
Komentář ke zkušebním řádům pro stavěcí psy - ohaře.

A) Co je cílem zkušebních řádů a co by měl zkušební řád 
   prověřit ?

B) Rozbor aktuálních podmínek pro práci stavěcích psů.

C) Otázky posuzování, kvalifikace a vzdělávání rozhodčích. 
   Jejich evidence a kategorizace

D) Vrcholné kynologické akce ČMMJ - změna strategie pořádání 
   těchto akcí v kontextu s měnícími se podmínkami.

Ad A)
    Stavěcí psi (ohaři) patří do skupiny FCI VII a plemena této
FCI skupiny mají jednu společnou vlastnost - vystavení. Tato
vlastnost je zásadně odlišuje od ostatních skupin loveckých psů
a determinuje(určuje) jejich typické poslání. Aby pes mohl
vystavit, musí dokázat zvěř nejít. Nalezení zvěře je spojené se
schopností psa terén systematicky prohledat, použít při nalezení 
zvěře svůj nos a prokázat, že je schopen zvěř navětřit na dosta-
tatečnou vzdálenost, aby ji svojí přítomností nevyrušil a svému
vůdci - lovci umožnil se ke zvěři přiblížit a případně tuto ulovit. Po ulovení zvěře by měl pes prokázat, že je schopen ulovenou (zraněnou)zvěř najít (dohledat) a donést vůdci (lovci). Toto bych považoval za základ filosofie práce stavěcího psa a ve své podstatě tuto filosofii možno použít jak při polní, vodní i lesní práci jen s tím doplněním, že při práci ve vodě a zejména v lese musí pes daleko více používat "nízkého" nosu. Při přinášení zvěře je velmi důležitá vloha k uchopení a vyvážení si zvěře tak, aby ji mohl pes s co nejmenší námahou donést vůdci (lovci). V tomto bodě by měl zkušební řád prověřit ty vrozené vlastnosti, které výše uvedené schopnosti podmiňují. Jejich prověření - ohodnocení, lze pak využít pro chovatelskou práci. 
Je stanoven požadavek, aby se zkouška co nevíce blížila praxi, tedy praktického využití psa v myslivecké praxi - při lovu. 
Co je pro tuto věc nutné udělat ?? Je třeba si uvědomit, že pes,
se kterým se loví (na zkouškách se před ním střílí zvěř), je postaven do zcela odlišné situace než ten, který pouze teplou,
čerstvě střelenou zvěř přináší. Stejně tak je do daleko těžší situace postaven pes, který pracuje v terénu s dostatkem zvěře, může tedy udělat více chyb a podobně. Jako příklad bych uvedl situaci, kdy je před psem střelena zvěř, kterou musí dohledat a přinést. Je to vždy situace s velkou neznámou - zvěř není dobře střelená, odbíhá, nebo je postřelená - všechny tyto situace, které jsou nejblíže praktickému lovu, je třeba v práci psa zohlednit, tak říkajíc mu je přičíst k dobru. Naopak pes, který pak jen střelenou teplou zvěř, která mu je pohozena, má daleko
snažší úkol a často získává lepší hodnocení než ten, před kterým je zvěř střelena. Lze tedy říci, že pes, před kterým není střelena zvěř "parazituje na tom psu, před kterým je zvěř střelena. Stejné je to i s klidem před zvěří. Pes, který nepřijde na zvěř, získá "zadarmo" hodnocení 3 a tuto bodovou ztrátu pak "snadno nažena" na výcvikových disciplinách - například při lesní práci na barvě jako oznamovač nebo hlasič.

    Druhým okruhem zkoušených předmětů jsou "technické" discipliny. To jsou discipliny, které jsou podmíněné vrozenými vlastnostmi jen částečně (například stabilita nervového systému, vloha k přinášení, úchop apod.) Na přesnosti provední těchto disciplin se podílí hlavně vůdce svou drezérskou činnosti a jejich kvalita (přesnost) provedení často na zkouškách rozhoduje o konečném pořadí psů a jejich umístění cenách. 


Ad B)
    Za poledních 20-30 let se výrazně změnily podmínky pro práci
stavěcích psů (ohařů). Tyto zásadní změny představuje zejména 
dramatický úbytek drobné zvěře. V některých lokalitách jsou stále dobré stavy divokých kachen a zde ohaři plní hlavně funkci přinašečů.
Nárůst stavů spárkaté zvěře, zejména černé a sičí, vede k tomu, 
že jsou některá plemena ohařů využívána jako honiči a barváři. 

