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Vypísanie skúšky 
Každá členská alebo zmluvná krajina FCI má právo vypísať  InterVGP.  Tri mesiace pred skúškou je 
potrebné informovať  FCI Sekretariát. V oznámení je potrebné uviesť: 
· Miesto a dátum skúšky 
Po preskúmaní  FCI Sekretariát najpozdejšie po 1 mesiaci potvrdí uskutočnenie InterVGP. 
 
Aby bolo možné na skúške udeliť čakateľstvo  CACIT sa vyžaduje aspoň 6 prihlásených účastníkov, 
ktorí musia byť uvedený v katalógu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u usporiadateľa. Nevyžaduje sa 
prihlásenie prostredníctvom strešnej organizácie krajiny. 

 
Disciplíny skúšky 
Zúčastnené záprahy(vodič a pes) absolvujú počas dvoch dní nasledovné disciplíny: 
· Práca na pofarbenej stope (touto disciplínou je potrebné začať) 
· Poslušnosť 
· Sliedenie 
· Práca pod zemou 
· Vodná práca 

Podmienky účasti 
Tejto skúšky sa môžu zúčastniť výlučne jazvečíky s preukazom pôvodu členskej krajiny FCI a sú 
zapísané v plemennej knihe krajiny, v ktorej má majiteľ jazvečíka trvalý pobyt.   
K prihláške na InterVGP je potrebné usporiadateľovi predložiť fotokópie nasledovných dokumentov: 
· Preukaz o pôvode psa (obidve strany) 
· Potvrdenie o získaní minimálne známky „veľmi dobrý“  na CAC-výstave 
· Potvrdenie o prevode účastníckeho poplatku na účet usporiadateľa 
Honcujúce sa suky a nezdravé psy nebudú na skúšku pripustené. 

 

Rozhodca 

. Pred skúškou sa musí uskutočniť porada rozhodcov za účelom uistenia vykonania skúšky podľa 
skúšobného poriadku a za účelom zjednotenia posudzovania jednotlivých disciplín. 
· Na jednu rozhodcovskú skupinu je prípustných maximálne 6 záprahov. 
· Rozhodcovskú skupinu tvoria 3 rozhodcovia, prípadný čakateľ je naviac na vlastné náklady. 
· Na InterVGP  môže byť posudzované aj v skupinách rozhodcov pre jednotlivé disciplíny skúšok. 
. Pre každú rozhodcovskú skupinu je potrebné pozvať medzinárodného akreditovaného zahraničného 
rozhodcu pre výkon jazvečíkov. 
· Zahraničný rozhodca posudzuje na základe písomného potvrdenia jeho národnej kynologickej 
organizácie, ktoré si vyžiada organizátor skúšok prostredníctvom jeho národnej kynologickej 
organizácie.  
· V rozhodcovskej skupine môže posudzovať aj hosťujúci rozhodca z iného spolku pre poľovne 
upotrebiteľné psy, ale nemôže byť  hlavný rozhodca skupiny.  
· Rozhodcovia prípadne čakatelia musia mať pri sebe aktuálnu verziu skúšobného poriadku pre 
InterVGP, prípadne jej preklad do materského jazyka rozhodcu/čakateľa.  
· Za pozvanie rozhodcu je zodpovedná usporiadajúci klub jazvečíkov. Za náhradu výdavkov rozhodcu 
je rovnako zodpovedný tento klub. Náhrada výdavkov sa riadi platnou normou FCI – Výstavný 
reglement, práva rozhodcov, nároky rozhodcov na medzinárodných výstavách mimo svojej rodnej 
krajiny. 
 

