KLUB CHOVATELŮ TERIERŮ
ve spolupráci
s ČMMJ, OMS PARDUBICE A
MYSLIVECKÝM SDRUŽENÍM OSTŘETÍN
POŘÁDÁ

V SOBOTU 21.6.2014

se zadáváním titulů CCT a Klubový vítěz
pro plemena
Parson Russell Terrier a Jack Russell Terrier
Zkoušek se mohou zúčastnit i jiná plemena, avšak bez nároku na tituly.

Místo konání - areál umělé nory v Horním Jelení – http://www.mapy.cz/s/5kP2
(ze silnice odbočka na lesní cestu směr „Rekreační zařízení Radost“)

PROGRAM:
7.00 - 7.45 hod
7.45 hod
8.00
cca 13.45 hod

- Prezence účastníků zkoušek
- Zahájení akce „Russellíci v akci“
- Zahájení Klubového loveckého pětiboje, veter. prohlídka, rozlosování psů do skupin
- Vyhlášení výsledků

Účastnický poplatek:
členové KCHT
800 Kč
40 Euro
nečlenové KCHT
1000 Kč
50 Euro
Uzávěrka přihlášek a úhrady je pro plemena PRT a JRT 30.5.2014.
Pro ostatní plemena platí stejná uzávěrka přihlášek. Po tomto datu budou vyrozuměni (mailem nebo SMS), zda byli
ke zkouškám připuštěni, a úhradu musí provést do 6.6.2014. Po těchto termínech budou vyřazeny všechny neuhrazené
přihlášky. Účastnický poplatek je nevratný. Počet přihlášených psů není omezen.
Toto je neoficiální lovecký test, jehož absolvováním pes nezískává loveckou upotřebitelnost. Testu se mohou
zúčastnit psi loveckých plemen s platným průkazem původu FCI, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR, a po
dosažení věku minimálně 12 měsíců. Požadovaný věk musí pes dosáhnout den před konáním zkoušek.
Účastnický poplatek zasílejte na:
číslo účtu: 2700579294 / 2010
variabilní symbol: číslo vašeho mobilního telefonu uvedeného v přihlášce
zpráva pro příjemce: jméno vůdce - KLP

Přihlášku s kopií dokladu o úhradě účastnického poplatku a příp. s kopií dokladu o úhradě členského
příspěvku KCHT na daný rok zasílejte na adresu:
Zuzana Slánská, Bělehradská 513, 530 09 Pardubice
e-mail: jrt@jack-russell-terrier-jrt.cz
tel.: 603 164 831
Ve vlastním zájmu pošlete DO UZÁVĚRKY na výše uvedený mail fotografii vašeho pejska. Bude
použita na Váš diplom ze zkoušek.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
Ředitel zkoušek:
Správce zkoušek:
Pořadatel:
Veterinární služba:
Rozhodčí:

Petr Kuboušek
Zuzana Slánská
Klub chovatelů teriérů
delegovaný soukromý veterinární lékař
deleguje ČMMJ Praha

ZADÁVÁNÍ TITULŮ
Tituly jsou podmíněné členstvím majitele psa v KCHT:
1. pes plemene (PRT a JRT) v pořadí v I. ceně obdrží titul CCT a KV.
Udělení není nárokové.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Zkouší se podle níže uvedeného zkušebního řádu. Zkoušky se řídí Řádem a zabezpečením ochrany a péče o zvířata na
základě vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 449/2001 Sb. o myslivosti a Pověření
č. 1/2002 k organizování zkoušek psů z výkonu MZ ČR s účinností od 1.7.2002 schváleno pod č. j. 6725/2002-5005.
Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti byl schválen Ústřední komisí na ochranu zvířat dne
23.2.2006 pod č. j. 37243/2005-11020.
Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 193/2004 Sb. o ochraně zvířat při přepravě.
Vůdce psa se dostaví ke zkouškám včas, vhodně myslivecky ustrojen a s pomůckami pro vedení psa na KBZ. Vůdce
psa musí mít u sebe průkaz původu psa, očkovací průkaz, vodítko, a pokud má, tak členský průkaz KCHT, lovecký
lístek, zbraň a zbrojní průkaz. Vůdce je povinen po celou dobu konání zkoušek mít psa pod svým dohledem,
zabezpečit pro svého psa napájení, případně krmení a podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti
utrpení. Pořadatel neručí za ztrátu a za zranění psa a ani za škody psem způsobené. Zkoušky se konají za každého
počasí.