Z výše uvedených skutečností v bodě A a B vyplývá, že je nutné 
rozlišovat čistě otázky vrozených vlastností, které jsou důležité pro chov (reprodukci) a dále otázky praktického využití psa při lovu. Discipliny, které prověřují praktické využití psa
při lovu můžeme označit jako limitní. Jejich splnění opravňuje
psa k získání lovecké upotřebitelnosti při výkonu práva myslivosti. Podmínky pro zajištění těchto limitních 
disciplin jsou splnitelné na každých zkouškách (přinášení
zvěře, dohledávky, vlečky, barvy, přinášení z vody). Méně snadná je situace v případě splnění podmínek k prokázání typických vlastností stavěcích psů (ohařů). Takové podmínky nejsou na 
celém území naší republiky, ale jsou jen v určitých lokalitách, kde je buď ještě dostatek přírodní (divoké) drobné zvěře a nebo tam, kde je drobná zvěř intenzivně (uměle) chována. 
Zkušenosti ukazují, že nejcenější pro prověření typických vlastností stavěcích psů je možnost pracovat na divoké (přírodní) zvěři. 


Ad C)
    Při posuzování otázky rozhodčích pohlédněme trochu do historie. Řada z nás může jmenovat mnoho kvalitních rozhodčích, kteří si svoji prestiž získali pro komplex schopností k výkonu funkce rozhodčího. Prvním předpokladem byla dokonalá znalost pravidel - tedy zkušebního řádu. Měli výborné organizační schopnosti, uměli vystupovat a zejména byli lovci - provozovali praktický lov s ohaři.  Tyto zkušenosti dokázali výborně využít při své funkci rozhodčího. Nedílnou součástí a předpokladem k výkonu funkce rozhodčího je přiměřená fyzická zdatnost a na úrovni mezinárodní i jazykové vybavení. Nelze opomenout ani morální kvality a společenské vystupování, které funkci rozhodčího významně dokreslují. 

     Jedno z nejdůležitějších období připravy na funkci rozhodčího je doba čekatelování. Zde je nutné formovat, rozvíjet a prověřovat schopnosti a dovednosti budoucího rozhodčího. Jen ten, kdo má možnost se účastnit jako čekatel řady zkoušek, 
vidět pracovat psy velkých kvalit, může získat potřebné povědomí a náhled na práci stavěcích psů. Dalším důležitým faktorem je znalost charakteristických vlastností a projevů jednotlivých plemen stavěcích psů. Ten, kdo pracuje a nebo má zkušenosti s prací pouze jednoho plemene stavěcích psů, může mít trochu zúžený náhled na práci ostatních plemen stavěcích psů. Tato
otázka je stále aktuálnější, protože na zkouškách se objevuje stále širší paleta plemen stavěcích psů. Jedno je však musí spojovat - schopnost prohledat terén, najít a vystavit zvěř a ulovenou zvěř dohledat a přinést.
     Dosavadní praxe ukazuje, že v oblasti přípravy a vzdělávání
rozhodčích máme mnoho práce. Hlavní úkoly možno formulovat následovně:
a) je třeba zkvalitnit přípravu čekatelů a tyto více zapojit v praxi při posuzování. Postupně na ně přenést odpovědnost, kterou má plně kvalifikovaný rozhodčí. Proto je zcela nezbytné, aby na úvod své dráhy čekatele prokázal teoretické znalosti zkušebního řádu zkoušek, na které čekateluje. V praxi by to znamenalo, že jmenování do funkce čekatele by bylo spojeno s napsáním tzv. vstupního testu ev. se školením. Tím by prokázal určité elementární znalosti a v praxi by pak na něj mohla být
částečně přenesena odpovědnost při posuzování. Stále by však 
ale platilo, že konečné ocenění musí vyřknout kvalifikovaný
rozhodčí. Čekatelování by mělo postihnout všechny oblasti
kvalifikací - základní, národní, mezinárodní i tzv. all round. 

b) praktické čekatelování na zkouškách by mělo prověřit schopnosti čekatele své teroretické znalosti uplatnit při 
praktickém posuzování a současně by měla být posouzena jeho schopnost výkon psa popsat v kontextu zkušebního řádu vyzvednout klady a zápory a stanovit známku za výkon. Není ani bez zajímavosti posouzení znalostí rozhodčího na úrovní praktického lovu, znalosti biologie zvěře a dodržování mysliveckých tradic. 

c) dalším úkolem na úseku práce s rozhodčími by mělo být 
pravidelné vzdělávání formou školení případně i kontrolních 
testů. 
Základem této metodické práce by mělo být krátké školení a připomenutí zkušebního řádu vrchním rozhodčím na každých zkouškách v rámci porady rozhodčích. 
Daším stupněm vzdělávání by měla být školení v rámci jednotlivých OMS, které by organizovala kynologická komise OMS. 
Pro rozhodčí s nejvyšší kvalifikací by měla být pravidelná školení v určitých časových intervalech organizována pod 
patronací vrcholných kynologických orgánů. 
Praxe ukázala, že nejpřínosnější metodou při školení je využití audiovizuální techniky, která umožňuje ukázky nejen špičkových prací psů, ale i výkony slabé až podřadné a jejich rozborem je možné sjednotit náhled při praktickém výkladu zkušebního řádu. 

d) kategorizace rozhodčích by měla mít stejné uspořádání jako    
   u rozhodčích pro posuzování exterieru.

