Zkušební řád pro speciální barvářské zkoušky jezevčíků (SBZ)
Oddíl A
1. Provedení zkoušek podle tohoto zkušebního řádu se co nejvíce blíží podmínkám myslivecké praxi.
Zkoušky jsou určeny pro malá plemena. Tyto zkoušky nejsou zkouškami lovecké upotřebitelnosti.
2. Pro organizaci a jednotlivé disciplíny platí všeobecné zásady platné od 1. 1. 1999, resp. podmínky
určené v propozicích zkoušek.
3. Na zkoušky je připuštěno 6 psů, maximálně 12 po dohodě s pořadatelem.
4. Zkoušky organizuje OMS příslušného okresu ve spolupráci s KCHJ. SBZ jsou celostátní nebo
mezinárodní s udělením titulů CACIT a CACT.
5. Na zkouškách mohou posuzovat rozhodčí s kvalifikací pro LZ, HZ, VZ pro malá plemena.
Oddíl B
6. Předměty zkoušek
6.1. Nahánění
- Zkouší se v houštinách po vypuštění psa od nohy vůdce.
- Při nahánění má pes přikázanou leč systematicky a ochotně prohledávat, zalehlou zvěř najít a nahánět
na střelce. Hlasité nahánění na stopě se zaznamenává do PP.
- Není-li pes v kontaktu se zvěří, má se dát k vůdci odvolat.
- Maximální doba zkoušení je 10 minut.
- Chyby: neochota k nahánění, časté vybíhání z houštin, hledání na okraji houštiny, časté pobízení psa,
nereagování na povely vůdce.
6.2. Hlasitost
- Při těchto zkouškách se zkouší hlasitost na zaječí stopě v polní honitbě.
- Rozhodčí, vůdci a pomocníci jsou v rojnici prohledávaným pozemkem. Po zvednutí zajíce se na
výzvu rozhodčího vůdce odebere do blízkosti zaječí stopy a nechá svého psa volně hledat. Pes nesmí
zajíce spatřit.
- Rozhodčí musí vůdce navést a naznačit směr úniku zajíce.
- Vůdce smí při nasazení psa na stopu podpořit. Pes musí stopu zachytit a hlasitě jí sledovat. Jakmile
pes zachytil stopu, vůdce jej již nesmí následovat.
- Každému psu náleží jeden zajíc na prokázání hlasitosti. Psům, kteří ani po druhém zajíci neprokázali
hlasitost, mohou rozhodčí po svobodném uvážení dát třetího zajíce. Počet poskytnutých zajíců se řídí
četností zajíců ve zkušební honitbě.
- Byl-li pes zkoušen na více zajících, platí nejvyšší hodnocení na jednom zajíci. Pokud pes prokáže
hodnotitelnou práci až na třetím zajíci, nemůže být zadána I. cena.
- Hodnocení hlasitosti se provádí dle zkušebního řádu pro zkoušky teriérů, jezevčíků a retrieverů (str.
68 ZŘ).
6.3. Chování po výstřelu
- Pes se na vhodném místě, nejlépe v nízké krytině vypustí, když vůdce na pokyn rozhodčího jednou
vystřelí z brokovnice, a to v okamžiku, kdy se pes zaměstnává prohledáváním krytiny ve vzdálenosti
15 - 20 kroků od vůdce a nedívá-li se na něho.
- Pes, který prokáže svým chováním, že se nebojí výstřelu a zůstane klidný pod vlivem vůdce se
hodnotí známkou 4. Začne-li pes po výstřelu divoce pobíhat ve větší vzdálenosti a nereaguje na
přivolání, hodnotí se známkou 3, popřípadě nižší.
- Pes, který má strach z výstřelu, to znamená, že od vůdce vystrašeně odběhne, nedá se přivolat, ztratí
zájem o práci, chová se bázlivě a nedůvěřivě, hodnotí se známkou 0 a z dalšího zkoušení je vyloučen.
Důvod vyloučení se zapíše do soudcovské tabulky a do přehledu výsledků.
6.5. Vodění na řemeni

-

Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá předbíhat, ani se nechat tahat.
Nemá se zaplétat do keřů nebo omotávat okolo stromů.
Tahá-li pes svého vůdce, smýká-li jím, musí-li ho vůdce vícekrát odmotávat od stromu, dostane nižší
známku.