VETERINÁRNÍ POKYNY:
Zúčastnění psi budou bez klinických příznaků onemocnění, budou vybaveni řádně vyplněným očkovacím průkazem
včetně popisu psa a s uvedeným číslem tetování nebo čipování.
Psi musejí být v imunitě proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě, parvoviróze a leptospiróze. To znamená, že
musejí být očkováni nejméně 1 měsíc před konáním akce a očkování nesmí být v den konání zkoušek starší jednoho
roku (příp. 3 let u vztekliny – dle platnosti očkování uvedeného v očkovacím průkaze). Tyto vakcinace budou
uvedeny v očkovacím průkaze. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musejí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003 ze dne 26.5.2003.
Vůdce psa je povinen při veterinární prohlídce předložit očkovací průkaz privátnímu veterinárnímu lékaři. Taktéž na
vyžádání zástupci Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj inspektorátu Pardubice, který bude provádět
kontrolu plnění výše uvedených zdravotně veterinárních požadavků v průběhu zkoušek a bude kontrolovat dodržování
zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění zákona 77/2004 Sb. Ke zkouškám nebudou připuštěny
háravé, březí či kojící feny a nemocní psi.

ZKUŠEBNÍ ŘÁD
Jednotlivé disciplíny:
1. Vodění na řemeni
2. Ochota k práci na černou zvěř
3. Následování
4. Stopa vůdce
5. Norování - rychlost

Žádná z disciplín není limitní. To znamená, že pes, který byl z jedné disciplíny ohodnocen známkou 0 nebo
počtem bodů 0, není vyloučen z dalších disciplín.

1. Vodění na řemeni
Rozhodčí určený pro posuzování této disciplíny, vytyčí v lesním nebo podobném porostu trasu, která by měla být
pro všechny zkoušené psy přibližně stejná. Trasa vede přes rozličné terénní překážky (padlý strom, mezi keři, přes
příkop, lávku apod.).
Rozhodčí sleduje vůdce se psem po celé délce trasy. Vůdce vede psa na vypouštěcím vodítku nebo na přes
rameno zavěšeném svinutém barvářském řemeni. Během zkoušky vůdce nesmí držet vodítko v ruce, usměrňovat
pohyb psa a dávat mu žádné povely.
Pes má jít klidně vedle levé nohy vůdce nebo těsně za svým vůdcem, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout.
Nemá se zaplétat do keřů, ani zachytávat za stromy nebo se kolem nich omotávat. Vůdce projde kolem několika keřů
nebo stromů těsně, aby dokázal, jak pes zvládá vodění na řemeni. Tahá-li pes svého vůdce nebo jím smýká,
zachytává-li za stromy nebo keře, nebo ho správně nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou
známku. Při větším počtu psů může být najednou zkoušeno několik psů.