  1. základní kvalifikace pro danou FCI skupinu
  2. kvalifikace na úrovni národní pro danou FCI skupinu
  3. kvalifikace na úrovni mezinárodní pro danou FCI skupinu 
  4. All round kvalifikce pro posuzování výkonu FCI skupin 
     loveckých psů. 

Aktuální složení sboru rozhodčích dle věkového rozvrstvení ukazuje, že máme značný podíl rozhodčích vyšších věkových skupin a chybí zastoupení nižších ročníků a nebo zásadně chybí rozhodčí pro některá plemena a typy zkoušek. 
Získání kvalifikace rozhodčího pro FCI skupinu by mělo stejná pravidla jako dosud. To znamená, že pro určitý typ zkoušek je předepsaný počet předvedených psů a hospitací. V případě, že rozhodčí dosáhne nejvyšší kvalifikaci pro danou FCI skupinu, může si rozšiřovat svoji kvalifikaci na další FCI skupinu dvojím
způsobem. Buď opět cestou předvedených psů a hospitací jako u získávání kvalifikace pro FCI skupinu a nebo jako u exterierových rozhodčích - bez dalšího předvádění psů, ale s nutností souhlasu příslušných chovatelských klubů, které daná FCI plemena zastřešují a s většíkm počtem hospitací na zkouškách. Povinnost složení vstupních testů čekatelů při jejich jmenování a testů s praktickou zkouškou při zkouškách na rozhodčí by zůstala stejná jako při získávání základní kvalifikace. 


Ad D)
     Měnící se podmínky a to jak ekonomické, politické, ale i
ekologické vyžadují zamyšlení nad pořádáním vrcholných kynologických akcí a to obecně pro všechny FCI skupiny loveckých psů. V minulosti byla snaha co nejvíce přiblížit tyto vrcholné akce kynologům a myslivcům a to v určitých časových intervalelch. Bylo to dané horším komunikační dostupností a vhodnými podmínkami pro pořádání takových zkoušek na celém území naší republiky. V součšasné době se situace zásadně mění a to v neprospěch podmínek pro pořádání vrcholných zkoušek a v prospěch komunikační dostupnosti. Vezmeme - li v úvahu, že tyto vrcholné akce musí být dotačně podporovány, pak největší část nákladů padne na vybudování infrastruktury, zaškolení personálu,
logistiku a vybudování centra zkoušek a pod. Domnívám se, že by stálo za úvahu, vytypovat vhodné lokality pro pořádání těchto vrcholných akcí, které splňují především předpoklady pro práci psů a do takových center umístit pořádání těchto zkoušek - soutěží vždy na několik let po sobě. Jistě se tak efektivněji využijí vynaložené prostředky a lidský potenciál. 
Samostatnou kapitolou je kvalifikace pro účast na vrcholných soutěží ohařů v ČR. Několikaletá zkušenost ukázala, že určitá
forma kvalifikace je nutná. Úroveň posuzování zkoušek, ze kterých je psi mohli v minulosti kvalifikovat je stále rozdílná.
Je otázkou, zda ponechat dosavadní formu "jarní kvalifikace" a 
nebo vytvořit v místech s vhodnými podmínkami pro práci ohařů
systém tzv. kvalifikačních zkoušek. V rámci zachování odpovídající úrovně těchto zkoušek by pak měly ústřední kynologické orgány (KK ČMMJ) právo a povinnosti odsouhlasit
sbor rozhodčích pro tyto kvalifikační zkoušky. V případě vrcholních soutěží pod záštitou ČMMJ by KK ČMMJ měla právo
konečného jmenování sboru rozhodčích.

V zájmu udržení odpovídající úrovně zkoušek je také nutné se zamyslet na tím, kteří rozhodčí by měli oprávnění posuzovat
zkoušky se zadáváním titulů CACT a CACIT. 
Dle navržené kategorizace by měli mít oprávnění posuzovat zkoušky
se zadáním CACIT jen ti rozhodčí, kteří jsou na seznamu mezinárodních rozhodčí a zkoušky s CACT jen rozhodčí ti rozhodčí,
kteří jsou na seznamu národních rozhodčích a mezinárodních rozhodčích. Rozhodčí, kteří mají pouze kvalifikaci pro Field Trial
(národní a mezinárodní) by mohli na zkouškách se zadáním titulu CACT a CACIT posuzovat jen polní práci. 

Do obecné části ZŘ:
- kontrola zbraní, zbrojních průkazů a loveckých lístků vůdců a střelců před započením zkoušek - provádí pořadatel, o kontrole
je proveden zápis, který je součástí zprávy vrchního rozhodčího.