6.6. Následování volné nebo na řemeni
- Při zkoušení musí pes prokázat, že rozlišuje následování a volnou chůzi lesem.
- Zkouší se na lesní cestě, loveckém chodníku, okraji lesa apod. před prací na pobarvené stopě.
- Vůdce postupuje velmi pomalu, pes má jít volně neupoutaný nebo upoutaný na volném řemeni, který
má přehozený přes pravé rameno, za ním nebo vedle jeho levé nohy. Asi po 50 krocích se vůdce
zastaví, okamžik vyčká na místě (10-15s). Pes musí zůstat v klidu stát, sedět nebo ležet.
- Opět se rozejdou a asi po 50 krocích zastaví, vůdce sejme z ramene pušku a vystřelí. Pes musí zůstat
klidný. Po výstřelu upoutá vůdce psa na vodítko.
- Zkoušení této disciplíny se má co nejvíce podobat skutečnému lovu spárkaté zvěře se psem.
- Upoutanému psovi se automaticky snižuje známka o 1 stupeň.

6.7. Nalezení nástřelu
- Nástřel se nachází na počátku stopní dráhy ve vyznačeném a pořadovým číslem označeném prostoru
(asi 50 x 50 metrů). Rohy prostoru jsou označeny písmeny A, B, C, D.
- Na nástřelu je větší množství barvy a jeden úlomek kosti z běhu srnčí zvěře, označený jako
nástřelový. Na nástřelu musí být po dobu 5 minut položeny spárky srnčí zvěře, kterými se značí
stopová dráha. Ten, kdo zakládá stopní dráhu, vyznačí na záznamový list místo nástřelu v rámci
čtverce a číslo stopy. Tento list vloží do obálky, kterou zalepí, označí číslem stopy a časem jejího
založení. Obálky má u sebe vrchní rozhodčí, který nechá před každou stopou losovat psa, který na
tuto stopu nastoupí.
- Losování provádí vždy vůdce s nejnižším startovním číslem, který ještě nebyl na stopě zkoušen.
- Během zkoušení není vůdcům se psy dovoleno se vzdalovat od korony směrem k dalším stopním
drahám.
- Vylosovaný vůdce se psem na pokyn rozhodčího hledá ve vyznačeném prostoru nástřel. V případě že
do 10 minut neoznámí rozhodčí nalezení nástřelu, otevře rozhodčí obálku a podle nákresu ukáže vůdci
nástřel.
- Nalezení nástřelu neovlivňuje zařazení psa do ceny, ale získává pomocné body.
- Za nalezení nástřelu do 5 minut získává pes známku 4, do 7 minut známku 3, do 8 minut známku 2 a
do 10 minut známku 1.
- Čas nalezení nástřelu se měří stopkami. V momentě nasazení psa na nástřel se začíná měřit čas na
vypracování stopní dráhy a nalezení srnčí zvěře na jeho konci.
- Čas začátku práce se zapíše na záznamní list a oznámí se též vůdci.
6.8 Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře
- Časový limit na vypracování stopy je 120 minut. Zkouší se na uměle založené pobarvené 1500 kroků
dlouhé stopě s minimálně 5 změnami přímého směru, maximálně 90 stupňovým úhlem bez protistopy.
- Stopa se zakládá spárky ze zadních běhů spárkaté zvěře připevněných k holi, kterou tiskneme k zemi
po asi 1 metru a současně se stopou se kape barva ze spárkaté zvěře při každém 3. kroku. Na každou
stopu se použije 1/2 litru barvy.
- V prvních 2/3 stopní dráhy se položí postupně úlomky kostí ze srnčích běhů (celkem 5), které jsou
označené, aby nemohlo dojít k záměně. Velikost úlomků je asi 10 cm. Za každý nalezený úlomek se
započítává 10 bodů.
- Umělá stopa musí být minimálně 18 hodin stará. Na konci každé stopy musí ležet kus srnčí zvěře,
dobře zašitý. Konec každé stopy musí být označen číslem stopy.
- Stopy musí být od sebe vzdáleny minimálně 400 metrů. Doporučuje se, aby vůdci byli vybaveni
vysílačkami. Totéž platí pro rozhodčí na začátku a na konci stopy.

