Slovenský poľovnícky zväz, Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov,
Skúšobný poriadok pre skúšky chovnej spôsobilosti NKS.
Skúšobný poriadok si môžete stiahnuť TU >>>
1.

Všeobecné ustanovenia.

Účelom skúšok chovnej spôsobilosti je zistenie vrodených vlastností jedincov zaraďovaných do chovu. Zistenie
vrodených vlastností chovných jedincov je podstatne dôležitejšie z hľadiska chovu, ako preukázanie
vycvičenosti jedinca na rôznych typoch skúšok vrátane najvyšších, V súčasnosti sa nie každý jedinec vhodný
do chovu nachádza v rukách vodičov schopných pripraviť tohto psa na vyššie typy skúšok, ktoré sú požadované
pre zaradenie psa do chovu. Na tieto typy skúšok sa dostávajú často jedinci, ktorí po vlohovej stránke nie sú
tak dobre založení, ako jedinci, ktorí sú v rukách začiatočníkov, resp. vodičov, ktorí nie sú schopní psa pripraviť
a potom s ním absolvovať vyššie typy skúšok, ktoré požadujú vyšší stupeň výcviku. Tým sa často nedostanú
do chovu jedinci, ktorí by boli pre chov významným prínosom.
Skúšky chovnej spôsobilosti z hľadiska skúšaných disciplín, slúžia predovšetkým na posúdenie vlôh
predvádzaných jedincov a menší dôraz sa kladie na posúdenie vycvičenosti psa, čo je z hľadiska chovu
druhoradé.

1.

Podmienky účasti.

Skúšky sú otvorené pre psov a suky plemena NKS. Skúšok chovnej spôsobilosti sa môžu zúčastniť jedinci
plemena NKS, ktorí splnili podmienky do chovu z hľadiska exteriéru. Skúšok sa môže zúčastniť maximálne 20
psov. Psi sa môžu zúčastniť skúšok viackrát až pokiaľ nezískajú ocenenie v I. cene. Na skúšky sú pripustené psy
v majetku členov KCH NKS. V prípade prihlásenia väčšieho počtu jedincov, vykoná výber jedincov na skúšky
výbor klubu. Prednosť majú starší jedinci pred mladšími a v prípade rovnakého veku jedinci s vyšším ocenením
na výstave.
Honcujúce sa suky nebudú ku skúškam pripustené.

1.

Organizácia skúšok.

Skúšky organizuje Klub chovateľov NKS na Slovensku v spolupráci s vybranými PZ resp. OkO SPZ. Termín
skúšok je vyhlásený každoročne v klubovom spravodajcovi a je tiež zaradený do harmonogramu skúšok
vydávaného KR SPZ. Prihlášky na skúšky sústreďuje výcvikár klubu, resp. iný vybraný člen výboru. Výber psov
na skúšky vykonáva výbor klubu. Výbor klubu vydáva v dostatočnom predstihu pred skúškami organizačné
pokyny s ktorými oboznamuje členskú základňu, aby tak umožnil členom klubu prihlásiť sa so svojimi psami
na skúšky.

1.

Náklady na skúšky.

Náklady na účasť psa na skúškach si hradí majiteľ psa. Náklady na organizovanie skúšok sú hradené
z poplatkov za skúšky vyberané od zúčastnených vodičov a z prostriedkov klubu. Výšku poplatku na skúškach
určuje výbor klubu.

1.

Rozhodcovia.

Rozhodcov na skúšky deleguje KR SPZ na základe návrhu výboru klubu. Na skúškach posudzuje 7 rozhodcov.

1 hlavný rozhodca,
2 rozhodcovia pre prácu v poli,
2 rozhodcovia pre dohľadávku a prinášanie,
2 rozhodcovia pre prácu na vode,
V prípade nutnosti môžu na skúškach posudzovať 6 rozhodcovia. Vtedy je hlavný rozhodca zároveň aj
rozhodcom pre prácu v poli.

1.

Vylosovanie a priebeh skúšok.