- dodržování bezpečnosti při zacházení se zbraní a kontrola dokladů a pojištění před započetím zkoušky. V případě porušení bezpečnosti se zacházením se zbraní možnost vyloučení vůdce za zkoušek. V případě úrazu postupovat dle platných směrnic (přerušení akce, přivolání policie, zabezpeční místa nehody apod.)

- na zkouškách seznam vůdců s číslem zbrojního průkazu, loveckého lístku, zapsání čísla zbraně

- pořádání zkoušek s přinášením a lovem zvěře v době lovu drobné zvěře a nebo v době co možná nejbližší (povolení vyjímky) k této
době lovu.

- ocelové broky při vodní práci - nová legislativa. 



Zkušební řád pro ohaře (stavěcí psy)
Návrh znění jednotlivých disciplin (černě) a komentář (modře)

NOS - komentář
Od kvality nosu se přímo úměrně odvijí práce psa. Posouzení kvality nosu patří z hlediska rozhodčího k nejtěžším disciplinám na zkouškách. Vyžaduje zkušenosti a schopnost posoudit výkon psa v kontextu všech skutečností, se kterými se pes na zkoušce setkává. Je bezpodmínečně nutné, aby rozhodčí po celou dobu zkoušky soustředěně sledoval výkon psa, jeho reakce na pachy a hlavně efektivitu jeho práce. Pes, který v přiděleném terénu, dokáže okamžitě najít zvěř má jistě lepší kvalitu nosu než ten, který terén prohledává systematicky s nasazením, ale zvěř neprokazuje a tato je zvednuta rozhodčími, koronou a nebo dokonce samotným vůdcem. Mimo povětrnostní vlivy (teplo, vlhko, vítr) je třeba brát v úvazu i roční období, vegetaci, pylovou situaci. Obecně platí, že pes, který projde terén, zvěř neprokáže a do terénu se vrátí znovu a teprve podruhé zvěř prokáže, nemůže dosáhnout na nejvyšší hodnocení jak kvality nosu, tak ztran případných zadávaných pracovních titulů. 
Nejcenější k posouzení kvality nosu je vždy práce na živé, divoké zvěři. Určitou orientací mohou být i jiné discipliny - obecně takové, kde pes musí pracovat s vysokým nosem (např. dohledávky). 

Nos
    Kvalitu nosu hodnotíme po celou dobu zkoušek a to zejména při polní práci. Známka
   z nosu se udává jako celek, není přípustné zadávat dílčí známky z nosu a z nich vypočítávat
   aritmetický průměr. 

    Hlavní zásady hodnocení:
a) všímat si všech reakcí psa na pachy zvěře, na jakou vzdálenost dokáže zvěř navětřit a také
     zda dokáže zachycené pachy zpracovat. Pes nemusí zvěř vystavit hned, může jít po jejím 
     pachu a potom ji vystavit na kratší vzdálenost. Vzdálenost, na kterou pes zvěř navětřil, 
     je třeba posuzovat vždy od první viditelné reakce psa na pach zvěře a ne teprve až od 
     vystavení. 
b) jak snadno nachází zvěř - v hodnocení preferovat psy, kteří dokáží v terénu zvěř okamžitě
    zjistit oproti těm, kteří najdou zvěř v terénu až po opakovaném prohledání. Obecně lze říci,
    že pes při práci na zvěři, která před ním uniká (hlavně bažantí zvěř) se k této zvěři přibližuje
    na kratší vzdálenost, než ji pevně vystaví. 
c) zda pes přechází zvěř či nikoliv - zejména pernatou zvěř. Zvláštni pozornost a citlivé
    posouzení výkonu psa (malá zkušenost psa) vyžaduje práce na ZV na ubíhající bažantí 
   zvěři. Přecházení zajíců  ještě nemusí být známkou špatného nosu (hlavně u mladých psů), 
   ale vždy je třeba již určité opatrnosti. 
d) povětrnostní vlivy - teplé počasí, nebo naopak extrémní vlhko - silný déšť, síla a 
    konstantnost větru. Nejtěžší je pro psa bezvětří a nebo měnící se vítr.
e) vlivy ročního období - vegetace (příliš aromatické rostliny), pylová situace - pokud 
    kvete vegetace nebo lesy, je nosová práce psa značně ztížena. 
f) vlivy zevního prostředí jako hnojení ( hnojené porosty umělým hnojivem, močůvkou,
    kejdou), dým apod. 
g) na LZ ohařů je možné kvalitu nosu ověři pouze při slídění a dohledávce pohozené zvěře
    pernaté a srstnaté. Ideální situace je, když pes při slídění narazí na živou zvěř. Jinak 
    při dohledávce rozhodčí sleduje, na jakou vzdálenost pes pohozenou zvěř navětří, zda
    ji dohledává horním nosem apod. Jinak kvalita nosu se na LZ, stejně jako na jiných 
    zkouškách, se posuzuje po celou dobu zkoušek. 