-

-

-

-

Vůdce, který vede psa na řemeni pracuje samostatně bez doprovodu rozhodčích. Porušení tohoto
pravidla, případně pomoc vůdci kýmkoliv a jakýmkoliv způsobem (vysílačka, telefon, ponechání
orientačních značek druhou osobou) má za následek diskvalifikaci psa.
Vůdce může vést psa jako:
a) vodič
- pes dovede svého vůdce na barvářském řemeni až na konec stopy, kde leží zvěř;
b) oznamovač
- pes dojde po vypuštění ke zvěři, po jejím ověření se vrací k vůdci, kterého dovede ke kusu;
c) hlasič
- pes nalezenou zvěř hlásí až do příchodu vůdce;
d) hlasitý oznamovač
- pes pracuje jako oznamovač s tím rozdílem, že po dobu vedení svého vůdce ke zvěři v
určitých intervalech hlásí.
Vůdce oznámí způsob práce psa rozhodčím před započetím práce na barvě.
Psovi, který pracuje jako oznamovač, hlasič nebo hlasitý oznamovač se po úspěšném vypracování
stopy k získanému bodovému hodnocení připočítá 10 bodů. Druh práce hodnotí rozhodčí ukrytý na
konci stopní dráhy.
Chování psa při zastřelené zvěři se nehodnotí jako samostatná disciplína, ale načínání zvěře vylučuje
psa ze zkoušek.
Čas ukončení se počítá až ke zvěři dojde vůdce (ne pes).

HODNOCENÍ
Známkou 4 se hodnotí pes při vypracování stopy do 50 minut.
Známkou 3 se hodnotí pes při vypracování stopy do 60 minut.
Známkou 2 se hodnotí pes při vypracování stopy do 85 minut.
Známkou 1 se hodnotí pes při vypracování stopy do 120 minut.
6.10. Odložení
- Volně odložený pes bez známého předmětu, přivázaný nebo odložený volně u známého předmětu
musí zůstat klidně na určeném místě nejméně 5 minut. Přitom se vůdce vzdálí z jeho dohledu. Po
uplynutí této doby se vůdce vrátí pro psa. Ten se musí nechat v klidu upoutat na vodítko.
- Když se během těchto limitních 5 minut ze svého místa vzdálí, aby našel svého pána, dostane známku
0. Je-li pes při odložení neklidný a poodejde za vůdcem na vzdálenost do 10 kroků, dostane známku
nejvýše 2.
- Je-li pes upoután na rozvinutém barvářském řemeni nebo odložen volně se známým předmětem,
snižuje se mu automaticky známka o jeden stupeň.
- Natáhne-li pes řemen na celou délku a zůstane klidný, bude hodnocen známkou 1.
- Když pes uvázaný na řemeni při odložení kňučí nebo se smýká, je hodnocen známkou 0.
ČMMJ - KCHJ
č. losu
č. stopy
Soudcovská tabulka - Speciální barvářské zkoušky
Pořadatel:
Místo a datum:
Jméno psa:
Člp/
Plemeno - pes - fena
Datum nar.:
Majitel:
Vůdce:

Disciplína
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I.
II.
III.
2
1
2
3
2
1
2
2
1
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1. Nahánění
2. Hlasitost
3. Chování po
výstřelu
5. Vodění na 3
2
2
4
řemeni
6. Následování
5
7.
Nalezení 5
nástřelu
8. Práce na pobarvené stopě min. 18
hodin staré
a) vodič
3
2
1
10
b) oznamovač
3
2
1
15
c) hlasič
3
2
1
15
d)
hlasitý 3
2
1
17
oznamovač
2
2
10
9.
Počet 2
nalezených
úlomků
10. Odložení
3
2
1
4
Nejnižší
počet 14 110 80
bodů pro cenu
0
Cena:
Pořadí:
Počet bodů:
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Doba nalezení nástřelu:

Čas nasazení psa na stopu:

Čas dohledání zvěře:

Doba práce na stopě:

Zhodnocení práce psa a vůdce:
Vrchní rozhodčí:
Rozhodčí:

Ředitel zkoušek:

