SOUTĚŽNÍ ŘÁD SOUTĚŽE V PRÁCI NA KRÁLÍKA
PRO KRÁLIČÍ A TRPASLIČÍ JEZEVČÍKY
(SPK KCHJ ČR)
CACT
POPIS:
Tuto celostátní soutěž s mezinárodní účastí organizuje Klub chovatelů jezevčíků České republiky ve spolupráci
s ČMKJ.
Tato soutěž není zkouškou lovecké upotřebitelnosti.
Soutěž je vypsána pro všechna plemena trpasličích a králičích jezevčíků (IV. Skupina FCI) se zadáváním
čekatelství šampionátu práce CACT.
OBECNÁ USTANOVENÍ:
Pokud není uvedeno jinak, platí pro tuto soutěž "Zkušební řády pro zkoušky z výkonu loveckých psů"
platné od 1. 4. 2014.
Titul „Klubový vítěz v práci na králíka 20xx“ může být přiznán psovi či feně, jehož vlastník je členem klubu,
dokončil soutěž v I. ceně a umístil se nejvýše v pořadí ze všech psů členů klubu.
Na této soutěži musí startovat nejméně 6 psů. Na soutěži se používá usmrcený divoký králík nebo domácí králík
odpovídající velikosti a zbarvení.
Podmínky účasti:
• K soutěži se připouštějí jezevčíci, kteří jsou zapsáni v plemenné knize členského státu FCI, nebo kteří jsou
zapsáni v plemenné knize států, které mají s FCI dohodu o spolupráci.
• Soutěže se mohou zúčastnit psi a feny po dovršení 12 měsíců věku.
• Ke zkouškám nejsou připuštěni jako vůdci nebo majitelé psů osoby, které FCI, ČMKU, ČMKJ nebo ČMMJ
vyloučily z účasti na kynologických akcích.
• Úspěšně složená zkoušku s hlasitostí na stopě živé zvěře s minimální známkou 3.
• Minimálně jedno místo je rezervováno pro zahraniční účastníky.
• Výběr psů provede výbor klubu dle interních předpisů KCHJ ČR.
Rozhodčí:
• Na soutěž jsou delegováni nejméně tři rozhodčí a jeden vrchní rozhodčí.
• Práci na vlečce musí posuzovat minimálně tři rozhodčí.
• Ostatní disciplíny musí posuzovat minimálně dva rozhodčí.
• Ve skupině smí být nejvíce 6 psů.
• Rozhodčí navrhuje k delegaci výbor klubu na podnět výcvikové rady. Rozhodčí deleguje ČMKJ.
• Na soutěž může být pozván jeden zahraniční rozhodčí z výkonu pro jezevčíky.
• V každé skupině rozhodčích může být jeden zahraniční rozhodčí nebo rozhodčí „hostující“, tj. nečlen
KCHJ ČR.
• Všichni ostatní rozhodčí musí být členy Klubu chovatelů jezevčíků ČR.
• Požadované platné aprobace jsou ZN a alespoň jedna z následujících aprobací LZ, PZ, VZ dle „Řádu pro
jmenování a odvolávání rozhodčích z výkonu loveckých psů ČMMJ“, s výjimkou VR, který musí splňovat
aprobace dle zkoušených disciplín.
• Zahraniční rozhodčí musí mít odpovídající platnou aprobaci v členském státě WUT.
PŘEDMĚTY SOUTĚŽE:
Vlečka s králíkem
Časový limit: 45 minut
Vlečku zakládá jeden z rozhodčích ve vhodném lesním terénu se dvěma pravoúhlými lomy na vzdálenost
nejméně 250 kroků. 50 kroků před koncem vlečky je označeno místo, odkud se vypouští pes. Vlečka končí v imitaci
králičí nory o průměru asi 18 až 20 cm a délce 80 až 100 cm. Vlečka může být pro orientaci rozhodčích značena
stejným způsobem jako pobarvená stopa.
Zakládání vlečky nesmí pes vidět. Rozhodčí zakládající vlečku označí nástřel, na němž zanechá trochu vytržené
srsti nebo vlny z tažené zvěře. Tuto táhne za sebou na provázku vždy po srsti. Když ujde asi 1/3 stanovené
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vzdálenosti, odbočí od přímky v pravém úhlu na libovolnou stranu. Po 50 krocích opět odbočí na druhou stranu než
předtím. Dotáhne zvěř k noře, zkontroluje neporušenost zvěře a zasune ji pomocí vhodné hole na dno nory.
Provázek nechá vyčnívat z nory, aby mohl být králík vytažen, pokud selže zkoušený pes.
Poté odejde ve směru tažení poslední části vlečky asi 50 kroků a zde se dobře ukryje tak, aby mohl sledovat práci
psa a nerušil ho při ní. V úkrytu musí zůstat tak dlouho, aby nenarušil práci psa.
Popis práce psa
• Před započetím práce na barvě připne vůdce psovi barvářský obojek s řemenem minimálně 5 m dlouhým.
Potom přiloží psa na nástřel. Pes má pracovat první 200 kroků vlečky na plně rozvinutém barvářském řemeni.
Vůdce drží řemen v ruce alespoň 5 m od psa.
• Zbývajících 50 kroků má pes vypracovat volně. Vůdce vypustí psa na pokyn rozhodčích a zůstane s nimi stát na
místě vypuštění. Vůdce nesmí psa povzbuzovat.
• Na konci vlečky má pes vsuknout do nory a králíka z ní vytáhnout.
1, Dosled na řemeni
Dosled posuzují vždy dva rozhodčí.
Známku 4 pes obdrží, když s chutí sleduje vlečku od začátku až do konce bez chyb.
Známku 3 pes obdrží, když sleduje vlečku plynule a s chutí, ale musí být jednou opraven.
Známku 2 pes obdrží, když sleduje vlečku s chutí, ale musí být dvakrát opraven.
Známku 0 pes obdrží, pokud je více jak dvakrát opravován nebo nemá zájem o vlečku nebo je veden na příliš
krátkém řemeni.