Společní hon - komentář.
Jde o disciplinu, která je určitým specifikem našeho zkušebního řádu a má prověřit schopnost a použitelnost ohaře při společném honu. Lze tuto disciplinu vidět dvěma úhly pohledu. Jeden pohled je ten, že prověřuje schpnost psa podrobit se vůli vůdce a pracovat na brokový dostřel, prokázat klid po ráně ev. i před zvěří. Prověřuje i povahové a charakterové rysy psů - ukáží se například agresivní jedinci, kteří napadají ostatní psy a pod. Druhý pohled je ten, že právě tento společný hon často slouží pouze jako prostředek k ulovení jednoho kusu(druhu) zvěře, zejména v podmínkách s nedostatkem drobné zvěře a zvyšuje tak šanci na uspění psům, kteří neumí efektivně prohledat terén a najít zvěř. Vzhledem k tomu, že tato disciplina je zkoušená jako první a v praxi se k jejímu provedení užívá terénu s nejlepším zazvěřením, případně krytem, je otázka, zda tuto disciplinu zachovávat jako dosud, nevypustit jí a spíše se nezaměřovat na 
základní vlastnost stavěcího psa(ohaře) - efektivně prohledat
terén, najít a vystavit zvěř. 
Nejnižší známky pro ceny: 
                         PZ - I.cena 2
                             II.cena 1
                            III.cena 1
                         VZ - I.cena 3
                             II.cena 2
                            III.cena 1
Soutěže se zadáním CACT dle ZŘ pro PZ,VZ - I.cena 3
                                          II.cena 2
                                         III.cena 1
Soutěže se zadáním CACIT a Memoriály     - I.cena 3
                                          II.cena 3
                                         III.cena 2

Je otázkou, zda tuto disciplinu zcela vynechat a nebo
jí ponechat na PZ jako jednu ze základních disciplin pro získání lovecké upotřebitelnosti a tuto disciplinu vynechat na PZ, VZ, 
VZ soutěžích a memoriálech se zadáním titulu CACT a CACIT. 