O poradí psa pri skúšaní jednotlivých disciplín sa rozhoduje losovaním, ktoré sa uskutoční pred začiatkom
skúšok. Na základe vylosovaných štartovných čísiel sa rozdelia vodiči so psami do troch skupín a to pre prácu
v poli, na vode a pre dohľadávky.
Po odskúšaní jednotlivých disciplín sa psi na disciplínach navzájom vystriedajú. Skúšky trvajú jeden deň.

1.

Hodnotenie práca psa a tituly.

Hodnotenie práce psa na disciplíne sa vykonáva verejne, bezprostredne po ukončení práce psa na disciplíne.
Práca sa hodnotí podľa stupnice.

Stupeň hodnotenia
vynikajúci, bezchybný
výborný
veľmi dobrý
dobrý
dostatočný
nedostatočný

známka
4H
4
3
2
1
0

Hodnotenie práce psa na každej disciplíne je násobené koeficientom, ktorý vyjadruje dôležitosť tej, ktorej
disciplíny. Hodnotenie 4H môžu rozhodcovia udeliť na každej disciplíne maximálne dvom psom. Na základe
celkového počtu bodov a výkonov na jednotlivých disciplínach sú psi zaraďované do I. II. III. ceny.
Psi, ktoré na niektorých disciplínach s výnimkou vystavovania, hľadania a sliedenia za živou kačicou dostali
známku 0, pokračujú ďalej v skúškach.
Pes, ktorý získa za prácu v poli najvyšší počet bodov v I. cene je ocenený cenou za najlepšiu prácu v poli. Pes,
ktorý získa najvyšší počet bodov v I. cene za prácu na vode je ocenený cenou za najlepšiu prácu na vode. Pes,
ktorý získa najvyšší počet bodov v I. cene za prinášanie je ocenený cenou za najlepšiu prácu v prinášaní.
Pes, ktorý získa najvyšší počet bodov v I. cene získa titul “ Víťaz chovných skúšok v r. .....”.
Pri rovnosti bodov rozhoduje o umiestnení jedinca v prvom rade počet získaných ocenení 4H, potom sa
umiestňuje pes pred sukou, mladší pes pred starším, resp. pes s vyšším ocenením na výstave pred psom
s nižším ocenením.

8) Protesty.
Pri nedodržaní skúšobného poriadku má vedúci psa právo bezprostredne po ohodnotení práce psa v každej
disciplíne podať protest. Dodatočné protesty nie sú možné.
Ak zistí vodič nedodržanie skúšobného poriadku pred začiatkom práce psa na niektorej disciplíne, môže
odmietnuť pustiť psa na výkon disciplíny dokiaľ nebude chyba odstránená.
O proteste musí rozhodnúť ihneď rozhodca na príslušnej disciplíne. V prípade, nezhody medzi rozhodcami, resp.
nesúhlase vodiča s riešením protestu rozhodne o riešení s konečnou platnosťou hlavný rozhodca.
Protest proti hodnoteniu práce psa nemôže byť podaný.

9, Skúšané predmety.

I.Práca v poli
1, Hľadanie
2, Vystavovanie
3, Postupovanie
4, Nos
5, Práca na stope zveri
6, Chuť do práce v poli
7, Správanie sa po výstrele
8, Poslušnosť

K
4
5
2
6
1
2
1
1

II, Práca na vode
1, Sliedenie v rákosí
2, Dohľad. zastrel. k. v rákosí
3, Sliedenie za živou kačicou
4, Chuť do práce na vode
5, Poslušnosť

K
4
3
5
2
1

III, Prinášanie
1, Prinášanie pernatej zveri
2, Prinášanie srstnatej zveri
3, Dohľadávka pernatej zveri
4, Dohľadávka srstnatej zveri

K
3
3
5
5

5, Prinášanie kačice z hlbokej vody
6, Chuť k prinášaniu

4
2

Okrem hodnotenia výkonu psov na jednotlivých disciplínach známkami, vykonajú rozhodcovia tiež ohodnotenie
niektorých vlastností psa poznámkami do skúšobnej tabuľky.
Sú to nasledovné vlastnosti.
A, hlasitosť psa / na stope, za zverou, nemý/
B, plachosť alebo bojazlivosť / plachosť pred žijúcou zverou, strach pred cudzími ľuďmi, nervozita, plachosť/.