Disciplíny InterVGP 
V predvečer skúšky sa za prítomnosti usporiadateľa vylosuje obsadenie skupín a poradie štartujúcich 
záprahov. 
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a) Farbiarska skúška bez doprovodu rozhodcov (SchwPoR/20), 20 hodín stará stopa 
Štartujúci môžu byť na vyžrebované stopy nasadení v tom isto čase, ušetrí sa tým čas na vykonanie 
skúšky. 
Všeobecné  
· Na snehu sa stopy nemôžu založiť. Ak nasnežilo po založení stop, môže sa skúška uskutočniť, ak nie 
je viditeľný priebeh stopovej dráhy. 
Požiadavky na revír 
· Založenie stopy v lesnom území menšom ako  20 ha je neprípustné. 
Založenie stôp 
· Skúšku je potrebné vykonať v revíroch s raticovou zverou, aby každý skúšaný pes mal prácu sťaženú 
stopami zdravej zveri. 
· Stopy majú viesť prevažne lesom, možné sú čistiny, rúbaniská a lúky. 
· Minimálna dĺžka stopy je 600 m, minimálny odstup stôp v celom priebehu je 800 Meter. Jednotlivé 
stopy majú byť rozoznateľne ohraničené prirodzenými líniami tak, aby vodič mohol s určitosťou 
rozoznať, že neprešiel na inú stopu. 
· Priebeh stopy má zodpovedať pohybu postrieľanej zveri, ale bez vratistôp. Založenie stopy v tvare 
„U“ je neprípustné. 
· V celom priebehu stopy majú byť dve ležoviská dobre označené farbou a strižkami a dva lomy. Lomy 
a ležoviská sa nemusia kombinovať. 
· Na stope sa viditeľne umiestnia 4 markre zabezpečené voči odviatiu a odneseniu líškou. Markre sú 
odrezky z dreva o priemere cca 5 cm. Markre sú označené len číslom stopy a preparované farbou 
alebo útržkami kože zveri. 
· Časti zveri použité na označenie ležoviska a farba, ako aj pri našľapaných stopách použité ratice 
musia pochádzať z toho istého druhu zveri. 
· Na vytvorenie stôp je možné použiť len farbu jelenej, srnčej alebo dančej zveri; na jednej skúške je 
možné použiť len farbu jedného druhu zveri. Druh zveri, z ktorej farba sa na skúškach použije sa 
zverejní v propozíciách. 
· Na jednu stopu dĺžky 600 m sa musí použiť štvrť litra farby. 
· Minimálna doba založenia stopy je 20 hodín. 
· Vyznačenie priebehu stôp sa má uskutočniť v určitom čase pred skúškou. 
· Na nástrele má byť viditeľne umiestnené číslo stopy. Nástrel má byť viditeľne označený farbou a 
strižkami. 
· Stopy je možné založiť kvapkaním alebo našľapaním. 
· Stopy môžu byť založené len od nástrelu po ulovený kus. 
 
Priebeh skúšky 
· Vodiči si pred skúškou vylosujú číslo stopy. 
· Na označenom konci stopy sa umiestni vlhká koža z ulovenej zveri, nie neprirodzeným spôsobom. 
Rozhodca na konci stopy hneď po uložení kože z ulovenej zveri odstráni označenie miesta pre 
uloženej kože. 
· Potom sa rozhodca vzdiali a ukryje tak, aby nemohol byť navetrený príp. zbadaný psom alebo 
zistiteľný vodičom. Vozidlá použité pri organizácii je potrebné umiestniť tak, aby ich vodič počas 
práce na stope nemôže vidieť. 
· Pes môže pracovať len ako vodič. 
· Vodič musí viesť psa na úplne rozvinutom minimálne šesť metrov dlhom farbiarskom remeni a 
farbiarskom obojku alebo postroji. 
· Vodič je na nástrele nasadený rozhodcom alebo na stopu poverenou osobou v smere postupu 
stopy. Odtiaľto pracujú so psom sami bez akéhokoľvek doprovodu. Čas nasadenia na stopu sa 
zaznamená v rozhodcovskej tabuľke. 
· Rozhodca alebo osoba poverená na stopu zaznamená čas príchodu záprahu na koniec stopy. 
· Ak záprah nájde kožu ulovenej zveri na konci stopy končí práca na stope. Vrátenie sa späť za účelom 
nájdenia markrov aj keď je ešte k dispozícii časový limit nie je možné. 
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Hodnotenie práce 
· Každý záprah, ktorý v priebehu predpísaného časového limitu 60 min príde k ulovenej zveri  na konci 
stopy a preukáže sa dvomi markrami na skúške obstál. 
· V rozhodcovskej tabuľke InterVGP sa uvedie počet nájdených markrov a čas absolvovania stopovej 
dráhy. 
 

