_NEWSFROM suchno.sk
http://suchno.minet.sk/

Skú¹ka vytrvalosti - AD
Kategória: Poriadky / Skú¹obné poriadky
Autor: Admin
_PUBLISHED: 9. apr 2004 - 10:47

Skú¹ka vytrvalosti – AD
(Absolvovanie skú¹ky je podmienkou k úèasti na Körungu.)
A. V©EOBECNE
1. Úèel
Skú¹ka vytrvalosti má dokáza», ¾e pes je schopný vydr¾a» telesnú námahu urèitého stupòa bez toho, aby boli
na òom po tomto výkone badateµné príznaky únavy. Od psa sa po¾aduje len telesná námaha pozostávajúca
z behu. O behu vieme, ¾e kladie zvý¹ené nároky na vnútorné orgány, predov¹etkým na srdce a pµúca, ako aj
na pohybové orgány, prièom sa prejavia aj iné vlastnosti, ako napr. temperament a tvrdos». Prekonávanie
preká¾ok bez námahy sa pova¾uje za dôkaz telesného zdravia a existenciu po¾adovaných vlastností. Oboje
je podmienkou pre vyu¾itie psov na chov.

2. V¹eobecné podmienky
(Pozri bod 1 Skú¹obného poriadku)
3. V ka¾dom prípade v¹ak treba bra» do úvahy podmienky pripustenia ku skú¹ke.
Pred zaèatím skú¹ky treba v¹etkých psov zapísaných v plemennej knihe SÚCHNO podrobi» kontrole
identifikácie (tetovania). Skú¹ky sa uznávajú len vtedy, ak sa skladali pod zá¹titou SÚCHNO.
4. Prihlá¹ka
Skú¹ku vytrvalosti vykonávajú základné organizácie. ®iados» je potrebné zasla» tak, ako ¾iadosti o ¹portové
kynologické akcie. (Rozhodujúca je dátumová peèiatka o doruèení !) ®iadosti, ktoré budú doruèené neskôr, sa
bez výnimky zamietajú. ®iados» musí zodpoveda» formálnym po¾iadavkám, ako napr. skú¹ke SchH. Karty
a zoznamy, ktoré sú potrebné na hodnotenie, si treba objedna».
Základná organizácia sa zaväzuje, ¾e skú¹ka vytrvalosti v lete sa bude kona» len vo vèasných doobedòaj¹ích
alebo neskorých popoludòaj¹ích hodinách. Vonkaj¹ia teplota by nemala stúpnu» nad 22°C. Skú¹ka psov sa má
písomne ohlási» vedúcemu skú¹ky osem dní pred skú¹obným termínom.
Poplatok za ohlásenie sa vyberá len v tej vý¹ke, aká je potrebná na pokrytie nákladov skú¹ky vytrvalosti.
V prihlá¹ke treba uvies»: presné meno psa, zapísané v plemennej knihe, registraèné èíslo, príp. u¾ získané
ocenenia, pohlavie, dátum narodenia, meno a adresu chovateµa a majiteµa. Úèas» na tejto skú¹ke vytrvalosti je
dobrovoµná. Ak v priebehu skú¹ky vytrvalosti dôjde k zraneniu psa alebo psovoda, nenesie za to
zodpovednos» SÚCHNO, ani základná organizácia.
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5. Prípustnos»
Minimálny prípustný vek je 16 mesiacov, maximálny 6 rokov. Na skú¹ke mô¾e by» pred jedného rozhodcu
predvedených maximálne 20 psov, ak je viac ako 20 psov, je potrebný ïal¹í rozhodca. Psy musia by» zapísané
v chovnej knihe alebo v registri. Musia by» úplne zdravé a vytrénované. Choré a nedostatoène silné psy,
háravé, kotné, alebo kojace suky nesmú by» pripustené. Pred zaèatím skú¹ky sa úèastníci na výzvu ohlásia
úradujúcemu rozhodcovi svojím menom a menom psa, prièom zaujmú ¹portový postoj so psom sediacim pri
nohe. Zároveò je potrebné predlo¾i» registraènú kartu alebo tabuµku. Rozhodca sa má spolu s referentom pre
chov z regionálneho zväzu presvedèi», èi je pes v dobrom stave. Psy, ktoré pôsobia unaveným alebo
unudeným dojmom sú vylúèené z úèasti. Psovod sa musí poèas skú¹ky správa» ¹portovo. Poru¹enie podmienok
mô¾e by» potrestané vylúèením z úèasti na skú¹ke. Toto rozhodnutie je v kompetencii rozhodcu, proti