10, Hodnotenie jednotlivých disciplín.

1.

Práca v poli.

1.

Hľadanie.

Hľadanie musí byť priečne, rýchle, vytrvalé, prevažne s vysokým nosom a v cvale asi 100 m napravo a naľavo
od vodiča. Známku ovplyvňuje aj štýl hľadania, ktorý sa skladá z harmonicky pôsobiacich pohybov, spôsobu
držania hlavy a značenia zveri a pachov, vrátane postupovania za zverou.
Hľadanie má trvať cca 20 minút a má byť spravidla proti vetru.
Za chyby sa považuje nesystematické hľadanie proti vetru, hľadanie v blízkosti vodiča, pomalé pohyby,
hľadanie bez nosových reakcii, hľadanie s nízkym nosom, hľadanie zrakom, hľadanie ďaleko pred vodičom
a hľadanie bez kontaktu s vodičom.

1.

V y s t a v o v a n i e.

Pes musí nájdenú zver vystavovať pokojne a pevne tak dlho, až na povel vodiča, alebo vodič sám túto zver
pokojným krokom vyrazí. Stopy zvere a dýchaniská môže pes iba značiť.
Za chyby sa považuje, krátke alebo nepevné vystavovanie, vystavovanie naprázdno, zapieranie zveri,
vystavovanie dýchanísk, resp. stôp zveri. Súčasťou hodnotenia vystavovania je aj jeho štýl a maniere pri
vystavovaní.
Ak pes mal niekoľko príležitostí vystaviť pernatú zver a túto nevystavil, hodnotí sa známkou 0.

1.

Postupovanie.

Ak pes vystaví zver na väčšiu vzdialenosť a táto uniká, môže s ňou obnoviť kontakt ešte pred príchodom vodiča.
Nesmie však zver vyraziť. Toto vedenie zveri sa nehodnotí ako postupovanie. Ako postupovanie sa hodnotí
priblíženie k zveri resp. postupovanie za ňou po povele vodiča. Postupovanie má byť pokojné a pes musí za

zverou postupovať tak, aby s ňou bol v stálom kontakte. Ak je postupovanie dlhšie musí byť dostatočne
energické a rýchle aby pes nestratil kontakt so zverou a musí viesť k úspešnému ukončeniu. Vodič s výnimkou
vyšliapnutia zveri sa nesmie pohybovať v priestore medzi psom a zverou alebo sám zver hľadať. Povel
na postupovanie má byť tichý. Psovi, ktorý zver obíde a ustaľuje sa táto vlastnosť zapíše do rozhodcovskej
tabuľky.
Maniere psa pri postupovaní sú súčasťou hodnotenia tejto disciplíny.
Zver vyráža na pokyn rozhodcu vodič alebo pes po povele vodiča.
Chyby: rýchle postupovanie, vyrážanie zveri bez povelu vodiča, nepostupovanie resp. postupovanie na výrazné
povely vodiča. Postrkovanie psa pri postupovaní sa hodnotí ako hrubá chyba. Tiché povzbudzujúce slová
a pohladkanie psa nie sú chybou.

1.

N o s.

Nosová práca je posudzovaná počas celej doby práce v poli. Rozhodcovia sledujú vzdialenosť na akú pes zver
zavetril, pri akej rýchlosti, smere a rýchlosti vetra, vlhkosti a teplote vzduchu, druhu krytiny, dobe hľadania,
a pod. Stavač nemusí zver vystaviť keď ju zavetril, ale môže ísť za ňou a vystaviť ju na kratšiu vzdialenosť.
Kvalitu nosa posudzujeme vždy od prvého zavetrenia zveri a nie od vystavenia.
Kvalitu nosa sledujeme aj pri dohľadávaní zveri, kde sledujeme na akú vzdialenosť stavač zvetril pohodenú
zver, či s vysokým nosom, pri akej rýchlosti. Zvetrenie zveri na malú vzdialenosť, nedohľadanie, ovplyvňujú aj
známku z nosu.

