Přehled změn v Mezinárodním zkušebním řádu FCI Obedience od 01/01/2022
•

První změnou je, že budeme používat slovo známka, resp. stupně známky (grade) místo slova
body (points). Lépe to vystihuje to, co rozhodčí dávají – známkují provedení cviku. Známky
jsou pak 0 a od 5 - 5½ - 6 do 10. Více MZŘ 14.1.

Povely / Druhé povely / Povely navíc
•

Ve třídě 1 bude za druhý povel snížena známka o 1 stupeň. A ve většině případů toto bylo
dodrženo, ale…

…Máme dvě jasné výjimky:
•

Přivolání – druhý povel pro přivolání je vždy a ve všech třídách -2. Přivolání je jeden
z nejdůležitějších povelů a měl by být uposlechnut ve všech situacích jednotně.

•

Ovladatelnost na dálku – i ve třídě 1 je první použití druhého povelu pro polohu za -2.

Tím se stává hodnocení cviků více konzistentní a další změny v posuzování ovladatelnosti na dálku ve
třídě 1 byly provedeny ve smyslu větší shovívavosti.
Obojí je také v souladu se zásadou, že známka se snižuje za chybu na stejných základech napříč cviky
a třídami. Cviky jsou obtížnější, ale penalizace za určitou chybu je stále stejná. Vždy byla snaha držet
se této zásady. Viz Úvod do principů posuzování.
•

Všechny povely musí být hlasové a zřetelné. U některých cviků je povolen současně
s hlasovým povelem i posunek, pokud je pes vzdálen od psovoda.

•

Je jasněji specifikováno nošení obojku a vodítka. Je povoleno nechat antiparazitní obojek. Viz
MZŘ 16.1 (12-13)

•

Před začátkem cviku je na výchozím bodě povolen jeden „hand touch“.

•

Byla snížena maximální výška překážek.

•

Je dovoleno přeskočit/vynechat cvik.

•

Byl upřesněn text u cviku Chůze u nohy. Je jasně stanoveno, že mezi psovodem a psem musí
být malá, ale zřetelná vzdálenost. Viz. MZŘ 16.1.28

•

Byly upřesněny vzdálenosti / reakce na povely, musí být brán ohled na plemeno a tělesnou
stavbu psa.

•

Byly sepsány základní principy posuzování, viz. MZŘ 16.2. Je to psáno dle toho, jak to bylo.
Penalizace je buď za chybu nebo za nutnost vydat druhý povel, nikdy však za obojí současně.

•

Pokud pes jedná nezávisle, známka se snižuje o 3 stupně.

•

Ve skupinových cvicích – pokud pes opustí cvičební plochu a půjde přímo za psovodem, tým
nebude diskvalifikován.

•

Všeobecný/celkový dojem - známka je specifikována, pokud je celkový dojem hodnocen
několika rozhodčími.

Obíhání kuželů.
•

Zde je snaha, aby tento cvik méně zatěžoval tělo psa. K docílení širšího oblouku, byl jeden
kužel nahrazen skupinou kuželů (nebo barelem) a byla také určena vzdálenost od kuželů:
střední plemena cca půl metru, větší plemena dokonce až metr. Vezměte prosím na vědomí,
že tyto vzdálenosti jsou přibližné.

•

Vzdálenosti při provádění těchto cviků (obíhání kuželů) se prodlužují od třídy 1, kde je
vzdálenost 10m, přes třídu 2, kde je vzdálenost 15m až po třídu 3, kde vzdálenost je 20m.

•

Kratší vzdálenost ve třídě 2 je dána snahou tolik neprovokovat rychlost při běhu na překážku.
Zastavení je u obou cviků 2.9 a 3.8 shodné: 2m.

Všeobecné zásady a pravidla
•

Třída 1: Druhý povel je ve všech cvicích za -1, pokud v popisu cviku není uvedeno jinak.
Některé výjimky např. všechny druhé povely pro přivolání jsou za -2, taktéž druhý povel
pro pozici u ovladatelnosti na dálku. Ve většině případů a třídách jsou srážky za chyby
stejné.

