Mezinárodní barvářské zkoušky alpského
brakýře jezvčíkovitého

§ 1 Práce na stopě
A. Vodič
Práce na stopě by měla být zkoušena na uměle založené pobarvené stopě.
Stopa je alespoň 1.000 m dlouhá. Je založena den před zkouškami,tedy min.12 hodin
stará.
V průběhu stopy se nacházejí dvě změny směru (háky, zabočení) pod úhlem do 90
stupňů.
Na celou stopu bude vystříkáno (použito) nebo potečkováno po celé délce 0,25l barvy
ze zvěřiny a našlapáno.
Na konci stopy je pokladen kus spárkaté zvěře. Nesmí být zmrzlý a musí, pokud se
týká vyvrhnutého kusu, být zašitý.
Barva a spárky použité na stopě musí být původní z toho kusu spárkaté zvěře, který
leží na konci stopy. Který druh spárkaté zvěře bude použit, se rozhodne případ od
případu pořádající země.Jaká zvěř bude použita bude vždy uvedeno v propozicích
zkoušek, které obdrží každá účastnící se země minimálně 2 měsíce před datem konání.
Jednotlivé stopy musí být ve všech bodech od sebe vzdáleny alespoň 250 m.
Každá stopa musí být označena číslem, začátek (nástřel) bude označen zálomkem,
rovněž tak průběh vzdálený ve vzdálenosti cca 15m od nástřelu,myšleno zepředu na
stromech,další průběh stopní dráhy bude značen na stromech ze zadu pro orientaci
rozhodčích a proto, aby pes,který bude opraven mohl být nasazen zpět na stopu a to do
místa vypouštění,tj.cca 900m. Od tohoto místa až po konec ke zhaslé zvěři bude opět
značení zepředu, aby bylo možno sledovat postup vypouštěných psů
(hlasič,oznamovač). U vodičů stopa bez označení ze předu.
Po cca 900m je zřetelně označený záleh (lože). Na tomto místě jsou psi přihlášení jako
oznamovači nebo hlásiči vypuštěni. Vodiči pracují na řemeni dál až ke kusu.
Sejde-li pes ze stopy víc než 50 m, tak je přivolán rozhodčím zpět. Pes je na poslední
barvu nebo na poslední značení nově nasazen na stopu.
Jsou možné nejvýše 3 zavolání zpět. Každé zavolání zpět snižuje hodnocení o jeden
stupeň, při častějším sejití je práce na stopě hodnocena známkou 0.
Celková doba práce na stopě od nástřelu ke kusu nesmí překročit 1 hodinu.
B. Hlášení nebo oznamování
Psi, kteří se přihlásili jako oznamovači nebo hlásiči, mají od bodu vypuštění
z řemenu do časového limitu 5 minut přijít ke kusu.
Hlásič má kus alespoň 2 minuty hlásit. Vůdce má teprve po konci hlášení, tzn.
po 5 minutách přistoupit ke kusu a k psovi. (hodnocení viz tabulka)

Doba trvání hlášení
přes 5 minut
přes 4 minuty
přes 3 minuty
přes 2 minuty
pod 2 minuty

Známka
4
3
2
1
0

Oznamovači mají nejdéle 3 minuty, poté co dosáhli kusu, vrátit se k vůdci a předtím
vůdcem popsaným způsobem a druhem ukázat, že našel. V souvislosti s tím má pes
vůdce ke kusu dovézt, volně nebo na řemeni, podle volby vůdce. (hodnocení viz
tabulka)

Doba návratu k vůdci

Známka

do 3 minut
do 6 minut
do 9 minut
do 12 minut
přivolání vůdcem

4
3
2
1
0

Psi přihlášení jako oznamovači nebo hlásiči, kteří u této disciplíny neobstáli, budou z
této disciplíny ohodnoceni známkou 0.Poté musí dráhu od zálehu (lože) ke kusu dál
vypracovat na řemeni a budou hodnoceni jako vodiči s tím, že budou ohodnoceni
maximálně ve II.ceně a známka ze stopy se sníží o jeden stupeň.

§ 2 Chování u kusu

Každý pes je na konci stopy zkoušen z chování u kusu.
U psů, kteří se přihlásili jako oznamovači nebo hlásiči a vypracovali, bude chování u
kusu přezkoušeno ve společné souvislosti s touto prací.Vodič se zkouší samostatně u
kusu spárkaté zvěře viz. dále.
Vodič je asi 30m od kusu proti větru vypuštěn, pes musí dojít ke kusu, kde se posuzuje
chování
Rozhodčí pozorují chování psa u kusu. Vůdce a ostatní rozhodčí se pokud možno
schovají např. za strom, tak aby na ně pes neviděl. (hodnocení viz tabulka)

Chování u kusu
Zájem, lízání barvy, chytání,škubání
Menší zájem,příp. ohledávání kolem kusu apod.
Slabý zájem,pouze očichá potom tendence k odbíhání
Velmi malý zájem, odběhne a ke zvěři se nevrací
Zranění deky, naříznutí, odtáhnutí kusu,načínání,hrobaření