b) Poslušnosť 
· Po farbiarskej skúške sa následne odskúšajú disciplíny poslušnosti. 
· V každej jednotlivej disciplíne musí pes obstáť (minimálna známka: chybný = 1). 
Vodenie na remeni 
· Vodenie sa skúša pri pohybe do kruhu a priečne v žrďovine, kedy vodič vedie psa na voľnom 
vodiacom remeni alebo na voľno. Pri vodení na remeni nesmie vodič držať vodiaci remeň. Pritom pes 
musí ísť po strane vodiča tesne pri ňom tak, aby vodiaci remeň nenapínal, nepredbiehal alebo 
nezaostával. Prekážky je potrebné šikovne obísť alebo prekonať. 
Odloženie a kľud po výstrele 
· Psy sa skúšajú jednotlivo. Psy môžu byť pripútané alebo odložené na voľno. Vodič vyberie miesto, 
kde odloží psa a uviaže psa tak, že sa môže vzdialiť zo svojho miesta na viac ako 1m. 
· Vodič môže psa odložiť pri batohu alebo časti odevu. 
· Pri odložení na voľno vodič psovi odloží obojok (okrem signálneho obojku) a vodiaci remeň a zoberie 
so sebou. 
· Po odložení sa vodič vzdiali do krytu, ktorý určí rozhodca. Pes nesmie vodiča vidieť. Poverený po cca 
2 min. vystrelí na pokyn rozhodcu dvakrát krátko po sebe dva výstrely z brokovnice. Pes nesmie svoje 
miesto opustiť. Ak pes hlási, kňučí alebo sa vzdiali viac ako 1m zo svojho miesta v skúške neobstál. 
· Pes nesmie svoje miesto opustiť pokiaľ k nemu vodič nepríde. Ak pes vyskočí vodičovi oproti v 
skúške neobstáli. 
· Rozhodcovia odloženého psa z krytu pozorujú a na hodnotenie mu ponechajú čas minimálne 5 min. 
· Pomocné prostriedky nie sú povolené. Výstrely na privyknutie nie sú dovolené. 
Správanie na stanovišti pri durení 
· Na stanovišti počas honu, ktorý sa vykonáva spôsobom podobným poľovačke s viacerými výstrelmi z 
brokovnice musí sa pes pri svojom vodičovi správať ticho. Nesmie opakovane kňučať, hlásiť, 
vyskakovať na vodiča a vzdialiť sa zo svojho miesta pri vodičovi. Pri tejto skúške musí byť dostatočný 
odstup medzi skúšanými záprahmi. 
· Pes môže byť na remeni alebo na voľno. 
· Keď je pes na voľno,  vodič psovi odoberie obojok a vodiaci remeň (okrem signálneho obojku)  a drží 
ich pri sebe. 
 

c) Sliedenie  
Požiadavka na revír 
· Na túto skúšku sa majú použiť uzavreté lesné parcel s hustým podrastom minimálne 1 ha veľké, kde 
je predpoklad výskytu raticovej zveri, zajacov príp. škodnej zveri . 
Sliedenie 
· Rozhodcovia a účastníci obstanú parcelu cca 1 ha veľkú tak, aby bol medzi nimi možný kontakt. 
· Pes sa vypúšťa v prehľadnom teréne pred parcelou. 
· Vodič nesmie do parcely vstúpiť. 

