavením (STŮJ)
5. Vyslání do čtverce na vzdálenost 25m, psovod jde obráceně (nejdřív směrem k pravému kuželu, pak
k levému a zpět na výchozí pozici)
6. Směrový aport - kužel vzdálen od výchozí pozice 5m, psovod k němu psa dovede, nechá ho odloženého
ve stoje, vrací se na výchozí pozici a vysílá pro pravý/levý aport, zbytek cviku stejný
7. Pachové rozlišování – psovod má u sebe dřívko 10 sekund, steward se ostatních 5 dřívek nedotýká
8. Ovladatelnost na dálku (2x sedni, 2x lehni, 2x stůj, 10m před psovodem)
9. Aport se skokem přes překážku (dřevěná nebo kovová činka dle volby psovoda)
10. Všeobecný dojem – viz OB-Z

TŘÍDA OB3
1. Odložení vsedě ve skupině, 2 min, psovod v úkrytu
2. Odložení vleže ve skupině, 4 min, psovod v úkrytu
3. Chůze u nohy
4. Odložení za pochodu – Stůj, sedni, lehni
5. Přivolání
6. Vyslání do čtverce
7. Směrový aport
8. Aport přes překážku
9. Pachové rozlišování
10. Ovladatelnost na dálku
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