SPOLEČNÝ HON (Limitní disciplina) - časový limit: 15 - 30 minut 

Úkolem této discipliny je prověřit schopnost psa pracovat při společném lovu. Měl by ukázat, že dokáže udržet svoji loveckou vášeň a pracovat pro vůdce na brokový dostřel s minimem povelů. Ideálně by měl iniciativně prohledávat terén před vůdcem na vzdálenost brokového dostřelu, využívat vítr, prokázat loveckou chytrost při vyhledání zvěře. Proto by se tato disciplina, stejně jako hledání, měla zkoušet proti větru a pokud se vítr mění, musí tuto skutečnost vzít rozhodčí v úvahu při hodnocení psů. Jeden rozhodčí může posuzovat při této disciplině maximálně dva psy.
Hlavní zásady provedení této discipliny:  seznámení vůdců s průběhem této discipliny před jejím započetím - způsob postupu terénem, signály (např. začátek honu - jedno zatroubení, 
stát - dvě zatroubení a konec honu - tři zatrobení. Po odtroubení vybití zbraní, uvázání psů). 
Jeden ze skupiny rozhodčích je vždy určen a veřejně vyhlášen jako vedoucí společného honu 
před započetím této discipliny a dle jeho pokynů vůdci loví zvěř (před započetím společního honu vyhlásí vedoucí honu jaké druhy a počty zvěře se mohou lovit). Dále vůdci nebo určení střelci střílejí do vzduchu při vyběhnutí nebo vzletnutí zvěře na pokyn rozhodčích nebo sami. Pokud pes na společném honu zvěř vystaví, je při jejím vyběhnutí nebo vzlétnutí vůdce povinen na tuto zvěř vystřelit a v případě, že tato potřeba již není, střílí vždy alespoň do vzduchu. Na společném honu může vůdce střelit i zvěř, kterou pes nevystaví a to jen v případě, že před psem nebyl dosud střelen jeden kus(druh zvěře) a není to v rozporu s pokyny vedoucího honu. Během společního honu by měl každy vůdce nejméně 4x vystřelit a to i v případě, že tam není zvěř (zásadně střílí z loveckého postoje se založenou zbraní v rameni, s plnohodnotným brokovým střelivem,  za dodržení veškerých bezpečnostních pravidel při střelbě).
Rozhodčí vytvoří skupinu 2-4  psů, kteří jsou vzdálení nejméně  50 kroků jeden od druhého. 
Na všech typech zkoušek, kde se tato disciplina zkouší, musí začít pracovat psi volně a pokud
dělají chyby nebo jsou neovladatelní, nařídí rozhodčí jejich uvázání a jsou hodnocení  nejvýše  známkou 1. Chyby v poslušnosti se hodnotí samostatně v disciplíně poslušnost. Chování psů
uvázaných na řemen na pokyn rozhodčího se hodnotí v disciplině vodění na řemeni.
Během společného honu hodnotí rozhodčí i další discipliny a to zejména vystavování, postupování, klidy před zvěří pernatou ( zvěř bažantí, koroptve, vodní pernatá) a srstnatou (zajíc,králík a spárkatá zvěř) a dále discipliny přinášení zvěře, zejména teplé zvěře a to vždy bezprostředně po jejím střelení. V tomto případě vedoucí honu přeruší společný hon a ostatním psům je rozhodčím  pohozena teplá, čerstvě střelená zvěř a psi jsou vyzkoušení z discipliny 
přinášení teplé, čerstvě střelené zvěře. 
Pes by měl na společném honu ideálně pracovat na brokový dostřel před svým vůdcem a vyhledávat zvěř jen v prostoru před ním. Příliš daleké hledání a zabíhání před sousední vůdce se považuje za chybu a musí být penalizováno. 
Hodnocení:
Známku 4 dostane pes, který ideálně prohledává terén vyváženě vpravo i vlevo před svým vůdcem na vzdálenost brokového dostřelu, nechá se ovládat tichými a ne příliš četnými povely. 
Musí pracovat se zájmem a s nasazením a z jeho práce musí být patrná chuť vyhledat zvěř.
Známu 3 dostane pes, který pracuje na brokový dostřel před vůdcem, terén však  prohledává méně systematicky(například vynechává pravou či levou stranu) nebo je třeba k jeho vedení
více povelů, nebo několikrát zabíhá před sousedního vůdce. Pracuje  se zájmem a s nasazením a z jeho práce je patrná chuť vyhledat zvěř.
Známku 2 dostane pes, který pracuje před vůdcem na brokový dostřel jen krátce, ale pak jde 
příliš do stran nebo do hlouby terénu,  trvale zabíhá před sousední vůdce avšak nechá se s určitými obtížemi vůdcem přivolat (není z vlivu vůdce). Tuto známku obdrží i pes, který pracuje příliš nakrátko před vůdcem a z jeho práce není patrná chuť vyhledat zvěř.
Známku 1 dostane pes, který je na pokyn rozhodčího uvázán na řemen protože ruší průběh společného honu, ale nedopustil se vylučující chyby ( nechá se do 10ti minut přivolat, opakovaně štve zvěř - viz hodnocení klidy před zvěří) a nebo pes, který téměř
nehledá před vůdcem, drží se v jeho bezprostřední blízkosti či jde jen podle nohy vůdce.
Dále se známkou 1 se hodnotí i psi, kteří se nedají zadržet a berou střelenou zvěř sousedním psům, kterí již střelenou zvěř donáší svému vůdci. Zde třeba citlivě posoudit situace, kdy dva psi spoluvystavují jeden kus zvěře a tento je střelen.
Známku 0 obdrží psi bázliví, agresivní a neovladatelní, kteří jsou prokazatelně z vlivu vůdce 
a nedají se do 10 minut přivolat.

Není - li před psem na PZ soutěžích, kde je zadáván titul CACT  a na VZ (včetně soutěží, kde je zadáván CACT) střelen jeden kus(druh) zvěře (společný hon a nebo při hledání) a pes pracuje pouze na teplé střelené nebo usmrcené zvěři,  může získat maximálně II.cenu. 
Není - li před psem na soutěžích a memoriálech se zadáním CACIT střelen jeden kus(druh) zvěře (společný hon a nebo při hledání) a pes pracuje pouze na teplé střelené nebo usmrcené zvěři,   může tento pes obdržet maximálně III.cenu. 

Vrozená chuť k práci - komentář.
Tato disciplina se zkouší jen na zkouškách vloh a měla by zahrnovat celkovou (obecnou) charakteristiku úrovně vloh psa, bez jejich ovlinění výcvikem. 

VROZENÁ CHUŤ K PRÁCI
Hodnotí se pouze na zkouškách vloh jako obecná charakteristika psa - jeho celkové úrovně vloh. Po celý čas hledání se posuzuje ochota, s jakou se pes snaží vyhledat a vystavit zvěř, jakou prokazujke loveckou chytrost při prohledávání terénu, jak se snaží využívat vítr. Je třeba si všimnout i přirozeného kontaktu s vůdcem, ochotu poslouchat.  Nejlépší  hodnocení by měl obdržet pes, který po celou dobu zkoušek pracuje s nasazením, má enormní zájem vyhledat zvěř a i za těžkých povětrnostních podmínek (teplé počasí) vytrvale s chutí hledá, nepolevuje v tempu a ochotně plní příkazy vůdce, ale při tom prokazuje samostatnost. Z celkového chování psa musí být vidět, že pracuje s vrozenou chutí a radostí.
Chyby: malý zájem o práci, stálé povzbuzování, nepřesvědčivé plnění rozkazů, špatné pokrytí terénu při hledání, neochota prohledávat běžnou krytinu (nehodnotit v extrémních podmínkách
jako jsou kopřivy, maliny,ostružiny apod).