· Po vypustení psa sa spúšťa časový limit pre sliedenie. Pes má samostatne, vytrvalo a hlboko parcelu 
prehľadávať a pri vypichnutí srstnatej zveri túto hlasito sledovať až kým ju neprestane duriť alebo je 
táto ulovená. 
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· Počas InterVGP má pes pri prvom nasadení časový limit 10 min. Ak nie je prvé nasadenie dostatočne 
výpovedné pre posúdenie psa, môže kolégium rozhodcov umožniť psovi druhé a posledné nasadenie 
pre posúdenie jeho schopností pre sliedenie. 
· Počas InterVGP nemusí pes zver nájsť. Disciplína „nájdenie“ sa nehodnotí. 
Hodnotenie sliedenia 
· Na hodnotenie disciplín „Správanie sa pri sliedení“ a „Vytrvalosť pri hľadaní“ sa berie zreteľ v 
každom prípade na posúdenie práce pri obidvoch nasadeniach. 
· Ak pes nemôže byť jednoznačne posúdený napr. Ak našiel zver veľmi rýchlo a tým nemohol 
preukázať ani  „Správanie sa pri sliedení“ ani „Vytrvalosť pri hľadaní“ tak musí svoje schopnosti 
preukázať v prehľadnom poraste ešte raz. 
· Ak pes v priebehu jednej hodiny nepreukáže splnenie týchto úloh a nevráti sa k vodičovi, v skúške 
neobstál. Hodina začína ubiehať od vypustenia psa. 
· Rozhodcovia môžu pri hroziacom nebezpečenstve nariadiť pripútanie psa. 

 

d) Posúdenie schopnosti pre prácu pod zemou  
Všeobecné 
· Posúdenie schopnosti sa skúša v umelom brlohu. 
· Podoba umelého brlohu zodpovedá miestnym národným danostiam. 
· Kontakt medzi jazvečíkom a líškou je prostredníctvom zodpovedajúcich zariadení  vylúčený. 
· Na prácu možno použiť len líšky so zubami, zdravé a vakcinované proti besnote. 
· Poradie používaných líšok sa losuje. 
· Líšky sa menia najneskôr po každej tretej práci. 
Tvar zariadenia na posudzovanie 
· Zariadenie nemusí byť priebežné t.j.  tvaru O, nemusí byť priebežné v tvare U. 
· Zariadenie má mať klesajúcu a stúpajúcu časť brloha. (Obchádzacia časť s komínom sa neskúša.) 
· Ako koncový kotol možno použiť aj otočný kotol so zariadením na vyháňanie do koša. 
Priebeh posudzovania 
· Preskúšanie hlasitosti v brlohu 
· Pred preskúšaním hlasitosti v brlohu sa líška preženie brlohom a v koncovom kotli sa vyberie. 
· Počas preskúšania sa nesmie v brlohu líška nachádzať. 
· Následne sa psy podľa vylosovaného poradia preskúšajú na hlasitosť v brlohu. 
· Psy, ktoré na jednom mieste v brlohu vytrvalo hlásia sú z ďalšieho posudzovania vylúčené. Krátke aj 
viacnásobné hlásenie z vášne alebo na ťažko prechodných miestach sa nepovažuje za hlásenie v 
brlohu. Psy, ktoré zariadenie neakceptujú, ale nakoniec posúdeniu obstoja, preukázali, že nie sú 
hlasité v brlohu. 
Posudzovanie s líškou 
. Po posúdení  všetkých psov na hlasitosť v brlohu sa líška umiestni v koncovom alebo otočnom kotly 
a uzavrie sa zarážkou. 
· Posudzovaný pes sa vypustí na vstupe do brlohu. 
· Vodič ho smie povzbudzovať po prvý kotol. 
· Vodič musí počas celej doby posudzovania stáť pri vstupe do brloha. Toto miesto môže opustiť len 
na pokyn rozhodcu. 
· Vstup do brlohu tak ako v poľovníckej praxi musí ostať voľný, aby ho pes mohol kedykoľvek opustiť. 
· Pes musí cielene postupovať brlohom a samostatne nájsť líšku. 
· Ak pes líšku našiel, treba mu poskytnúť dostatok času na označenie, hlásenie a pokusy o 
uchopenie(otočný kotol) líšky. 
· Teraz má preukázať vytrvalosť a vášeň, že disponuje vlohami na uchopenie líšky v koncovom kotly. 
Pritom nesmie pracovať od zarážky za líškou ďalej ako 50 cm. 
· Ak je zariadenie vybavené otočným kotlom a košom na vyhnanie líšky môže pes zatlačiť po zarážku a 
preukázať, že má snahu líšku z brloha vyhnať. Po polovici skúšobnej doby sa zarážka uvoľní, aby pes 
mohol líšku do koša vyhnať. 
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Skúšobná doba 
· Preskúšanie hlasitosti v brlohu: 5 min 
· Nájdenie líšky v koncovom resp. otočnom kotly: 5 min 
V koncovom kotly bez možnosti vyhnania: 
· Doliehanie v koncovom kotly a hlásenie: 5 min 
V otočnom kotly s možnosťou vyhnania: 
· Doliehanie v otočnom kotly a hlásenie: 2,5 min 
· Čas na vyhnanie líšky: 2,5 min 
Kritériá pre posudzovanie 
· Ak pes nenájde líšku v koncovom kotly do piatich minút z InterVGP vypadáva. 
· Oceňuje sa  neprerušovaná práca psa vytrvalo hlásiaceho v koncovom alebo otočnom kotly. 
Viacnásobné prerušenie práce pred líškou má za následok zníženie hodnotenia. 
· Vášeň sa prejavuje pri vpúšťaní psa do brlohu , minimálnym povzbudzovaním vodičom, spôsobom 
pohybu v brlohu, pri atakovaní líšky za zarážkou príp. Otočnom kotly. 
· Hodnotenie „veľmi dobrý“ dostane pes, ktorý nepretržite hlási v kontakte s líškou za zarážkou. Ak sa 
pes odmlčí napr. pri hľadaní iného prístupu k líške nemá to vplyv na zníženie hodnotenia. 
· Ak líška opustí otočný kotol je skúška ukončená. To nemusí znamenať, že pes líšku vyhnal a v skúške 
obstál. Veľakrát opustí líška, ktorá nebola psom donútená otočný kotol dobrovoľne! Celú prácu je 
potrebné primerane zohľadniť. 
· Ak pes prácu preruší, opustí brloh a v predpísanej skúšobnej dobe nenastúpi znovu do brlohu na 
InterVGP neobstál. 
 