•

Třídy 1 & 2: Doporučuje se, aby pes měl při cvičení na sobě obojek.

•

Ve všech třídách: při všech skupinových cvicích musí mít pes na sobě obojek.

•

Společně s normálním obojkem může pes mít i antiparazitní.

•

Je na rozhodnutí každé země, kdy pes smí přestoupit
o do vyšší třídy; měla by být požadována alespoň jedna výborná,
o kdy pes musí přestoupit do vyšší třídy
o kdy pes smí zůstat ve třídě, nebo kdy může přestoupit do třídy nižší, např. veteráni
od 8-10 let

•

Kovová činka byla zrušena; cvik Skok přes překážku a aport kovové činky ve třídě 2 je
nahrazen cvikem, který je přípravou pro třídu 3: Oběhnutí kuželu, zastavení a skok přes
překážku (cvik 2.9)

•

Ve všech třídách, kde se obíhal kužel, byl nahrazen skupinou kuželů (3-6), o výšce 40-50
cm, rozestavěných do plochy o průměru cca 70-80cm, nebo odpovídajícím barelem.
Vzdálenost obíhajícího psa od kuželů by měla být zřetelná, ne příliš těsná. Důvodem pro
tuto změnu bylo snížení zátěže na nohy a tělo psa.

•

Při všech cvicích musí psovod použít hlasový povel. Pokud je použit pouze posunek, je to
vždy chyba. Rozhodčí povel musí slyšet. U některých cviků je povolen spolu s hlasovým
povelem i posunek, ale oba povely musí být dány současně. Pokud je povolen posunkový
povel, je to vždy zmíněno v popisu cviku. Posunkový povel nesmí trvat déle, než hlasový.

•

U směrových cviků, ve kterých je uvedeno, že dotek psa (a ukázání směru na výchozím
bodě) vede k anulaci cviku, je nicméně povolen jeden „hand touch“ (dlaň). Pes se musí
dotknout psovoda, nikoli psovod psa a nesmí to působit dojmem, že je ukazován směr.

•

Připojen je podrobnější popis provedení cviku Chůze u nohy a jeho posuzování.

• Došlo k některým malým změnám (většinou v mírnějším smyslu) a upřesněním
v kritériích posuzování. Také snaha o konzistenci.

Třída 1 – OB1
•

Třída 1 je poněkud kratší, neboť některé cviky byly buď zrušeny nebo sloučeny.
Posuzování je trochu mírnější.

1.1 Odložení v sedě ve skupině po dobu jedné minuty, psovodi v dohledu.
Psovod odchází do vzdálenosti 15m od psa. Ve starém řádu bylo 25m.
1.2 Chůze u nohy
Změna koeficientu na 4 (z původních 3).
1.3 Odložení za pochodu (stůj / sedni / lehni)
Místo původních dvou cviků, je nyní pouze jeden. Nový cvik nahrazuje původní 1.3 a 1.5. Polohy
pro celý soutěžní den určí rozhodčí. Může být také vylosováno před zahájením soutěže / třídy.
Druhý povel pro pozici (stůj/sedni/lehni) znamená nesplnění cviku. Pokud je pozice špatná, ale
zastavení a všechny další části cviku jsou perfektní, nemůže být uděleno více, než 6.
To samé, pokud pes změní správnou pozici před tím, než se psovod otočí, a další části cviku jsou
perfektní, může být hodnoceno 6.
Řeč těla znamená srážku 1-5 stupňů (dříve 3-5), záleží na síle délce trvání.
1.4 Přivolání
Změna koeficientu na 4 (původně 3). Druhý povel pro přivolání je hodnocen srážkou -2.
1.5 Zrušeno a nahrazeno ve cviku 1.3 zařazením stůj/sedni/lehni (jedna poloha), odložení za
pochodu.
1.6 (nově 1.5) Vysílání do čtverce a položení
Druhý povel znamená srážku o 1 stupeň (pouze ve třídě 1). Dříve to byly 2. Cvik není splněn,
pokud je dán potřetí povel pro zastavení nebo položení
1.8 (nově 1.6) Ovladatelnost na dálku
Změn koeficientu na 4 (ze 3)

