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Š t a t ú t 

jarných skúšok vlôh nemeckých krátkosrstých stavačov 

a súťaže o „Putovnú cenu jarného víťaza“ 

 

 

 Jarné skúšky vlôh patria k chovateľsky významným skúškam umožňujúcim odhadnúť vrodené vlastnosti 

novej generácie psov s oveľa väčšou presnosťou ako na iných typoch skúšok, kde je výkon psov viacej 

ovplyvnený výcvikom psov. 

 Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov preto kladie veľký dôraz na predvádzanie mladých 

jedincov na tomto type skúšok. V snahe zvýšiť účasť mladých nemeckých krátkosrstých stavačov na týchto 

skúškach, organizuje klub tento typ skúšok  pre nemeckých krátkosrstých stavačov narodených v uplynulom 

roku. Najlepšie umiestnené psy na týchto skúškach zároveň súťažia o putovnú cenu „ jarného víťaza“, 

venovanú Klubom chovateľov NKS.   

Jarné skúšky vlôh a súťaž  sa konajú každoročne v jarných mesiacoch podľa nasledovného štatútu: 

1) Súťaž organizuje Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov pre nemecké krátkosrsté stavače. 
V prípade nižšej účasti NKS sa skúšok vlôh môžu zúčastniť i psy iných plemien stavačov, nemôžu však 
súťažiť o putovnú cenu. 

2) Skúšky sú otvorené pre psov a suky NKS každého veku. Prednosť majú psy a suky uliahnuté 
v uplynulom roku a novembri a decembri roku predchádzajúceho. Staršie psy a suky nepostupujú do 
súťaže o putovnú cenu. Skúšok sa môže zúčastniť maximálne 24 psov.  

3) O putovnú cenu a titul „Jarný víťaz NKS roka ........“ môžu  súťažiť iba NKS uliahnuté v uplynulom roku 
a novembri a decembri roku predchádzajúceho, nakoľko ide o súťaž mladých psov vo vrodených 
vlastnostiach a výkon jedincov v tomto veku je výcvikom ešte ovplyvnený minimálne. U starších 
jedincov je vyššia možnosť ovplyvnenia výkonu  výcvikom. 

4) Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre jarné skúšky vlôh stavačov. 
5) Poradie psov na jarných skúškach vlôh je dané získaným počtom bodov a v prípade rovnosti bodov sa 

rozhoduje o poradí podľa postupu uvedeného v  platnom skúšobnom poriadku. 
6) Do súťaže o putovnú cenu „Jarného víťaza“ postupujú prvé dva psy /zodpovedajúceho veku/. 

V prípade rovnosti  bodov viacerých psov postupujú všetky psy s rovnakým počtom bodov ako druhý 
pes. V prípade rozdelenia psov do viacerých skupín postupujú do súťaže z každej skupiny dva psy. 
V prípade vynikajúceho výkonu niektorého psa v skupine, ktorý sa ale neumiestnil medzi prvými dvomi 
majú rozhodcovia v skupine možnosť vybrať i tretieho psa do súťaže. Všetci postupujúci do súťaže však 
musia skončiť jarné skúšky vlôh v 1. cene. 
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7) Súťaž o putovnú cenu sa beží v pároch. Súťaž posudzuje hlavný rozhodca a ďalší dvaja  z delegovaných 
rozhodcov podľa výberu hlavného rozhodcu. Rozhodcovia posudzujú štýl práce jednotlivých psov. 
Posudzuje sa štýl behu, nosenie hlavy, rýchlosť, vytrvalosť, systém hľadania, využívanie prideleného 
priestoru pre nájdenie zveri a v prípade vystavenia zveri i štýl vystavovania. Pred zahájením  súťaže 
rozhodcovia určia dvojice z vybraných psov, pričom v prípade psov z viacerých skupín sa dvojice 
vyberajú tak, aby v nich bežali vždy psy z dvoch skupín. Zásadou je, aby pri zostavovaní dvojíc v prvom 
kole bežal pes v jednej skupine vyššie umiestnený s nižšie umiestneným psom z druhej skupiny. 
Z každej dvojice postupuje jeden pes do ďalšieho rozbehu a vytvoria dvojice z víťazných psov. 
V prípade nepárneho počtu psov si vylosuje jeden pes priamy postup do druhého kola. Ak podajú oba 
psy v rozbehu  nedostatočný výkon, nemusia rozhodcovia odporučiť  postup do ďalšieho kola ani 
jednému zo psov v rozbehu. Takýmto systémom vylučovacích rozbehov sa rozhodcovia prepracujú 
k finálovej dvojici, kde sa v priamom rozbehu určí víťaz a ten získava  „ Putovnú cenu jarného víťaza“. 

8) Putovná cena sa dostáva do držby víťaza na jeden rok . Víťaz odovzdáva cenu osobne v nasledujúcom 
roku novému víťazovi putovnej ceny. Meno víťazného psa a vodiča spolu s rokom a miestom získania 
titulu sa vždy umiestni  na putovnej cene. Víťaz dostáva okrem putovnej ceny i plaketu s menom psa, 
menom vodiča, dátumom a miestom získania titulu. Plaketu odovzdáva víťazovi putovnej ceny 
predseda klubu na najbližšej členskej schôdzi klubu. Plaketa zostáva v jeho trvalej držbe. 

9) Štatút súťaže bol prerokovaný na výborovej schôdzi Klubu chovateľov NKS  dňa 5.6.2008 a schválený 
na výročnej členskej schôdzi klubu dňa 8.3.2009 v Mojmírovciach.   

 