1.

Práca na stope zveri.

Pri posudzovaní vrodených vlastností psa je potrebné zistiť aj jeho záujem o stopu zveri. Keď príde pes
na čerstvú stopu zveri máju zaregistrovať a určitú vzdialenosť sledovať. Hlasité sledovanie stopy sa osobitne
zaznamenáva do tabuľky.
Nezáujem o stopu zveri, nereagovanie na čerstvú stopu zveri sa hodnotia ako chyby.

1.

Správanie sa po výstrele.

Počas skúšok musí vodič na povel rozhodcu niekoľkokrát vystreliť keď pes nevidí zver a aj vtedy, keď sa pred
psom zdvihne zver. Po výstrele musí pes zostať pokojný, nesmie sa výstrelu báť ani bláznivo pobiehať. Do
hodnotenia tejto disciplíny sa započítava aj hodnotenie správania sa psa pri prinášaní kačice z vody.
Chyby: bojazlivosť a splašenosť po výstrele, vzdialenie sa psa od vodiča po výstrele a problémy s jeho
privolaním, hľadanie v blízkosti vodiča po výstrele, otočenie sa od kačice po výstrele pri prinášaní kačice
z hlbokej vody.

1.

Poslušnosť.

Poslušnosť a ovládateľnosť sú základným predpokladom pre prácu psa na poľovačkách. Pes musí ochotne
a ihneď poslúchnuť rozkazy vodiča. Vodič, aby utvrdil psa v pokojnosti pred zverou alebo po výstrele môže
použiť tiché povely. Ak pes povel neposlúchne považuje sa to za chybu v poslušnosti. Neuposlúchnutie povelu
vodiča z akýchkoľvek príčin znižuje známku z poslušnosti.
Ak sa pes vzdiali spod vplyvu vodiča a nevráti sa do 15 minút vylučuje sa z ďalšieho posudzovania. Za chybu sa
považuje aj časté opakovanie povelov a ich neochotné a bojazlivé plnenie / v rámci disciplíny sa hodnotí aj
pokojnosť pred zverou.

1.

Práca na vode.

1.

Sliedenie v tŕstí.

Časový limit: 3 minúty.

Pes má na povel vodiča ochotne a v dostatočnej hĺbke a šírke systematicky presliediť tŕstie. V prípade, že časť
tŕstia je v hlbokej vode, pes má preukázať aj prehľadávanie tejto časti tŕstia. Mierne povzbudzovanie vodičom
a ukázanie smeru prehľadávania sa nehodnotí ako chyba. Ak pes tŕstie opustí má opäť na povel vodiča
v sliedení pokračovať.
Každému psovi má byť, pokiaľ je to možné, daná príležitosť sliediť na novom vymedzenom úseku tŕstia.
Chyby: častejšie vybiehanie z tŕstia, sústavné ovplyvňovanie práce psa povelmi, nesystematické a plytké
prehľadávanie tŕstia, neochotná a bojazlivá práca.

1.

Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí.

Časový limit: 10 minút.

Účelom tejto disciplíny je preverenie praktického dohľadávania zastrelenej kačice v tŕstí.
Rozhodca hodí zastrelenú kačicu do tŕstia cca 5m od brehu. Vodič ani pes nesmú odhodenie kačice vidieť. Vodič
vypúšťa psa cca 50 m pod miestom na ktoré bola kačica hodená / proti vetru/. Vodič môže so psom postupovať
až do pokynu rozhodcu. Počas dohľadávania nie je možné psovi dávať povel k prinášaniu. Usmerňovanie psa
vodičom počas dohľadávky je dovolené.
Pes musí dohladať a priniesť z tŕstia tú kačicu, ktorá tam bola hodená. Ak prinesie inú, vypustí vodič psa
dohľadávať znovu, pričom čas / 10 min/ sa počíta od tohto vypustenia. Predchádzajúca práca sa neberie
do úvahy.
Ako dohľadávka sa hodnotí časť práce psa, po uchopenie kačice, resp. pokiaľ rozhodca neuvidí psa prinášať
kačicu. Ďalšia časť práce sa už hodnotí ako prinášanie.

