Úpravy ZŘ platné od 1.2. 2009
Červeně jsou označeny doplněné formulace.
1) Pozice „Lehni“
Pes si musí lehnout okamžitě po vydání povelu psovodem. Pes se smí okamžitě převalit na stehno
(kyčel), ale zaujatou polohu již nesmí měnit. Pes může otáčet hlavou, zajímat se o rušivé vlivy v okolí,
ale neměl by např. jíst trávu apod. Převalování se ze stehna na stehno, nervozita, zvukové projevy a
podobné jsou penalizovány ztrátou bodů. Je chybou, pokud se pes převalí a leží celým tělem na boku.
Pes nesmí ležet na zádech nebo se převalovat.
Vypuštěno „ pes by neměl očuchávat zem okolo sebe“.
2) Pokud se pes vyvenčí mezi cvičeními nebo během tréninku v soutěžním prostoru ve třídě OB1,
OB2, OB3 odečítá se mu z celkového skóre 50 bodů. Ve třídě OB-Z se odečte 20 bodů. Pokud se pes
vyvenčí během cvičení ve třídách OB1, OB2, OB3, je diskvalifikován. Ve třídě OB-Z je cvik hodnocen
0 a odečte se ještě dalších 20 bodů z celkového skóre.
3) Jestliže psovod používá během tréninku v soutěžním prostoru pamlsky, odečítá se mu z celkového
skóre 50 bodů.
4) Pes může být po ukončení cviku a mezi cvičeními přiměřeně chválen a povzbuzován. Psovod si
však mezi cvičeními nesmí se psem hrát a pes by na něj neměl vyskakovat.
5) Diskvalifikace:
 psovod je kdykoli v průběhu celé akce (i mimo soutěžní prostor) hrubý nebo křičí na psa,
nasazuje mu ostnatý či elektrický obojek nebo používá jiné donucovací protizákonné pomůcky
6) Třída OB-Z: CVIK 3 Chůze u nohy
Provedení: Chůze u nohy je přezkoušena v obrazci tvaru kruhu a přímky. Pes by měl ochotně a
dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak, že je svým pravým ramenem na úrovni levého
kolena psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat
pažemi.
Chůze u nohy probíhá v normálním tempu s jedním zastavením. Psovod stojí se psem na výchozím
bodě v základní pozici. (viz nákres) Psovod dá psovi povel „K NOZE“. Jako první vykoná se psem
oblouk doleva kolem kuželu. Potom, co dojde se psem zpět na výchozí bod, pokračuje psovod se
psem bez změny tempa chůze v přímém směru do vzdálenosti asi 15 kroků. Zde se psovod se psem
na pokyn stewarda zastaví a cvik je ukončen. Poloměr kruhu je 4 m.

7) OB-Z: CVIK 6 Vysílání do čtverce
Provedení: V tomto cviku jde psovod nejprve do čtverce, kde naznačí položení předmětu. Pes
zůstává sedět na výchozím bodě. Psovod se přiřadí zpět ke psu (nesmí ho obcházet). Poté je pes na
pokyn stewarda vyslán do čtverce o velikosti 3 x 3 m, který je od výchozího bodu vzdálen 5 m. Čtverec
by měl být umístěn přibližně 3 – 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny
kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Psovod a pes stojí ve
výchozím bodě v základní pozici 5 m od středu čtverce. Na pokyn stewarda je pes vyslán do čtverce.
Psovod může k vysílání použít zvukový i posunkový povel. V okamžiku, kdy se celé tělo psa nachází
ve čtverci (ocas smí přečnívat), je pes velen do pozice „LEHNI“. Tuto pozici musí pes zaujmout pouze
na povel psovoda. Leží-li pes ve čtverci, je cvik stewardem ukončen.
Povolena pouze varianta s ulehnutím psa ve čtverci. Zrušena možnost zpětného přivolání psa ze
čtverce.
8) OB-Z: CVIK 9 Rozlišování předmětu a aportování
Provedení: Na začátku cviku 3 obdrží psovod dřevěný špalík (2 cm x 2 cm x 10 cm), který označí a
nechá si ho na libovolném místě u sebe až do zahájení cviku. Psovod smí psovi před zahájením cviku
předmět ukázat. Psovi není dovoleno k předmětu čichat ani se jej dotýkat. Psovod předá předmět
stewardovi. Steward odejde položit tento předmět (aniž by se jej dotýkal holou rukou) do vzdálenosti
přibližně 5 m a položí jej 30 – 40 cm napravo nebo nalevo od hromádky pěti stejných špalíků. Pes i
psovod mohou přihlížet. Steward se nesmí dotýkat ani zbylých špalíků, ty musí být pachově neutrální.
Potom psovod dostává pokyn, aby vyslal psa aportovat označený předmět. Pes by měl najít správný
špalík (psovodův) a přinést jej. Pes musí předmět předat do ruky psovoda, předáním cvik končí.
Psovod si sám určí, kdy psovi odebere předmět (nečeká na pokyn stewarda), pes nemusí při
předávání předmětu sedět. Pes má na vykonání cviku přibližně 1 minutu. Pro každého soutěžícího
musí být připraveno 5 nových předmětů. Neutrální předměty však mohou být použity pro více
soutěžících. Předměty, kterých se dotkl jiný pes, nesmí být dál v soutěži použity a musí být nahrazeny
pachově neutrálními
9) Ovladatelnost na dálku
OB-Z, OB1, OB2 – časový interval pro provádění jednotlivých poloh upraven a sjednocen na cca 5
sekund
10) OB2: CVIK 6 Vysílání do čtverce s povelem „Lehni“ a přivolání za chůze
Provedení: V tomto cviku je pes vysílán do čtverce o velikosti 3 x 3 m, který je od startovní pozice
vzdálen 15 m. Čtverec je umístěný přibližně 3 – 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce
jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Psovod
a pes stojí ve výchozím bodě v základní pozici 15 m od středu čtverce. Na pokyn stewarda je pes
vyslán do čtverce. Psovod může k vysílání použít zvukový i posunkový povel. V okamžiku, kdy se celé
tělo psa nachází ve čtverci (ocas smí přečnívat), je pes velen do pozice „LEHNI“. Tuto pozici musí pes
zaujmout až na povel psovoda. Leží-li pes ve čtverci, vychází psovod na pokyn stewarda ke čtverci
směrem k levému bližšímu kuželu, 2 m před hranicí čtverce se psovod na pokyn stewarda otočí
doprava a pokračuje v přímém směru ke druhému kuželu, kde dostává opět od stewarda pokyn
k otočení se vpravo a pokračuje dál směrem k výchozímu bodu. Po dalších 2-5 krocích na pokyn
stewarda přivolává psa povelem „K NOZE“ a pokračuje směrem ke startovní pozici, kde je cvik
ukončen. (Viz nákres v příloze)

