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Pokyny pro různé disciplíny soutěží jednotlivých psů:
Hledání, stopování, přivolání a vedení

Tyto pokyny nemají měnit stávající předpisy, ale měly by pomoci rozhodčím vyhodnotit různé
disciplíny.
Naše zkušenost ukázala, že rozhodčí musí rozlišovat hledání a sledování stopy.
Hledání = Práce psa před tím než najde pach
Sledování (nahánění)= práce psa ve chvíli, kdy ucítí stopu – práce na stopě?

Hledání
Při posuzování discipliny „hledání“ by měl rozhodčí brát v úvahu rychlost a rozsah
prohledané plochy. Po té, co byl pes vypuštěn, by měl se zájmem začít prohledávat jemu
vymezenou část honitby. Pokud nesleduje stopu měl by se v intervalech vracet k vůdci.
Hledání musí být dostatečně systematické a prostorné. Hledání na příliš krátkou vzdálenost,
nebo naopak příliš velkou, není žádoucí.
20-17 bodů

Rychlost psa během hledání je dobrá. Pes hledá ve vzdálenosti
300 – 500 m , ve všech směrech, nebo hledá 10 – 20 minut

16-13 bodů

Rychlost psa během hledání je dobrá. Pes hledá ve vzdálenosti
300 m, ve všech směrech, nebo hledá zhruba 10 minut

12-9 body

Rychlost psa je dostatečná. Pes hledá na vzdálenost 200 m ve
všech směrech, nebo hledá 5-10 minut.
Pes hledá pomalu ve vzdálenosti 100 m, nebo hledá po kratší
dobu než 5 minut
Pes hledá do 50 metrů během 1 až 2 minut.

8-5

body

4-1

body

Pokud pes do 5 minut od vypuštění najde napoprvé stopu, musí být vypuštěn v jiné
části honitby, méně zazvěřené, aby mohl rozhodčí zhodnotit hledání

Sledování stopy

Při sledování stopy by měl pes vyrazit za zvěří co nejrychleji. Rychlost sledování závisí
na schopnosti psa rozlišovat večerní nebo ranní stopu. Pes, který je schopen se zájmem a
relativně rychle sledovat večerní stopu by měl být upřednostněn.
15-13 bodů

Pes sleduje stopu s velkým zájmem a rychle se přiblíží k zaječí
noře. Neštěká, nebo téměř neštěká.

12-10 bodů

Pes sleduje stopu a přiblíží se k zaječímu loži. Téměř neštěká
nebo štěká velmi málo.

9-7

bodů

Pes se občas vrací k vůdci a pomalu sleduje stopu k zaječímu
loži.

6-4

bodů

Pes pracuje pomalu, nemá dostatek zkušeností. S obtížemi
rozlišuje starší a čerstvý pach a hodně štěká.

3-1

bodů

Pes nepracuje systematicky, nemá žádné zkušenosti a štěká při
sebemenším vzrušení ( tzv. balamucení).
Přivolání a vedení

V průběhu celé zkoušky rozhodčí sleduje, zda je pes při hledání, sledování i lovení stále pod
vlivem vůdce.
15

bodů

V průběhu lovu vůdce psa přivolá/odvolá -hlasem či píšťalkouze vzdálenosti větší než 100 m. Po celou dobu zkoušky je pes
pod vlivem vůdce, výborně spolupracuje s vůdcem.

14-13 bodů

V průběhu hledání nebo stopování, případně pokud přestane lovit,
vůdce psa odvolá hlasem či píšťalkou ze vzdálenosti větší než
100 m. Po celou dobu zkoušky je pes pod vlivem vůdce, velmi
dobře spolupracuje s vůdcem.

12-10 bodů

Vůdce psa přivolá hlasem či píšťalkou ze vzdálenosti zhruba 50
m. Po celou dobu zkoušky je pes pod vlivem vůdce, dobře
spolupracuje s vůdcem.

9-7

bodů

Pes se nechá uvázat na vodítko, pokud se dostane do dosahu
vůdce, ale po celou dobu zkoušky spolupracuje s vůdcem.

6-4

bodů

Pes se nachá uvázat pouze, pokud se dostane do těsné blízkosti
vůdce a s častým opakováním povelů. Pes při lovu spolupracuje
dostatečným způsobem.

3-1

bodů

Pes nespolupracuje dostatetečně. Uvázat na vodítko se nechá
pouze pomocí lsti/podvodu.

Tyto pokyny byly přijaty Komisí FCI pro honiče v Cognac (Francie) dne 08.1.2004 a
schváleny FCI v Bruselu dne 24.března 2004.
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