Zkouška hlasitost na stopě (Spurlaut).

Chování po výstřelu - Schussfestigkeitsprüfung (Sfk)
Rozhodčí - zkouška musí být posuzována 2 rozhodčími s aprobací posuzovat
povrchové zkoušky jezevčíků a teriérů, jeden z nich musí být rozhodčí KCHJ ČR.
1. Pes se může zúčastnit zkoušek z hlasitosti (Sp), když má prokázáno chování po
výstřelu.
2. Zkouška klid po výstřelu může být spojena se zkouškou z hlasitosti (Sp)
3. Před začátkem zkoušky se vystřelí 2 brokové rány, aby si všichni zúčastnění psi
zvykli.
4. Psi jsou zkoušeni jednotlivě bez uvázání na volném poli.
5. Na zkouškách z klidu po výstřelu má být pes vzdálen od vůdce minimálně 30 m
při volném hledání (slídění)
Pokyn k výstřelům (2 x) dává rozhodčí během volného hledání. Psi, kteří se
výstřelu bojí, jsou nejdřív po 30 minutách znovu přezkoušeni. Psi, kteří se po ráně
plazí, škubou tam a sem, nebo se pokoušejí schovat, jsou bázliví.
6. Zkouška, klid po výstřelu může být prováděna i při vodní práci (wassertest)
7. Zkouška klid po ráně je evidována v průkazu původu a plemenné knize.

Hlasitost na stopě - Spurlautprüfung (Sp)
Časové období konání zkoušky – 1. 8. – 30. 4.
Podmínky pro přijetí na zkoušku – není omezena věková hranice, ale musí prokázat
zkoušku klid po výstřelu (Sfk)
Počet přihlášených psů – max. 15 na skupinu rozhodčích
Rozhodčí – zkouška musí být posuzována 3 rozhodčími s aprobací posuzování
hlasitosti jezevčíků a teriérů (ZV nebo LZ nebo HZ nebo PZ nebo VZ), 2 z nich musí
být rozhodčí KCHJ ČR.
A. Hlasitost je zkouška vloh, nosu, hlasitosti, ochoty a jistoty na zaječí stopě v polní
honitbě. Zkoušený pes nesmí zajíce vidět.
B. Průběh zkoušky
1. Rozhodčí, vůdci a pomocníci jdou v rojnici terénem (ploužení)
2. Poté, co je spatřen zajíc, dostane vůdce pokyn od rozhodčího, postavit se
v blízkosti zaječí stopy a nechat svého psa volně hledat
Rozhodčí má ukázat směr úniku zajíce. Smí psa i vůdce při zahájení práce
podporovat. Pes má označit stopu a hlasitě ji sledovat. Pokud pes stopu našel a
sleduje ji, může vůdce následovat svého psa pouze na pokyn rozhodčího.
3. Každému psovi je přidělen jeden zajíc, aby prokázal hlasitost na stopě. Druhý
zajíc může být přidělen rozhodčím, k lepšímu posouzení práce psa. Psům, kteří
ani po dvou zajících neprokázali hlasitost na stopě, mohou rozhodčí po uvážení
přidělit ještě třetího zajíce. Počet přidělených zajíců závisí na zazvěření
zkušebního revíru.
C. Hodnocení práce
1. Když byl pes zkoušen na 2 zajících, tak platí vyšší ohodnocení hlasitého
sledování stopy z těchto dvou prací. Když pes prokáže hlasitost na třetím
zajíci, nemůže být hodnocen v I. ceně.
2. Při hodnocení práce psa musí být zohledněny klimatické podmínky a terénní
poměry.
3. Koeficienty jednotlivých disciplin
Nos
10

Hlasitost
9
Chuť k sledování stopy
3
Jistota na stopě
3
Známky z výkonu
Neobstál
0
1
Nedostatečný (ještě prospěl)
Dostatečný
2
Dobrý
3
Velmi dobrý
4
D. Požadavky na hodnocení velmi dobrý (4)
1. 4 z nosu může být zadána, když pes za normálních podmínek pracuje s chutí a
400 m sleduje stopu. Na tuto disciplinu je kladen největší důraz.(viz
koeficient). Psi, kteří za dobrého větru ztrácejí stále stopu, mají slabší nos.
2. 4 pro hlasitost na stopě smí být udělena, když pes trvale sleduje stopu a trvale
hlásí. Přerušení hlasitost při sejití ze stopy není hodnoceno jako chyba. Pes
musí být slyšet z dostatečné vzdálenosti. Psi, kteří jsou hlasití i při sejití ze
stopy, nemohou být hodnoceni známkou 4. Pokud rozhodčí pochybuje o
hlasitosti při sejití ze stopy, je pes přezkoušen v části honitby bez zvěře. Po
potvrzení domněnky balamucení (hlasitost bez stopy zvěře), pes ve zkoušce
neobstál. Důvod neobstál, musí být zaznamenán ve zprávě rozhodčího.
3. 4 pro chuť ke sledování stopy může být udělena, když se pes snaží jednou
zachycenou stopu stále sledovat. Pes musí vypracovat oblouky a kličky stopy a
stopu znovu najít a sledovat.
4. 4 při jistotě na stopě smí dostat pes, který sleduje nepřerušovaně a jistě stopu.
5. Hodnocení jednotlivých disciplin jsou odvozeny od známky 4 a hodnocení psa
se úměrně se snižuje.
6. Práce na stopě pod 100 m se nehodnotí.
E. Tabulka
Podmínky pro udělení 1. ceny:
Známka
Nos
4
Hlasitost
4
Ochota k práci
3
Jistota na stopě
3

Koeficient
10
9
3
3

Body
40
36
9
9
94

Podmínky pro udělení 2. ceny:
Známka
Nos
3
Hlasitost
3
Ochota k práci
2
Jistota na stopě
2

Koeficient
10
9
3
3

Body
30
27
6
6
69

Podmínky pro udělení 3. ceny:
Známka
Nos
2
Hlasitost
2
Ochota k práci
2

Koeficient
10
9
3

Body
20
18
6

Jistota na stopě

1

3

3
47

