Jarní závody naší „Psí školy“ – 5. 6. 2016
Začátečníci
6 cviků
1. Odložení v sedě
Psovod dojde na určené místo se psem na vodítku a u nohy. Na pokyn pomocníka se postaví jeden krok před něj, a
velí povel, pro zůstaň. Couvne od psa na 2m a setrvá 30 vteřin v této pozici. Po 30 vteřinách se na pokyn pomocníka
vrátí ke psovi, tak že se k němu přiřadí. V případě, že pes změní pozici, tedy ulehne, nebo vstane, snižuje to bodovou
hodnotu cviku na polovinu, pokud vše ostatní bude v pořádku, tedy pes se nepřiblíží k psovodovi, nebo nebude chtít
odejít. Psovod se může rozhodnout, zda vodítko pustí z ruky, nebo ho bude po celou dobu cviku držet v ruce

2. Chůze u nohy
Psovod dojde na určené místo se psem na vodítku a u nohy. Pes sedí u levé nohy psovoda. Na pokyn pomocníka se
rozejde. 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 pomocníka zastaví a cvik je ukončen. Poloměr kruhu je
4 m. Povel k noze dává psovod pouze při počátečním vykročení. Když se psovod zastaví, pes okamžitě a bez povelu
zaujme základní pozici vsedě u nohy. Pes je celou dobu na vodítku. Psovod může třikrát zopakovat povel pro chůzi u
nohy a je jen na něm kdy tuto možnost použije.

3. Přivolání
Psovod dojde na určené místo se psem na vodítku a u nohy. Pomocník převezme vodítko, psa odepne a přidržuje ho
za obojek, psovod odchází na značku, která je přibližně 20 m od psa. Na pokyn pomocníka psovod psa přivolá do
pozice před psovodem. Pes po přiběhnutí okamžitě usedne do žádané pozice. V této pozici setrvá alespoň 5 vteřin a
pak je pomocníkem cvik ukončen.

4. Ovladatelnost na dálku
Psovod dojde na určené místo se psem na vodítku a u nohy. Pes na určeném místě zaujme na povel psovoda (po
pokynu pomocníka) polohu lehni. Na pokyn pomocníka udělá psovod krok těsně před psa. Pes by měl čtyřikrát
změnit polohu (sedni, lehni) a zůstat na původním místě. Pořadí zaujímaných poloh je jen sedni - lehni (dvakrát) a
poslední povel při změně poloh je tedy „lehni“. Psovod může použít jak hlasový, tak posunkový povel, ale musí být
krátké a použité současně. Po posledním povelu „lehni“ se psovod na pokyn pomocníka přiřadí zpět ke psu a dává
povel, aby se pes posadil. Psovod se může sám rozhodnout, zda vodítko pustí, nebo ho bude držet v ruce.
5. Skok přes překážku
Psovod na pokyn pomocníka odloží psa do polohy vsedě před překážku (vzdálenost 2 – 4 m před překážkou), obejde
překážku a postaví se 2 – 4 m za ní. V případě, že pes ještě nemá pevné odložení, požádá psovod pomocníka o
přidržení psa za obojek. Na pokyn pomocníka pak psa přivolá tak, aby překážku přeskočil. Cvik končí, když pes
překoná překážku, nemusí se tedy řadit k psovodovi. Překážka musí být přibližně 1 m široká a její výška přiměřená
kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm.
6. Proběhnutí tunelem
Psovod dojde na určené místo se psem na vodítku a u nohy. Psovod se může rozhodnout, zda psa odpoutá a
následně pes proběhne tunelem, nebo bude mít psa na vodítku a před tunelem vodítko pustí, aby pes mohl
proběhnout. Psovod jde nebo běží podél tunelu společně se psem. Po proběhnutí se pes na pokyn psovoda přiřadí
k noze, pokračují společně přímým směrem asi pět metrů a tam se psovod zastaví, pes se zastaví také, je jedno zda
usedne či zůstane stát.

Začátečníci mají možnost mezi jednotlivými cviky psa pochválit, pohrát si s ním a pak plynule přejít k dalšímu cviku.
Mají možnost si psa před začátkem cviku uklidnit a cvik začne až psovod oznámí, že je připraven.Odměna pamlsky
není dovolená, ale pamlsky mohou být v kapsách, nebo pamlskovníku. Hračky nejsou povoleny.
Cviky jdou za sebou v pořadí, ve kterém jsou zde napsané

Pokročilí
7 cviků
1. Odložení v sedě
Psovod dojde na určené místo se psem na vodítku a u nohy. Na pokyn pomocníka psa odpoutá, a velí povel pro
zůstaň. Odejde od psa na 5 m, na pokyn pomocníka se otočí čelem ke psu a setrvá 3 minuty v této pozici. Po 3
minutách se na pokyn pomocníka vrátí ke psovi, tak že se k němu přiřadí. V případě, že pes změní pozici, tedy ulehne
nebo vstane, snižuje to bodovou hodnotu cviku na polovinu, pokud vše ostatní bude v pořádku, tedy pes se
nepřibližuje ke psovodovi, nebo po chvilce neodejde.