e) Vodná práca 
· Pes má preukázať, že ulovenú kačicu prinesie z vody. 
· Ulovenú kačicu hodí pomocník do vody za súčasného vystrelenia dvoch výstrelov z brokovnice tak, 
že pes musí plávať ku kačici 6 až 8 metrov a rovnakú vzdialenosť k brehu. 
· Pes môže do vody hádzanú kačku pozorovať. 
· Pes má kačku dobrovoľne priniesť na breh. Prihováranie vodiča nie je dovolené. 
· Ak vodič hodí kameň príp. Niečo podobné smerom ku kačke, nemôže byť psovi z ochoty k vodnej 
práci udelená známka 4 “veľmi dobrá”. 
· Pes obstál, ak vodič môže suchou nohou kačku od psa prevziať. Ak vodič vstúpi do vody vo vodnej 
práci neobstáli a vypadávajú z InterVGP. 
· Prácu je potrebné vykonať na prvý pokus. Opakovanie je vylúčené. 
 
Známky: 
· 4 = veľmi dobrý 
· 3 = dobrý 
· 2 = dostatočný 
· 1 = chybný 
· 0 = nedostatočný 
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Rozhodcovská tabuľka InterVGP 
 

 
Upúšťa sa od klasifikácie podľa cien. Maximálny dosiahnuteľný počet bodov je 280. 
 