Ak pes preukazne prišiel k zveri, overil si ju, odišiel od nej a k zveri sa nevrátil ani na pokyn vodiča, hodnotí sa
dohľadávka i prinášanie známkami 0.
Pes musí dohľadať zastrelenú kačicu do 10 minút.
Pri dohľadávke - do 7 minút, v závislosti na predvedenej práci, môže dostať pes ocenenie
výborný

•
•
•

do 8 minút ocenenie maximálne veľmi dobrý,
do 9 minút ocenenie maximálne dobrý
do 10 minút maximálne dostatočný.

Čas sa hodnotí od vypustenia psa do kontaktu s pohodenou kačicou.
Chyby: časté vybiehanie z tŕstia, bojazlivé hľadanie iba v blízkosti vodiča, nevyužívanie nosa pri dohľadávke,
nezáujem o dohľadávanie kačice, viac rozkazov na prinesenie.

1.

Sliedenie za živou kačicou.

Časový limit: 20 minút.

Divá kačica s upravenou letkou, tak aby nemohla lietať sa vypustí na breh tŕstím porastenej hladiny vody.
Prípravu stopy nesmie pes vidieť. Nástrel sa označí vytrhnutím perím. Po dvoch minútach je na pokyn rozhodcu
priložený pes na miesto, kde bola kačica vypustená. Pes má sledovať stopu kačice aj na voľnej hladine.
Základným cieľom tejto disciplíny je posúdenie ako pes sleduje stopu živej kačice, jeho záujem o stopu
a vytrvalosť.
Z tohto dôvodu, ak pes kačicu resp. jej stopu nesleduje minimálne 10 m od vypustenia kačice, príp. kačicu chytí
okamžite po nasadení a nepreukáže prácu na stope, vypúšťa sa náhradná kačica a pes disciplínu opakuje.
Pes má kačicu sledovať po stope s chuťou a vytrvalo.
Ocenenie výborný, môže dostať pes iba vtedy ak preukazne dohľadá kačicu po jej stope. Toto ocenenie môže
dostať aj pes, ktorý kačicu nechytí, ale väčšinu skúšaného času kačicu vytrvalo sleduje po stope.
Ak pes prinesie inú zver ako bola vypustená, práca sa ukončí a celá práca je hodnotená podľa predvedeného
výkonu. Za ukončenie práce je možné považovať aj vytlačenie kačice na voľnú hladinu, kde ju má vodič
možnosť zastreliť. Pes však musí preukazne kačicu sledovať a tlačiť ju pred sebou resp. byť s ňou v kontakte.
Vytlačenie kačice na voľnú hladinu bez kontaktu psa s kačicou, resp. stopou kačice sa nepovažuje za dohľadanie
kačice resp. za ukončenie práce.
Nedostatkom je sliedenie bez záujmu o kačicu, resp. o stopu kačice, časté vychádzanie z vody / tŕstia/. Známku
výborný nemôže dostať ani pes, ktorý kačicu síce dohľadal, ale dohľadanie bolo náhodné bez preukázanej práce
na stope kačice.

1.

Chuť do práce na vode.

Pes musí všetky disciplíny na vodnej práci vykonávať s chuťou. Z výkonu jednotlivých disciplín musí byť vidieť,
že pes sa vody nebojí, že pracuje s chuťou, radosťou a vytrvalo.

Chyby: bojazlivé plnenie disciplín, časté povzbudzovanie psa pri plnení disciplín, neochota hľadať v tŕstí resp.
plávať v hlbokej vode.

1.

Poslušnosť.

Hodnotí sa ako pri práci v poli.

1.

Prinášanie.

1.

Prinášanie pernatej zveri.