Známka
4
3
2
1
0

§ 3 Vodění
Vůdce psa se před touto disciplínou rozhodne, zda chce tuto disciplínu vykonat volně
nebo na řemeni a toto sdělí rozhodčím na začátku zkoušky.
Vodění volně u nohy: Pes jde volně u levé nohy vůdce nebo na krátko, tzn. těsně za
ním a nesmí svého vůdce bez nařízení opustit.
Vodění na řemeni: Pes jde na řemeni na levé straně svého vůdce. Vodítko má být
pořád povolené, ani pes ani vůdce za něj nesmí tahat.
V obou případech bude hodnoceno, zda pes svého vůdce následuje, a zda se
přizpůsobí směru a rychlosti. Pokud zůstane vůdce stát, pes by si měl sednout.
(hodnocení viz tabulka).
Chování na vodítku nebo při volném vodění
Klidné, koncentrované jití na levé straně vůdce
Malá odchylka
Krátké vzdálení od vůdce, tahání za vodítko
Nervózní, prchlivé chování, popř. silné tahání za vodítko
Vzdálení od vůdce na delší čas

Známka
4
3
2
1
0

§ 4 Odložení
Každý pes se zkouší sám, odděleně od ostatních psů.
Místo odložení bude určeno rozhodčím. Z tohoto místa pes nesmí vidět ani na
rozhodčího ani na vůdce.
Vůdce se touto disciplínou rozhodne, zda svého psa odloží volně nebo na řemeni, a
toto rozhodnutí sdělí rozhodčímu před začátkem disciplíny. Po odložení se vůdce
vzdálí dle pokynu rozhodčího.
Pět minut po začátku zkoušky vystřelí vůdce na pokyn rozhodčího. Poté musí pes
dalších pět minut setrvat na místě.
Není žádná chyba, když pes vstane nebo si sedne, ale musí na jemu určeném místě
zůstat.
Opuštění jemu určeného místa, kňučení nebo štěkání bude ohodnoceno známkou 0,
známky 3 a 1 nebudou zadávány. (hodnocení viz tabulka)

Způsob odložení
Volně bez vodítka – pes bude odložen volně s nebo bez řemenu na
krku ( = neuvázaný). Barvářský řemen, batoh
nebo kabát smí mít u sebe
Odložení na řemeni - vůdce uváže psa na místě.
Barvářský řemen, batoh, kabát smí mít u sebe.

Známka
4
2

§ 5 Chování po výstřelu
Tato disciplína je zkoušena na přehledném místě. Pes se pohybuje volně v blízkosti
svého vůdce. (cca 30-50 m).
Po povelu rozhodčím vůdce vystřelí a poté zavolá svého psa zpět k sobě.
Má být jednotlivě zkoušeno, zda se pes chová klidně a normálně a nebo se bojí,
schovává se nebo utíká pryč.
Pokud jde pes po výstřelu na lov (horečka z výstřelu), tak je hodnocen jako pevný po
výstřelu,ale v disciplíně poslušnost dostane nejvyšší známku 2. (hodnocení viz
tabulka)

Chování po výstřelu
Pevný po výstřelu, nebázlivý
Citlivý na výstřel
Plachý, bázlivý z výstřelu

Známka
4
2
0

§ 6 Poslušnost
Pes musí v průběhu celých zkoušek ukázat, že je poslušný a že se řídí povely a příkazy
svého vůdce.
Poslušnost pozorují rozhodčí během průběhu celých zkoušek a na konci zkoušek
hodnotí. ( hodnocení viz tabulka ).

Reakce na povely
Všechny povely ukázání ruky nebo jedenkráte normálním hlasem
Vícekrát povely normálním hlasem
Hlasití volání vůdcem

Známka
4
3
2

Vícekrát hlasité volání povelů
Vícekrát hlasité volání s lehkým trestem, tzn. utíkání psa

1
0

§ 7 Ohodnocení výkonu
Výkony všech psů jsou posuzovány každým zkoušejícím rozhodčím, zachyceny na
hodnotícím listu a krátce popsány.
U rozdílných hodnocení rozhodčích je brán průměr dávané známky a výsledek je
obecně obvykle zaokrouhlen.
Výkony psů jsou hodnoceny následujícími známkami:
Známka 4 = výborná
Známka 3 = velmi dobrý
Známka 2 = dobrý
Známka 1 = dostatečný
Známka 0 = nedostačující
Nedosáhne-li pes při zkouškách minimální známky pro III. cenu, tak při zkoušce
neobstál. Vůdce přesto obdrží potvrzení o účasti.
Je na vůli vůdce, který může psa během zkoušek kdykoliv odvolat. Poplatek za
zkoušky propadá ve prospěch pořádající země.
Pes vedený jako vodič se může nejlépe umístit ve II. ceně.

HODNOCENÍ VÝKONU –Mezinárodní zkušební řád pro alpského brakýře jezevčíkovitého
Nejnižší známky a nejnižší body pro:
I.cena
II.cena
III.cena
Disciplína
Koe Nejvyš Známka Body
Známka Body
Známka Body
nejnižší známky nejnižší známky nejnižší známky
f.
ší
Body
§ 1 Stopa
a) vodič - práce 30
120
x
x
2
30
1
30
do 1.000 metrů
b) hlás., oznam. 30
120
3
90
2
60
1
30
- práce do 900
metrů
c) hlas., oznam. 20
80
2
40
x
x
x
x
- práce 900 1.000 metrů
§ 2 Chování u
kusu

10

40

3

30

2

20

1

10

§ 3 Vodění
a) volně
b) na řemeni

5
2

20
8

3
4

15
8

2
3

10
6

1
2

5
4

§ 4 Odložení

10

40

4

40

2

20

2

20

§ 5 chování po
výstřelu

5

20

4

20

2

10

2

10

§ 6 Poslušnost

10

40

3

30

2

20

1

10