 
                                                                                                              Známka         Koeficient       Počet bodov 
                                                                                                               
Farbiarska skúška bez doprovodu rozhodcov: 
Za marker(VwP) 25 bodov                                                                4 VwP                   25                     100 
 
Poslušnosť: 
Vodenie                                        na remeni alebo                          4                             1                       (4) 
                                                       voľne                                             4                             2                        8 
 
Odloženie a kľud po výstrele   na remeni alebo                          4                              1                        (4) 
                                                      voľne                                             4                              2                        8 
 
Správanie sa na stanovišti        na remeni alebo                          4                              1                        (4) 
                                                      voľne                                             4                              2                         8 
 
Na získanie titulu CACIT musí pes získať vo všetkých disciplínach poslušnosti minimálne známku 3. 
Celkový počet bodov v disciplíne poslušnosť musí byť minimálne 13. 
 
Sliedenie: 
Správanie sa pri sliedení                                                                  4                             8                         32 
Vytrvalosť pri hľadaní                                                                      4                             6                          24 
 
Posúdenie schopnosti pracovať pod zemou: 
Vytrvalosť                                                                                           4                             8                         32 
Vášeň                                                                                                  4                             5                         20 
Hlasitosť                                                                                             4                             4                         16 
 
Vodná práca: 
Ochota pracovať vo vode                                                                4                              5                        20 
Prinášanie                                                                                           4                             3                         12 
 
 
Maximálny počet bodov                                                                                                                           280 
 
 
Na priznanie čakateľstva (CACIT) pre udelenie titulu C.I.T. (Champion International de Travail) FCI 
je potrebné získať minimálne 267 bodov. Pes musí mať minimálny vek 15 mesiacov. 
 
 
Viacnásobné udelenie titulu CACIT: 
Všetkým jazvečíkom, ktorí na tejto skúške získajú minimálne 267 bodov môže byť priznaný titul 
CACIT. 
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Aby pes na InterVGP obstál musí dosiahnuť tieto minimálne známky a body: 
 
                                                                                                              Známka         Koeficient       Počet bodov 
                                                                                                               
Farbiarska skúška bez doprovodu rozhodcov: 
Za marker(VwP) 25 bodov                                                                2 VwP                   25                     50 
 
Poslušnosť: 
Vodenie                                        na remeni alebo                          1                             1                        
                                                       voľne                                             1                             2                         
 
Odloženie a kľud po výstrele   na remeni alebo                          1                              1                         
                                                      voľne                                             1                              2    
                      
Správanie sa na stanovišti        na remeni alebo                          1                              1                         
                                                      voľne                                             1                              2                          
 
Celkový počet z disciplín poslušnosti musí byť minimálne 6 bodov                                                  6 
 
Sliedenie: 
Správanie sa pri sliedení                                                                  2                             8                         16 
Vytrvalosť pri hľadaní                                                                      2                             6                          12 
 
Posúdenie schopnosti pracovať pod zemou: 
Vytrvalosť                                                                                           4                             8                         32 
Vášeň                                                                                                  4                             5                         20 
Hlasitosť                                                                                             4                             4                         16 
 
Vodná práca: 
Ochota pracovať vo vode                                                                2                              5                        10 
Prinášanie                                                                                           2                             3                         6 
 
Minimálny počet bodov                                                                                                                           134 
 
 
Víťaz InterVGP 
Pri rovnosti bodov na prvom mieste rozhoduje lepšia práca na pofarbenej stope. (Kritériá: viac 
markrov pri kratšom čase práce.) 
 
Protesty 
Rozhodnutia rozhodcov sú konečné a nenapadnuteľné. Protesty voči formálnym chybám a/alebo 
zámenám je potrebné podať do konca skúšok, výlučne prostredníctvom vodiča psa na vedúceho 
skúšok. Kauciou je trojnásobok štartovného poplatku splatný ihneď. Kaucia prepadá v prospech 
organizátora, ak sa protest ukáže ako nepodložený. 
Protesty posudzuje Grémium. 
· Skladá sa z vedúceho skúšok a dvoch organizátorom určených odborníkov, ktorí ako rozhodcovia nie 
sú podaným protestom dotknutý. Rozhodnutie tohto Grémia sú konečné. 