Hodnotí sa pri každom prinášaní zveri z dohľadávok, vrátane prinášania kačice. Pri hodnotení prinášania sa
prihliada na celú prácu od prvého kontaktu psa so zverou až po jej odovzdanie vodičovi.
Najlepšie je hodnotená práca, pri ktorej pes po overení zveri túto ihneď bez otáľania uchopí do papule,
najkratšou cestou príde k vodičovi a bez povelov v sede zver odovzdá.
Nedostatky pri prinášaní: dlhé overovanie zveri, otáľanie pri uchopení zveri, odchádzanie zveri, časté
naprávanie zveri pri prinášaní, pohadzovanie zveri v papuli, mačkanie, prinášanie za perie, neuchopenie zveri
do plnej papule, otáľanie pri sadnutí resp. sadnutie s povelom, obchádzanie vodiča. Pokyny vodiča psa ak je pes
v kontakte so zverou, akékoľvek povely na sadnutie znižujú známku z výkonu.

1.

Prinášaniesrstnatejzveri.

Hodnotí sa ako prinášanie pernatej zveri. Najlepšie je hodnotená práca pri ktorej pes po krátkom overení uchopí
zver bez otáľania do plnej papule a rýchlo najkratšou cestou ju prinesie k vodičovi, kde si bez otáľania sadne
pred vodičom a zver na povel odovzdá.
Pre dôslednejšie odskúšanie prinášania zveri / pernatej i srstnatej / sa v polovici času hľadania pohodí pred
psom jeden kus pernatej a jeden kus srstnatej zveri / osobitne/ tak aby to pes i vodič videli / cca 10 m pred
psom / a pes musí zver na povel priniesť.

1.

Dohľadávkapernatejzveri.

Časový limit: 6 minút.

Zver sa pohodí do primerane vysokého porastu na ploche 50 x 50 m tak aby to pes ani vodič nevideli. Vodič
vypúšťa psa zo základnej čiary pomyselného štvorca proti vetru. Vodič môže so psom postupovať ako pri

hľadaní až do pokynu rozhodcu. Počas dohľadávania nie je možné dávať psovi povel k prineseniu. Usmerňovanie
psa počas dohľadávky vodičom je povolené.
Najlepšie je hodnotená práca, pri ktorej pes samostatne s minimálnym počtom povelov prehľadáva určený
priestor, zavetrí zver na diaľku, túto s radosťou uchopí na plnú papuľu a bez otáľania ju najkratšou cestou
prinesie k vodičovi.
Ako dohľadávka sa hodnotí časť práce po overenie zveri psom. Časť práce od overenia zveri po odovzdanie
vodičovi je hodnotená v disciplíne prinášanie.
Ak po overení zveri pes od tejto odíde a viacej sa k nej nevráti ani na pokyn vodiča alebo zver zoberie
a neprinesie k vodičovi, hodnotí sa dohľadávka i prinášanie známkami 0.
Chyby: dohľadávanie iba v blízkosti vodiča, nevyužívanie vetra, bojazlivé hľadanie a približovanie sa k zveri.
Pes musí dohľadať pohodenú zver do 6 minút.
Pri dohľadaní do 3 minút v závislosti na predvedenej práci môže dostať ohodnotenie výborný.
do 4 minút ocenenie maximálne veľmi dobrý,
do 5 minút maximálne dobrý
do 6 minút maximálne dostatočný.
Čas sa hodnotí od vypustenia psa po jeho kontakt s pohodenou zverou. Ak pes vystavuje iný kus živej zveri,
môže ju na povel vodiča vyraziť, resp. ju môže vyšliapnuť vodič a ďalej pokračuje v plnení disciplíny podľa
pokynov rozhodcu / čas strávený vystavovaním sa nadstavuje/.

1.

D o h ľ a d á v k a s r s t n a t e j z v e r i.