Hledání - komentář
Tato vlastnost stavěcího psa (ohaře) podmiňuje řadu jeho dalších projevů při praktickém lovu. Vysoce jsou ceněni psi, kteří dokáží přidělený terén efektivně a systematicky prohledat, najít a pevně vystavit zvěř a vytvořit vůdci(lovci) loveckou šanci.
Hledání jako takové je komplex vlastností a schopností, které
podmiňují vrozené vlohy, anatomická stavba a fyzická kondice. V neposlední řadě se uplaťnuje praxe psa a zkušenosti při práci se zvěří. V minulosti a i v FCI řádech je tato disciplina hodnocena jako celek a pro chovatelské účely se přihlíží i na typické projevy jednotlivých plemen stavěcích psů (styl). 
Nejnižší známky z hledání do ceny: PZ, ZV  I.cena 3
                                          II.cena 2 
                                         III.cena 1
VZ,soutěže se zadáním CACT,CACIT včetně memoriálů.                         
                                                                                              I.cena 3
                                          II.cena 3 
                                         III.cena 2


HLEDÁNÍ 
Časový limit: 10 – 20 minut

Úkolem této discipliny je prověřit schopnosti psa systematicky a efektivně prohledat terén, prověřit jeho fyzickou kondici, schopnost pracovat s větrem a najít zvěř. Nejkratší doba hledání je 10 minut, nejdelší 20minut. Je - li v terénu nedostatek zvěře, může rozhodčí hledání přerušit (nejméně však pes musí hledat 10 minut, maximálně 20 minut - je třeba brát v úvahu
povětrnostní podmínky, náročnost krytiny) a může psovi poskytnout další šanci v jiné části terénu, kde je předpoklad výskytu zvěře. 

Hlavní zásady provedení této discipliny:  pes se na tuto disciplinu zásadně vypouští proti větru a pokud se směr větru během hledání mění, musí rozhodčí tuto skutečnost vzít v úvahu.  Ideálně by měl pes hledat před vůdcem, stejnoměrně  zabírat terén vpravo i vlevo, pracovat  
od počátku s nasazením, v konstatním tempu, které by měl přizpůsobit konfiguraci terénu a krytině. Otáčky by měly být zásadně proti větru. Měla by být určitá kontinuita hledání, pes by se neměl zastavovat a ověřovat pachy (přerušování hledání) - tyto může jen krátce ověřit a pokračovat v hledání.  Neměl by vynechávat terén, kde by mohla být  ukryta zvěř (lovecká chytrost). Většina plemen stavěcích psů pracuje při hledání cvalem, ale nutno zohlednit i plemena, která pracují klusem. Rozhodující je posouzení schopnosti psa efektivně a systematicky prohledat terén a najít zvěř. Pes má při hledání projevit samostatnost v práci, musí však reagovat na pokyny vůdce a dát se usměrňovat. Všichni psi se musí zkoušet v přibližně stejných krytinách.
Hodnocení:
Známku 4 obdrží pes který po vypuštění pracuje s nasazením, prokazuje výbornou loveckou chytrost, dobře "krájí" vítr před vůdcem, hledá systematicky, otáčky jsou zásadně proti větru, zabírá stejnoměrně terén vpravo i vlevo a ne příliš do hloubky terénu. Hledání nepřerušuje ověřováním pachů, ale tyto ověřuje za pohybu a s horním nosem, dobře využívá vítr i terén,  nepřechází zvěř a pracuje v konstatním tempu po celou dobu zkoušky. Během plnění této discipliny je patrné, že pracuje samostatně, ale při tom je v kontaktu s vůdcem i když jde třeba více do stran.
Známku 3 obdrží pes, který sice dobře "krájí" vítr před vůdcem, hledá systematicky, ale občas
udělá otáčku po větru nebo jeho hledání není dobře vyvážené vpravo i vlevo - více se orientuje
na pravou či levou stranu  a tak vynehává část terénu. Hledání má sice kontinuitu, ale pachy ověřuje častěji s nízkým nosem, není však nutné jej pobízet k dalšímu hledání. Dobře využívá vítr,  nepřechází zvěř a pracuje v konstatním tempu po celou dobu zkoušky. Jeho práce je sice 
samostatná, ale občas vyžaduje korekci a podporu vůdce. Dobře udržuje kontakt s vůdcem a 
nechá se navádět do terénu.
Známku 2 obdrží pes, který nemá dobrý systém v hledání. Buď jde příliš vpřed před vůdce kolmo proti větru a vynechává tak velkou část terénu vpravo i vlevo. Nebo pes, který se při hledání orientuje pouze vpravo nebo vlevo od vůdce a vynechává velkou část terénu vpravo nebo vlevo. Známka 2 náleži i psu, který opakovaně přechází zvěř i když nakonec zvěř najde a vystaví. Stejné hodnocení bude uděleno psům, kteří hledají jen nakrátko před vůdcem, od počátku nenasadí odpovídající tempo, opakovaně a dlouze hledání přerušují, ověřují pachy s nízkým nosem, vyhledávají zvěř hlavně po stopě a nebo zrakem. Dále jsou známkou 2 hodnoceni psi, kteří nápadně polevují během prvních 10ti minut v temp, často přechází ze cvalu do klusu (mimo plemena, pro která je typická práce v klusu), jeví malý zájem prohledávat terén a potřebují trvale podporu vůdce k hledání (nezaměňovat s vedením psa pohybem, který pracuje samostatně).
Známku 1 obdrží pes, který od počátku nevykazuje zcela žádný systém v hledání, jde daleko
vpřed před vůdce a prokazatelně s ním nemá žádný kontakt, vynechává terén, opakovaně přechází zvěř. Nebo pes, který naopak hledá jen v bezprostřední blízkosti kolem vůdce, nejde vpřed do terénu, neustále se vrací na stejná místa, hledá za vůdcem, trvale potřebuje podporu
vůdcem k hledání . Nebo ten, který velkou část zkušební doby hledá jen klusem, bez nasazení a 
zájmu vyhledat zvěř (mimo plemena, pro která je typická práce v klusu). Do této klasifikace patří i psi, kteří po několika minutách nápadně upadnou v tempu a k hledání jsou nuceni častými povely. 
Známku 0 - takové hodnocení obdrží pes, který nejde od vůdce, odmítá prohledávat terén nebo po několika minutách upadne v tempo natolik, že odmítá pokračovat v hledání. Toto hodnocení obdrží i pes, který po vypuštění jde do terénu, nerespektuje vůdce, nereaguje na povely, štve zvěř - loví si sám pro sebe, nedá se upoutat na vodítko. 