2, Volné hledání
Časový limit: 5 minut
Vůdce s rozhodčími a případnou koronou zůstávají v místě vypuštění.
Známku 4 pes obdrží, když po vypuštění samostatně vypracuje vlečku až k noře.
Známku 3 pes obdrží, když samostatně vypracuje vlečku až k noře, ale musí být znovu nasazen na vlečku.
Známku 2 pes obdrží, když samostatně vypracuje vlečku až k noře, ale musí být dvakrát nasazen na vlečku.
Známku 0 pes obdrží, pokud nenajde noru ani po dvou opravných nasazeních nebo sejde z vlečky a vymaní se
z vlivu vůdce nebo do 5 minut po prvním vypuštění nenalezne vsuk nory.

3, Vytažení z nory
Časový limit: 5 minut od prvního vypuštění
Jakmile pes dosáhne nory, vůdce s rozhodčími k ní přijdou.
Známku 4 pes obdrží, když samostatně a bez povzbuzení vytáhne králíka z nory.
Známku 3 pes obdrží, když vytáhne králíka z nory po krátkém povzbuzení.
Známku 2 pes obdrží, když vytáhne králíka z nory až po opakovaném ostrém povzbuzení.
Známku 0 pes obdrží, pokud do 5 minut po prvním vypuštění nevytáhne králíka z nory nebo odmítne vsuknout
do nory nebo nechce vylézt z nory.

