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13. Pomocník při akci provádí dílčí a pomocné úkony. Je to zejména:
a) figurant
b) kladeč cizích stop
c) střelec, závodčí apod.
Kladeč cizích stop nesmí na akcích vystupovat jako psovod a nesmí provádět funkce pro své psy a psy členů rodiny
(viz. bod 14.). Figurant naproti tomu smí psy na zkouškách předvádět a může také plnit další funkce. Může
provádět činnost i na psy osob žijících ve společné domácnosti.
Kladeč cizích stop a figurant mohou na zkouškách předvádět psy a mohou také plnit další funkce. Mohou provádět
činnost i na psy osob žijících ve společné domácnosti.
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22. Bodová tabulka

nejvyšší
počet
bodů

výborně

velmi dobře

dobře

uspokojivě

nedosta
tečně

5,0

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0 – 0

10,0

10,0

9,5 - 9,0

8,5 - 8,0

7,5 - 7,0

6,5 – 0

15,0

15,0 - 14,5

14,0 - 13,5

13,0 - 12,0

11,5 - 10,5

10,0 – 0

20,0

20,0 - 19,5

19,0 - 18,0

17,5 - 16,0

15,5 - 14,0

13,5 – 0

30,0

30,0 - 29,0

28,5 - 27,0

26,5 -24,0

23,5 - 21,0

20,5 – 0

40,0

40,0 – 38,5

38,0 – 35,5

35,0- 32,0

31,5 - 28,0

27,5 – 0
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4. Při plížení u nohy psovod položí psa, dá psu povel k plížení a zároveň vyjde. Během plížení psa určeným
směrem se povoluje opakování povelu a slovní pochvala psa.
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12. Opuštění pomocníka psem o více než 10 kroků v jakékoliv části obrany znamená anulování cviku vyloučení
ze zkoušky (diskvalifikace). Při všech cvicích obrany platí pravidlo, že u psa, který při boji s pomocníkem projeví
bázlivost, je ukončeno posuzování obrany a dosud získané body se anulují.
+ SMAZAT ustanovení nad Článkem 34
Opuštění pomocníka v průběhu obrany o více než 10kroků znamená anulaci cviku.
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Článek 49. Náplň zkoušky ZVV 2, dosažitelné body
2. P o s l u š n o s t:

f) aport skokem (100 cm,činka psovoda pořadatele 1kg - střelba)Z 10
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Strana 62, 63 + 66 + 67
ZVV 3, ZPO 1
- hlídání pomocníka (2 + 1 minuta)
(při protiútoku dva údery po zákusu)
ZPO 2
- hlídání pomocníků (2+1 minuta)
(při protiútoku vždy dva údery po zákroku)

Z 10 20
20 10 100 (70)

ZP 20 40
40 20 200 (140)

14. Po likvidaci úniku obou pomocníků pokračuje jejich střežení ještě jednu minutu. Cvik má hodnotu 40 bodů
pro oba pomocníky - tedy 20+20 bodů.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -UJEDNOCENÍ POSTUPU PŘI ANULACI CVIKU „SAMOSTATNÁ ČINNOST PSA“, KTERÝ JE
SPOJEN S CVIKEM „ODOLNOST PSA“
Současný postup:
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7. POUŠTĚNÍ. K puštění může psovod použít maximálně 3 povely ne blíže než 5 kroků od psa. Použití dalšího –
4. povelu v těsné blízkosti psa anuluje bodovou hodnotu za celý cvik (u zkoušky ZVV3, ZPO1-2 při cviku
,,samostatná činnost psa“, který je spojen se cvikem ,,odolnost psa“ - pokud pes nepustí po 3. neúspěšném povelu
nebo pustí až po pokynu rozhodčího, aby šel psovod ke psu – anulace 15/5 bodů za ,,samostatnou činnost psa“ a
anulace 20 bodů za „odolnost psa“).
X
Návrh:
7. POUŠTĚNÍ. K puštění může psovod použít maximálně 3 povely ne blíže než 5 kroků od psa. Použití dalšího –
4. povelu v těsné blízkosti psa anuluje bodovou hodnotu za celý cvik (pokud pes pustí až po pokynu rozhodčího,
aby šel psovod ke psu po 3. neúspěšném povelu – anulace cviku (u zkoušky ZVV3, ZPO1-2 při cviku ,,samostatná
činnost psa“, který je spojen se cvikem ,,odolnost psa“ - pokud pes nepustí po 3. neúspěšném povelu nebo pustí
až po pokynu rozhodčího, aby šel psovod ke psu – anulace 15/5 bodů za ,,samostatnou činnost psa“, body za
„odolnost psa“ zůstávají).

Schváleno PČKS v Praze dne 22.1.2018 s platností od 1.3.2018.