takémuto rozhodnutiu neexistuje opravný prostriedok.
6. Vyhodnotenie
Body a hodnotiace známky sa neprideµujú, ak sa dosiahlo len hodnotenie „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Za
hodnotenie „vyhovel“ sa udeµuje zápis o absolvovaní skú¹ky vytrvalosti.
7. Terén
Skú¹ka sa má kona» podµa mo¾nosti na cestách s rôznym povrchom. Do úvahy prichádzajú asfaltové cesty
s dlá¾deným aj nedlá¾deným povrchom.
B. REALIZÁCIA SKÚ©KY VYTRVALOSTI
Za primeranú sa pova¾uje tra» s då¾kou 20 km absolvovaná rýchlos»ou 12 a¾ 15 km za hodinu.
1. Cvièenie v behu
Pes má (podµa vyhlá¹ky o cestnej premávke) be¾a» normálnym klusom po pravej strane psovoda jazdiaceho
na bicykli. Treba sa vyhnú» príli¹ rýchlemu behu. Vodidlo má by» dostatoène dlhé na to, aby mal pes
mo¾nos» prispôsobi» sa príslu¹nému tempu. ¥ahký »ah za vozidlo nie je chybou, za chybu sa v¹ak pova¾uje
neustály beh psa po stope. Po odbehnutí 8 km treba urobi» 15 minútovú prestávku. Poèas prestávky sa má
rozhodca venova» eventuálnym príznakom únavy. Nadmerne unavené psy sú z ïal¹ej skú¹ky vylúèené.
Po prestávke sa pokraèuje ïal¹ími 7 km skú¹ky, po ktorých je prestávka 20 minút. Poèas tejto prestávky sa
musí da» psovi príle¾itos» na voµný a nenútený pohyb. Krátko pred ïal¹ou skú¹kou behu musí rozhodca
preskú¹a» psy na príznaky únavy a zranenia. Nadmerne unavené psy so zranenými labami sú vylúèené s ïal¹ej
skú¹ky.
Po skonèení skú¹ok v behu sa poskytuje 15 minútová pauza. Poèas tejto prestávky sa musí da» psovi
príle¾itos» na voµný a nenútený pohyb, rozhodca má pri tom príle¾itos» na posúdenie zranení láb. Rozhodca
a vedúci skú¹ky majú psov sprevádza» podµa mo¾nosti na bicykli alebo na motorovom vozidle. O príslu¹ných
zisteniach týkajúcich sa jednotlivých psov sa vedie záznam. Skú¹ané zvieratá treba sprevádza» aj na
motorovom vozidle, aby sa psy, ktoré e¹te nie sú pripravené na takúto námahu a javia príznaky únavy, sa dali
nalo¾i» do motorového vozidla a odviez».
Hodnotenie „nevyhovel“ sa udeµuje v tom prípade, ak psy stratili temperament a tvrdos», vykazujú príznaky
nadmernej únavy, nie sú schopní vydr¾a» tempo 12 km za hodinu ale potrebujú oveµa viac èasu.
1. Podriadenos»
Po ukonèení skú¹ky v behu nastúpia psovodi v prítomnosti rozhodcu so psom pri nohe na prehliadku. Ka¾dý
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psovod na výzvu predvedie so svojím psom cvik „voµné nasledovanie“. Cvik mô¾e by» predvedený na
voµnom vodidle. Streµba sa nemá pou¾íva».
Okrem toho sa rozhodca musí presvedèi» o bezchybnom stave psov. Spôsob, akým sa o tom presvedèí, je
ponechaný na rozhodcu.
Upozornenie
Vedúci skú¹ky má miesto stretnutia (odjazd) úèastníkov stanovi» tak, aby v¹etci absolvovali podµa mo¾nosti
takú istú trasu presunu k tomuto bodu. Týmto opatrením sa má vyhnú» tomu, aby neboli psy e¹te nadbytoène
za»a¾ované dlhou trasou presunu na ¹tart. Psovodom musí by» na trase k ¹tartu daná príle¾itos» na to, aby sa
ich pes mohol dostatoène uvoµni». Organizovanie tzv. „páuz na obèerstvenie“ spojených s konzumáciou
alkoholu je poèas skú¹ky prísne zakázané.

Tento èlánok pochádza z suchno.sk
http://suchno.minet.sk/
URL tohoto príspevku je:
http://suchno.minet.sk/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=57

Strana 3/3
www.suchno.sk