Časový limit: 6 minút ,

Skúša sa ako dohľadávka pernatej zveri. Pre urýchlenie posudzovania je možné do primerane vysokého porastu
/ s ktorom nie je pohodená zver vidieť / pohodiť naraz obidva kusy zveri / pernatú i srstnatú/. Vzdialenosť
medzi obidvoma kusmi zveri musí byť minimálne 30 m. Čas na dohľadávanie sa hodnotí od vypustenia
do dohľadania prvého ks zveri. Čas pre dohľadanie druhého ks zveri začne plynúť od odovzdania zveri prvej.

1.

Prinášaniekačicezhlbokejvody.

Časový limit: 5 minút.

Rozhodca hodí mŕtvu kačicu asi 10 m ďaleko do hlbokej vody, aby pes mal možnosť ukázať, že vie plávať
a priniesť kačicu z hlbokej vody. Pes musí ležať resp. sedieť pri nohe vodiča a môže hádzanie kačice sledovať.
Vodič i pes musia byť minimálne 1m od hladiny vody. Na rozkaz vodiča musí pes ísť za kačicou najkratšou
cestou, priniesť ju bez otáľania najkratšou cestou k vodičovi, posadiť sa pred ním na povel a ochotne odovzdať.
Po vhodení kačice do vody, keď pes už pláva v hlbokej vode, pomocník rozhodcu jedenkrát vystrelí na vodu
v smere hodenej kačice.

Posledný povel na prinesenie môže vodič dať psovi pri vypúšťaní psa. Všetky ďalšie povely znižujú známku
z ohodnotenia práce psa o jeden stupeň. Nie je nedostatkom ak pes pri vystúpení z vody kačicu pre lepšie
uchopenie na krátko odloží a bez zdvihnutia hlavy znovu uchopí.
Známku z prinášania kačice znižuje aj nesprávne plávanie psa.
Chyby: váhanie psa pri vchádzaní do vody, váhanie psa pri uchopení kačice, vypustenie kačice z papule,
obchádzanie vodiča, bojazlivá reakcia na výstrel resp. vrátenie sa psa od kačice po výstrele má vplyv tiež
na hodnotenie práce psa v disciplíne - správanie sa psa po výstrele.

1.

Chuť k prinášaniu.

Chuť k prinášaniu sa posudzuje v priebehu celých skúšok, na disciplínach v ktorých má pes príležitosť prinášať
zver. Z práce psa musí byť vidieť, že prináša zver s chuťou , bez strachu a ochotne za každých okolností.
Chyby: neochotné prinášanie zveri, nútenie k prinášaniu zveri, bojazlivé prinášanie zveri k vodičovi, veľa
povelov na prinášanie, neochotné dohľadávanie zveri, prinášanie zveri iba za perie alebo za srsť, neochotné
uchopenie zveri.

Rozhodcovská tabuľka.

Skúšaná disciplína

I.c.
Práca v poli
1. Hľadanie
2. Vystavovanie
3. Postupovanie
4. Nos
5. Práca na stope zvery
6. Chuť do práce v poli
7. Správanie sa po výstrele
8. Poslušnosť
Spolu bodov
Práca na vode
1. Sliedenie v rákosí
2. Dohľadávka zastr. kačice v. r.
3. Sliedenie za živou kačiciou

Známka Spolu
za výkon bodov

Koef Najnižšie ocenenie
II.c.

III.c.

4
5
2
6
1
2
1
1
88

3
3
2
3
2
3
3
2
70

2
2
1
2
1
2
2
1
53

1
2
1
2
0
1
1
1
35

4
3
5

3
3
3

2
2
2

1
1
2

4. Chuť do práce na vode
5. Poslušnosť
Spolu bodov
Prinášanie
1. Prinášanie pernatej zveri
2. Prinášanie srstnatej zveri
3. Dohľadávka pernatej zveri
4. Dohľadávka srstnatej zveri
5. Prinášanie kačice z hl. vody
6. Chuť k prinášaniu
Spolu bodov
Celkový počet bodov

2
1
60

3
2
48

2
1
36

1
1
24

3
3
5
5
4
2
88
236

2
2
3
3
2
2
70
188

2
2
2
2
2
1
53
142

1
1
1
1
1
1
35
94
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