Pokud dog nesplní dvě pozice ze čtyř, nemůže být uděleno více, než 5. Dříve byl cvik nesplněn,
pokud pes nesplnil dvě polohy ze čtyř.
1.7 Nový cvik ve třídě 1. Cvik aport byl změněn na skok přes překážku a aport. Tak, jak tomu bylo
dříve ve třídě 2, cvik 2.9, ale kovovou činku nahradila dřevěná a psovod může použít vlastní
činku. Posuzování je rovněž mírnější, než dříve.
1.8 Oběhnutí skupiny kuželů / barelu
Koeficient 4 (místo 3). Jeden kužel byl nahrazen skupinou kuželů (3-6), o výšce 40-50cm,
postavený v průměru 70-80cm, nebo barelem odpovídajících rozměrů.
1.9 Beze změn. Jen upřesnění

Class 2
2.1 Odložení ve skupině 2 minuty, psovodi v úkrytu
Změna koeficientu na 3 (z původních 2)
2.2 Chůze u nohy, cca 1,5-2 minuty
Změna koeficientu na 4 (z původních 3)
2.3 Beze změn.
2.4 Přivolání se zastavením
Změna koeficientu na 4 (z původních 3)
Všechny povely musí být hlasové. Je povoleno dát současně posunkový povel. Dříve byl povolen
buď hlasový nebo posunkový, ale ne oba současně.
2.5 Beze změn.
2.6 Beze změn.
2.7 Pachové rozlišování.
Změna koeficientu na 3 (původně byl 4)
2.8 Beze změn
2.9 Zrušený cvik „Skok přes překážku a aport kovové činky“ nahrazen novým cvikem, který
připravuje pro třídu 3.
Vyslání okolo skupiny kuželů / barelu, zastavení a skok přes překážku, koef. 4.
Vzdálenost psa od skupiny kuželů / barelu, je 15m.
2.10 Beze změn, jen upřesnění.

Třída 3
3.1 Beze změn
3.2 Beze změn
3.3 Chůze u nohy
Změna koeficientu na 4 (z původních 3)
V chůzi nejsou žádné změny, ale je mnohem podrobněji popsáno provedení cviku a jeho
posuzování. Nově: cviky 3.3 a 3.4 jsou spojeny.
3.4 Odložení do stoje / sedu / lehu za chůze – provedení je spojeno se cvikem 3.3, ale
posuzováno samostatně (obdobně jako 3.1 a 3.2).
Součástí cviku 3.4 je také přivolání. Některé změny v kritériích hodnocení.
3.5 Přivolání.
Nová poloha – sedni. Jsou vybrány dvě ze třech poloh (stůj / sedni / lehni). Pro danou soutěž
polohy a jejich pořadí stanovuje rozhodčí. Povinné hlasové povely, které mohou být provázeny
posunkovými povely pro zastavení.
3.6 Vyslání do směru, položení a přivolání.
Žádné zásadní změny v provedení cviku. Změny jsou pouze v posuzování, které je více shovívavé.
3.7 Směrový aport
Žádný kruh, žádný kužel. Nově: imaginární linie daná dvěma, pro psovodoa dobře viditelnými
markery nebo kužely cca 10 m od výchozího bodu a prostřední činky. Pes je zastavován nejdříve
po 10m. Po té je psovod informován, která činka má být aportována. Nově je možné aportovat i
prostřední činku, dříve to byla pouze levá nebo pravá.
3.8 Vyslání okolo kuželu, zastavení (stůj / sedni / lehni), aport a skok přes překážku.
Kužel je nahrazen skupinou kuželů (3-6) o výšce 40-50cm a postavených v průměru cca 70-80cm,
nebo odpovídajícím barelem. .
Výchozí bod 5-7m od překážek (určí si psovod), činky 6 m za překážkami. Maximální výška
překážek je 60 cm.
3.9 Beze změn.
3.10 Beze změn.

