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Disciplíny skúšky 
Zúčastnené záprahy(vodič a pes) absolvujú počas dvoch dní nasledovné disciplíny: 
· Vlečka s králikom/Vytiahnutie, 

· Poslušnosť 
 

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, vo veku minimálne 15 mesiacov.   
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 12 záprahov. 
· Rozhodcovskú skupinu tvoria 3 rozhodcovia, prípadný čakateľ je naviac na vlastné náklady. 
· 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, 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 skúšky 
V predvečer skúšky sa za prítomnosti usporiadateľa vylosuje obsadenie skupín a poradie štartujúcich 
záprahov. 
 
1/Vlečka s králikom/Vytiahnutie  
 
Priebeh skúšky 
Dvaja rozhodcovia doprevádzajú vodiča, tretí natiahne vlečku a skryje sa v blízkosti brlohu tak, aby 
vedel sledovať prácu pri brlohu. 
 
Vyhotovenie vlečky 
Srsťou z brucha vlečeného králika sa označí nástrel. 
Vlečka má minimálnu dĺžku 250 m. 
Na vlečke musí byť jeden pravouhlý lom. 
Vlečka má byť podľa možností vedená lesnou parcelou a králik má byť dostatočne hlboko pomocou 
palice zasunutý do brloha. 
Králik má byť upevnený na dostatočne dlhej šnúre tak, aby v prípade zlyhania psa bolo možné králika 
z brlohu vytiahnuť. 
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Požiadavky na záprah 
Pes má prvých 200 m pracovať na remeni. 
Na pokyn rozhodcu je pes na zvyšných 50 m vypustený. 
Po vypustení psa ostáva vodič na mieste a nesmie psa ovplyvňovať. 
Pes má vojsť do brloha a králika z neho vytiahnuť. 
 
Požiadavky na udelenie známky 
 
1.Hľadanie na remeni 
Známku 4 môže dostať pes, ktorý bez schádzania zo stopy plynule a s chuťou príde k miestu, kde má 
byť vypustený. 
Známku 3 môže dostať pes, ktorý stopu sleduje plynule, ale raz je na stope opravený. 
Známku 2 môže dostať pes, ktorý stopu sleduje ešte so záujmom a je dvakrát na stope opravený. 
Ak je pes viac ako dvakrát opravený, bez záujmu o stopu a vedený na remeni kratšom ako 5 m na skúške 
neobstál. 
2.Voľné hľadanie 
Vodič a rozhodcovia, prípadne doprovod, musia ostať na mieste vypustenia psa a nesmú psa 
nasledovať. 
Známku 4 môže dostať pes, ktorý po vypustení stopu samostatne plynulo a bez opráv sleduje až 
k brlohu. 
Známku 3 môže dostať pes, ktorý po vypustení stopu samostatne plynulo sleduje až k brlohu, ale po 
zídení zo stopy je znovu na stopu nasadený. 
Známku 2 môže dostať pes, ktorý je po vypustení dvakrát nasadený na stopu, ale nakoniec sám 
vypracuje vlečku k brlohu. 
Psy, ktoré po dvojnásobnom nasadení na voľné hľadanie, vyhýbajú sa jednotlivým úlohám a nie sú 
pod kontrolou vodiča alebo v priebehu piatich minút od prvého vypustenia neprídu k brlohu v skúške 
neobstáli. 
3. Vytiahnutie 
Známku 4 môže dostať pes, ktorý králika hneď po ukončení voľného hľadania bez povzbudenia 
samostatne s chuťou vytiahne z brloha. 
Známku 3 môže dostať pes, ktorý králika po krátkom povzbudení vodičom z brlohu vytiahne. Vodič 
s obidvomi rozhodcami sa medzitým priblížil k brlohu. 
Známku 2 môže dostať pes, ktorý po viacnásobnom povzbudení vodičom sám vytiahne králika 
z brlohu. 
Pes, ktorý do piatich minút po prvom vojdení do brlohu sám králika nevytiahne na skúške neobstál. 
Pes, ktorý nevojde do brlohu, alebo odpiera králika vytiahnuť rovnako na skúške neobstál. 
4.Správanie sa pri zveri 
Známku 4 môže dostať pes, ktorý má králika vo svojom vlastníctve (trepe ním, alebo si ho chráni) alebo 
ho prinesie svojmu vodičovi. 
Známku 3 môže dostať pes, ktorý králika síce stráži, ale neprejavuje snahu si ho ochrániť.  
Známku 2 môže dostať pes, ktorý po vytiahnutí králika prejavuje o neho malý záujem. 
Pes na skúške neobstál, keď králika načína, alebo zahrabáva. 

 
2/Poslušnosť 
Po vlečke s králikom/vytiahnutí 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. 
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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. 
 

Rozhodcovská tabuľka Skúšky Vlečka s králikom/Vytiahnutie 
 
Upúšťa sa od klasifikácie podľa cien. Maximálny dosiahnuteľný počet bodov je 124. 
 
                                                                                                              Známka         Koeficient       Počet bodov 
                                                                                                             
Vlečka s králikom/Vytiahnutie: 
Hľadanie na remeni                                                                          4                             4                       16 
Voľné hľadanie                                                                                  4                             6                       24 
Práca v brlohu                                                                                   4                            10                      40 
Správanie sa pri zveri                                                                       4                             5                       20 
   
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 CACT musí pes získať vo všetkých disciplínach poslušnosti minimálne známku 3. 
Celkový počet bodov v disciplíne poslušnosť musí byť minimálne 14. 
 
Maximálny počet bodov                                                                                                                           124 
 
Na priznanie čakateľstva (CACT) pre udelenie titulu C.SK.T. (Champion Slovakie de Travail) FCI je 
potrebné získať minimálne 120 bodov. Pes musí mať minimálny vek 15 mesiacov. 
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Viacnásobné udelenie titulu CACT: 
Všetkým jazvečíkom, ktorí na tejto skúške získajú minimálne 120 bodov môže byť priznaný titul CACT. 
 
 
 

Aby pes na Skúške Vlečka s králikom/Vytiahnutie obstál musí dosiahnuť tieto minimálne známky 
a body: 
 
                                                                                                              Známka         Koeficient       Počet bodov 
                                                                                                              
Vlečka s králikom/Vytiahnutie: 
Hľadanie na remeni                                                                          2                             4                        8 
Voľné hľadanie                                                                                  2                             6                       12 
Práca v brlohu                                                                                   2                            10                      20 
Správanie sa pri zveri                                                                       2                             5                       10 
 
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 
 
Minimálny počet bodov                                                                                                                           56 
 
 
Víťaz Skúšky Vlečka s králikom/Vytiahnutie  
Pri rovnosti bodov na prvom mieste rozhoduje: počet bodov voľné hľadanie, počet bodov práca 
v brlohu, počet bodov vytiahnutie, počet bodov poslušnosť, mladší pes. 
 
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. 