2. Ochota k práci na černou zvěř
(Časový limit 3 minuty)
Tato disciplína se zkouší na černé zvěři uzavřené v bezpečném zkušebním zařízení tak, aby nedošlo ke zranění
psa ani zvěře. Pes je vypuštěn na pokyn rozhodčího 30 kroků pod větrem směrem ke zkušebnímu zařízení s povelem
„hledej“. Pes by měl černou zvěř navětřit a do 2 minut zvěř nalézt a být v kontaktu s ní. Délka zkoušky u zkušebního
zařízení je 3 min. Vůdce setrvává po celou dobu na místě vypuštění psa.
Pes má projevit ochotu k práci s projevy tvrdého doléhání a soustavného hlášení. V případě tvrdého doléhání,
kde hrozí poranění psa, může rozhodčí zkoušku ukončit před časovým limitem.
Známkou 4 se hodnotí výkon psa, který nepřetržitě po dobu 3 min. divočáka hlásí, s hlasitými projevy útočí na
oplocení se snahou bezprostředního kontaktu.
Známkou 3 se hodnotí výkon psa, který bez hlasitých projevů tvrdě útočí na oplocení a hrozí jeho zranění nebo se
projevuje krátkými hlasitými projevy s náznaky útoku na divočáka.
Známkou 2 se hodnotí výkon psa, který divočáka hlásí dobu kratší než 3 min., od oplocení se vzdálí, aby zpravidla
vyhledal vůdce, a po povzbuzení se k obůrce vrátí, nebo se vůdce musí k obůrce přiblížit o méně než 10 kroků.
Známkou 1 se hodnotí výkon psa, který sice divočáka v oplocení krátce hlásí, ale opětovně se vrací k vůdci a je ho
nutné vícekrát povzbuzovat, aby se k divočáku vracel, nebo se vůdce musí k obůrce přiblížit o 10-20 kroků.
Známkou 0 se hodnotí pes, který se divočáka bojí, nehlásí ho, samostatně se neodváží do blízkosti obůrky a celkově
nemá o práci zájem, nebo se vůdce musí k obůrce přiblížit o víc než 20 kroků.

3. Následování volné nebo na řemeni
Při zkoušení musí pes ukázat, že rozlišuje následování a volnou chůzi lesem. Zkouší se na lesní cestě, okraji lesa
nebo v aleji s dobrým přehledem pro rozhodčí. Vůdce musí předem oznámit, zda bude střílet sám nebo využije
připraveného střelce.
Vůdce postupuje velmi pomalu a obhlíží revír. Pes jde neupoutaný nebo upoutaný na volném řemeni (na
vypouštěcím vodítku), který má vůdce přehozený přes pravé rameno, těsně vedle levé nohy vůdce nebo těsně za ním.
Během zkoušky vůdce nesmí držet vodítko v ruce a usměrňovat pohyb psa. Asi po 50 krocích (v polovině cesty ke
střelci) se vůdce zastaví, okamžik vyčká na místě 15 – 30 s. Pes musí zůstat v klidu sedět, ležet nebo stát. Pes musí
vůdce sledovat pozorně, klidně a tiše, musí se dát nenápadným tichým povelem zastavit a stejným způsobem uvést do
pohybu. Po uplynutí stanovené doby se opět pomalu rozejdou a po dalších cca 50 krocích se oba zastaví, pes si sedne,
lehne nebo zůstane stát a vůdce vystřelí nebo se zastaví vedle připraveného střelce a střelec vystřelí. Pes musí zůstat
naprosto klidný. Po výstřelu vůdce psa, který ho následoval volně, upoutá na vodítko. Jakékoliv nápadnější pokyny
vůdce, které odporují myslivecké praxi, jsou při následování nepřípustné a snižují známku z výkonu.
Zkoušení této disciplíny se má co nejvíce podobat skutečnému odstřelu spárkaté zvěře se psem. Upoutaný pes
může být hodnocen nejvýše známkou 3.