4, Chování ke zvěři
Známku 4 pes obdrží, když s králíkem třepe nebo si ho vášnivě hlídá nebo ho přinese vůdci.
Známku 3 pes obdrží, když si králíka hlídá bez projevů vášně.
Známku 2 pes obdrží, když o králíka po vytažení nejeví zájem.
Pes je ze zkoušky vyloučen pokud hrobaří nebo prokazatelně načne zvěř.
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5, Vodění psa
Rozhodčí vytyčí v prostoru, kde jsou prováděny zkoušky trasu, která vede přes rozličné terénní překážky (padlý
strom, mezi keři, přes příkop atd.). Rozhodčím určená trasa by měla být pro všechny zkoušené psy přibližně stejná.
Psi musí být zkoušeni jednotlivě.
Vůdce vede psa upoutaného na loveckém vodítku neseném přes rameno nebo na přes rameno zavěšeném
svinutém barvářském řemeni anebo volně. Pes nesmí vůdci při chůzi překážet nebo jej zdržovat.
Rozhodčí sleduje vůdce se psem po celé délce trasy.
Vodění na řemeni:
Pes musí 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. Vůdce projde kolem několika keřů nebo stromů těsně, aby
dokázal, jak pes zvládá vodění. Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li za stromy nebo keře nebo ho správně
nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou známku. Během zkoušky vůdce nesmí držet vodítko v
ruce, usměrňovat pohyb psa a dávat mu žádné povely.
Vodění volně:
Pes musí jít klidně těsně vedle levé nohy vůdce nebo těsně za svým vůdcem, nemá ho předbíhat ani příliš
zaostávat.
Chyby: předbíhání, tahání, napnutí vodítka, zaostávání. Při opakovaném trhání a kňučení psa při spatření zvěře
se hodnotí pes známkou 0. V lese nesmí pes zaskakovat za stromy, musí sledovat vůdce a v žádném případě jej nesmí
omezovat v pohybu.

6, Odložení
Časový limit: 5+5 minut
Vůdce nahlásí rozhodčímu, jestli psa odloží připoutaného nebo volně. Pes má být odložen na příhodném,
klidném místě v lesním porostu apod. Vůdce přiváže psa na rozbalený barvářský řemen na místě, které mu rozhodčí
určí, případně psa odloží volně. Společně pak s rozhodčím skrytě sleduje chování psa. Po 5 min. pak vůdce vystřelí
a vyčká dalších 5 min., kdy mu rozhodčí dá povel, aby si došel pro psa. Pokud je pes odložen volně, může mít na
sobě obojek a volně položený barvářský řemen nebo odložený batoh, kabát apod.
Známkou 4 se hodnotí pes, který je při odložení klidný a nepohne se z místa. Nižšími známkami se hodnotí
různé projevy neklidu, štěkání, kňučení, trhání se na řemeni, snahu odejít z místa. Není chybou, když se pes po
výstřelu posadí nebo postaví, ale jinak zůstane na místě.
Pokud pes opustí místo odložení a odejde k vůdci, hodnotí se známkou 0, rovněž tak při trhání se na barvářském
řemeni a stálém štěkání nebo hlasitém kňučení.
Volné odložení je zvýhodněno vyšším koeficientem pro výpočet bodů. Je možno provádět společné odložení
více psů. V tomto případě musí být mezi psy dodržena minimálně vzdálenost 80 m. Pokud o to vůdce požádá,
rozhodčí mu musí umožnit odkládat psa samostatně.

7, Chování na stanovišti
Časový limit: 10 minut
Pes má prokázat, že je na stanovišti úplně klidný. Vůdci se rozestaví čelem k leči lesního porostu asi 50 kroků od
sebe. Honci procházejí lečí a imitují hon včetně asi 2 – 3 výstřelů do vzduchu. Pes je odložen u levé nohy vůdce, je
připoután na vodícím řemeni, který má vůdce přes rameno a nesmí ho držet rukou, nebo je odložen volně u levé
nohy vůdce. Pes, který projeví neklid pohybem, hlasem nebo potahováním řemenem, má za každou chybu sníženou
známku. Pes, který je volně u nohy neuvázaný, je zvýhodněn vyšším koeficientem.
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Nejnižší známky pro
cenu

Koef.

Max.
bodů

I.

II.

III.

1. Dosled na řemeni

4

3

2

4

16

2. Volné hledání

4

3

2

6

24

3. Vytažení z nory

3

2

2

10

40

4. Chování ke zvěři
5. Vodění psa a) na řemeni
b) volně
6. Odložení
a) na řemeni
b) volně
7. Chování na stanovišti
a) na řemeni
b) volně

4
4
3
4
3

3
3
2
3
2

2
1
1
1
1

5
1
2
1
2

20
4
8
4
8

4
3

3
2

1
1

1
2

4
8

102

80

56

-

124

Nejnižší počet bodů pro cenu
Výsledná kvalifikace

Bodů

Předmět

Znám.

Soutěž v práci na králíka – KCHJ ČR (Spk KCHJ ČR)

Pozn.

cena Celkový počet bodů:
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