2. Chůze u nohy
Psovod dojde na určené místo se psem na vodítku a u nohy. Pes sedí u levé nohy psovoda. Na pokyn pomocníka psa
odepne, vodítko si dá do kapsy, nebo přes rameno a rozejde se. 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 pomocníka zastaví a cvik je ukončen. Poloměr kruhu je 4 m. Povel k noze dává psovod pouze při počátečním
vykročení. Když se psovod zastaví, pes okamžitě a bez povelu zaujme základní pozici vsedě u nohy. Psovod může
ještě jednou zopakovat povel pro chůzi u nohy a je jen na něm kdy tuto možnost použije.

3. Přivolání
Psovod dojde na určené místo se psem na vodítku a u nohy. Pomocník převezme vodítko a psovod odchází na
značku, která je přibližně 25 m od psa. Pomocník psa přidržuje za obojek a odepne mu vodítko. Na pokyn pomocníka
psovod psa přivolá do pozice před psovodem. Pes po přiběhnutí okamžitě usedne do žádané pozice. Na pokyn
pomocníka dá psovi pokyn k pozici u nohy. Dále se na pokyn se psem rozejde a zastaví se na značce, kde pes
neusedá, ale na pokyn zůstane stát. V této pozici setrvá alespoň 5 vteřin a pak je pomocníkem cvik ukončen.
4. Ovladatelnost na dálku
Psovod dojde na určené místo se psem bez vodítka u nohy. Pes na určeném místě zaujme na povel psovoda (po
pokynu pomocníka) polohu lehni. Na pokyn pomocníka udělá psovod dva kroky před psa. Pes by měl čtyřikrát změnit
polohu (sedni, lehni) a zůstat na původním místě. Pořadí zaujímaných poloh je jen sedni - lehni (dvakrát) a poslední
povel při změně poloh je tedy „lehni“. Psovod může použít jak hlasový, tak posunkový povel, ale musí být krátké a
použité současně. Po posledním povelu „lehni“ se psovod na pokyn pomocníka přiřadí zpět ke psu a dává povel, aby
se pes posadil.
5. Skok přes překážku
Psovod na pokyn pomocníka 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 pomocníka pak psa přivolá tak, aby překážku přeskočil, a přiřadil se
k noze. Psovod stojí na místě, je na něm, zda bude čelem ke psu, nebo zůstane ke psu zády a pes se díky tomu
snadněji přiřadí. Obrat psovoda při pohybu psa snižuje bodové ohodnocení na polovinu, tedy nemůže získat více než
5 bodů. Na pokyn pomocníka, provedou společně se psem dva obraty vpravo a dva obraty vlevo na místě, mezi
obraty je přibližně 10 vteřin do dalšího obratu. Pořadí obratů je dvakrát vpravo a pak dvakrát vlevo. Cvik končí na
pokyn pomocníka. Překážka musí být přibližně 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená
na nejbližších 10 cm.

6. Odložení psa do lehu za chůze
Psovod jde s neupoutaným psem na značku, na pokyn pomocníka se psovod se psem rozejde, přibližně v polovině
označeného prostoru dá psovi pokyn k ulehnutí a sám pokračuje bez změny rychlosti ke kuželu, který obejde a vrací
se k psovi. Psa obejde a povelem ho zvedne a spolu pokračují ke kuželu v přímém směru, u kuželu se zastaví a pes
okamžitě usedá.
7. Průchod skupinkou lidí ( ve skupince bude i jeden pes )
Psovod jde s neupoutaným psem směrem do skupinky. Pohybuje se kolem skupinky, i jí několikrát projde. Pes by měl
být ovladatelným, neměl by se zajímat o lidi ani o psa a měl by následovat psovoda bez zbytečných okolků. Na pokyn
pomocníka se jednou zastaví, pes okamžitě usedá. Psa je možně během chůze chválit a při změně směru použít povel
k následování.
U pokročilých je mezi cviky dovoleno psa pochválit, avšak jen přiměřeně, poskakování, štěkání, nebo odbíhání psa
není povoleno. Samozřejmě pamlsky ani hračky nebudou ani v kapsách či jinde u psovoda.

Cviky jdou za sebou v pořadí, ve kterém jsou zde napsané

Za jednotlivé cviky psovod získává body od 10 do 1 podle toho, jak společně cvik zvládnou, přihlíží se k ochotě psa
spolupracovat, Soustředěnost na psovoda. Počet povelů nutných ke splnění cviku a celkový dojem ze cvičící dvojice.
Cviky se dělají převážně na pokyn pomocníka, pokud pes cvičí bez povelu psovoda, nebo psovod dává povel bez
ohledu na pokyny pomocníka, ztrácí se body.

Přejeme hodně úspěchů a radost ze společně strávených chvil se svými chlupáči. Ceny pro vítěze stojí za to a radost
z pěkných výsledků také.