4. Stopa vůdce
Jeden z rozhodčích podrží psa na vypouštěcím vodítku, druhý odejde s vůdcem po větru s dvěma odchylkami od
přímého směru na vzdálenost 200 kroků, kde se dobře ukryjí. Jestliže je v koroně osoba psu známá, může jít do úkrytu
s vůdcem.
Zkouška se koná v přehledném terénu, aby rozhodčí, který psa později vypustí, měl možnost vidět zakládání
stopy i její sledování psem. Pes může pozorovat zakládání stopy do vzdálenosti asi 20 kroků. Potom už pes pohyb
vůdce nesmí sledovat. Když se vůdce ukryje, rozhodčí ho nasadí na stopu a s povelem “hledej pána / paničku“ (nebo
jiným vhodným povelem) ho několik kroků vede po stopě a vypustí ho.
Za každé další nasazení na stopu se snižuje známka o 1 stupeň.
Známkou 0 se hodnotí pes, který ani po čtvrtém nasazení na stopu nedojde ke svému vůdci.

5. Norování – rychlost

Liška se z přepravní bedny vsukem pustí do nory a uzavře se do třetího kotle. Pes může být povzbuzován pouze,
když je mimo noru. Počáteční „pumpování“ není na závadu. Za každé opuštění nory se odečítá 5 bodů a celkový
počet bodů tak může být i záporný. Opuštění nory během zkoušky s následným okamžitým vsouknutím bez pobízení
vůdcem není za opuštění považováno. Časový limit pro vsouknutí je 0,5 min. Rychlost se posuzuje podle dosaženého
času od vypuštění až po dosažení třetího kotle. V průběhu celé zkoušky i mimo ni nesmí dojít k přímému kontaktu psa
s liškou. Vůdce zůstává po celou dobu zkoušky na místě vypuštění psa a odebírá ho až na pokyn rozhodčího.
Pes bude na pokyn rozhodčího vypuštěn 0,5 m od vsuku a od tohoto okamžiku mu bude měřen čas. Časový limit
od prvního vsouknutí po dosažení třetího kotle je 2 min.
Podle dosažených časů všech psů se stanoví pořadí. Když více psů dosáhne stejného času, je pořadí stanoveno
podle věku psů, kdy se mladší pes umístí před starším psem. Nejrychlejší pes dostane počet bodů, který se rovná
dvojnásobku celkového počtu psů přihlášených k loveckému pětiboji. Každý další pes v pořadí dostane o 2 body
méně. Pes, který neobstál, dostane 0 bodů.
Názorný příklad, kdy se je přihlášených 10 psů (1. pes = nejrychlejší čas):
1. pes – 20 bodů
6. pes – 10 bodů
2. pes – 18 bodů
7. pes – 8 bodů
3. pes – 16 bodů
8. pes – 6 bodů
4. pes – 14 bodů
9. pes – 4 body (nebo neobstál = 0 bodů)
5. pes – 12 bodů
10. pes – nenastoupil

Předmět
1. Ochota k práci na černou zvěř
2. Vodění na řemeni
3. Následování
4. Stopa vůdce
5. Norování – rychlost
Nejnižší počet bodů pro I. cenu
Maximální počet bodů

Známky Nejnižší známky pro x koeficient
I. cenu

(norování body)

4–0
4–0
4–0
4–0

3
3
3
3
min. poloviční počet bodů
z max. počtu

10
4
7
5

= maximální
počet bodů
40
16
28
20
2x součet přihláš. psů

80 + min. poloviční
počet bodů u 5.
disciplíny
104 + 2x součet
přihlášených psů

U všech disciplín kromě 5. disciplíny (Norování – rychlost) může pes dostat známku 4 – 0, která se vynásobí
koeficientem dle výše uvedené tabulky, a tak se spočítá počet bodů za každou disciplínu. Čím vyšší počet bodů, tím
lepší umístění psa. Při rovnosti bodů se lépe umístí mladší pes.
V případě, že by se lovecký pětiboj nekonal z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů na jeho
přípravu.

Klub chovatelů teriérů

Děkujeme našim sponzorům:

Salon Edward

Chovatelská stanice
hladkosrstých foxteriérů
„Od Jelenské nory“

Doxzone
Hanapatchwork

Další sponzoři jsou na tuto akci vítáni!

