Klubový závod v netradičních disciplínách11.12.2011
Prováděcí pokyny a hodnocení:
Překážková dráha
Kategorie A: Zařazeny překážky: Slalom psa mezi žebříky a sloupky vysoké kladiny, nízká
kladina, skok vysoký pevná překážka (výška dle velikosti a stáří psa), nízké áčko, chůze po
nepříjemném povrchu, proběhnutí skrz rovný tunel, překonání (přeskočit nebo přelézt)
zahnutého tunelu napříč,skok vysoký agility překážka (výška dle velikosti a stáří psa),podběhnutívysokého áčka,cíl pes i psovod na prvním místě stupňů vítězů, pes leží.
Kategorie B: Zařazeny překážky: Slalom psa mezi žebříky a sloupky vysoké kladiny, nízká kladina,skok vysoký pevná
překážka (výška dle velikosti psa), houpačka, chůze po nepříjemném povrchu, proběhnutí skrz rovný tunel,
proběhnutí skrz zahnutý tunel, skok vysokýpřekážka agility (výška dle velikosti psa),podběhnutí vysokého áčka, cíl pes i psovod na prvním místě stupňů vítězů, pes leží.
Kategorie C: Zařazeny překážky: Slalom psa mezi žebříky a sloupky vysoké kladiny, nízká kladina, houpačka, chůze po
nepříjemném povrchu, proběhnutí skrz rovný tunel, proběhnutí skrz zahnutý tunel, skok vysoký tři překážky agility
(výška dle velikosti psa), áčko, cíl - pes i psovod na prvním místě stupňů vítězů, pes leží.POZOR!před překonáním
áčka položit psa a shodit hodem tenisáku krabici z překážky. K hodům je k dispozici pět tenisáků. Pokud psovod
netrefí žádným z nich, áčko musí vynechat.
Pes může být na vodítku i bez vodítka, povoleno chválení a povzbuzování, psovod může (nemusí) překonávat
překážky se psem.
Hodnocení: V kategorii A a B 1 bod za každou překonanou překážku (včetně lehnutí v cíli), dalších 1 až 10 bodů podle
dosaženého času,celkem dosažitelných 20 bodů.
V kategorii C je za každou klíčovou překážku 2 body (ostatní jsou povinné, včetně házení na cíl),dalších 1 až 10 bodů
podle dosaženého času, celkem dosažitelných 20 bodů.

Přivolání psa
Kategorie A: Pomocník může přidržet psa na „startu“. Psovod přivolává psa ze vzdálenosti 10m. Jakékoliv
povzbuzování i odměnění psa je dovoleno.
Hodnocení: až 10 bodů.
Kategorie B: Pomocník může přidržet psa na „startu“. Psovod přivolává psa ze vzdálenosti 30m. Jakékoliv slovní
povzbuzování psa je dovoleno.
Hodnocení: až 10 bodů.
Kategorie C: Psovod odloží psa na určeném místě a odchází běžnou chůzí do vzdálenosti 30m. Tam si oblékne masku
ana pokyn rozhodčího přivolává psa. Jakékoliv slovní povzbuzování psa je dovoleno. Odložení je možno 1x opravit
(zopakovat) – bodová ztráta.
Hodnocení: až 10 bodů .

Aportování párku
Kategorie B i C: Jako běžný aport za vyznačenou vzdálenost, povoleno přidržování psa při odhození a pomocné
povely.
Hodnocení: Pes pouze vyběhne a párek nalezne – 1 bod. Pes párek uchopí a vrátí se s nesežraným párkem směrem
k psovodovi alespoň do 1/2 vzdálenosti – 3 body. Pes se vrátí s párkem až na úroveň psovoda – 5 bodů. Pes se vrátí
s párkem a odevzdá ho psovodovi – 10 bodů.

Kviz a hra
Všechny kategorie: Kviz – asi 10 otázek, správná je právě jedna ze tří nabídnutých možností odpovědí. Časový limit na
zaškrtnutí správných otázek 5 minut. Hra - pokyny před startem .
Hodnocení: Celkem 20 dosažitelných bodů.
Psovodi můžou v rámci kategorie na disciplíny nastupovat v libovolném pořadí nezávisle na startovním čísle, na kviz
v libovolném pořadíi bez ohledu na kategorii. Každé kategorii musí závodit nejméně 3 psi!
.
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