Vystavování - komentář
Ohaři (stavěcí psi) tvoří FCI skupinu VII plemen psů, kteří se od ostatních FCI skupin psů odlišují schopností vystavit zvěř. Tato vlastnost je u různých plemen stavěcích psů různě vyjádřená
a podle plemen má svoje charakterické rysy a projevy. Stavěcí psi (ohaři) mají v lovecké praxi různé zaměření na povrchovou práci. Protože jde o zásadní vlohu stavěcích psů, musí být k jejímu prověření přistupováno s nejvyšší odpovědností. V minulém zkušebním řádu de podařilo tuto vlohu oddělit od lovecké upotřebitelnosti. Při posuzování je třeba rozlišovat skutečnost, kdy pes nevystavuje - nevyužije šanci na zvěři a nebo nevystaví, protože nemá příležitost - nepřijde na zvěř (v terénu se zvěř nevyskytuje). V případě, že pes nevyužije šanci k vystavení na zvěři - především pernaté (přejde jí, vyrazí ji s nízkým nosem, špatně si najde na vítr a pod.), ale i na ostatní zvěři - to znamená, že byl v místech, kde zvěř prokazatelně byla), pak mu náleží hodnocení známkou 0. Pokud ale pes prokazatelně na zvěř nepřijde - zvěř v terénu není možné prokázat, pak je třeba takového psa hodnotit "neklasifikován". 
Nejnižší známky z vystavování do ceny: PZ,ZV - I.cena 3
                                              II.cena 2 
                                             III.cena 1
                                           Neklasifikován
 
VZ,soutěže se zadáním CACT,CACIT včetně memoriálů.                         
                                                                                                   I.cena 3
                                            II.cena 3 
                                           III.cena 2
                                          Neklasifikován


VYSTAVOVÁNÍ
 Navětří-li pes zvěř, musí ji vystavit. Navětří-li ji na větší vzdálenost, může se k ní přiblížit a potom ji vystavit. Vystavování musí být pevné, což znamená, že pes je strnulý, nehybný včetně prutu (oháňky), až do příchodu vůdce. Stopu a dýchánek má jen naznačit, na ZV a PZ může
dýchánky a stopy krátce vystavit, ale měl by se sám opravit a rozpoznat nepřítomnost zvěře.
Tato nejistota mladých psů může být způsobena malou praxí při práci se zvěří a nebo horší kvalitou nosu. Na VZ a soutěžích se zadáním CACT nebo CACIT je vystavování dýchánků a stop chybou, která se musí projevit v klasifikaci. Pokud pes pevně vystaví 3x na třech různých místech, ve třech různých směrech bez prokázání zvěře obdrží z této disciplíny známku 0. Aby ohař mohl být z vystavování hodnocen, musí vystavování prokázat na divoké zvěři a pokud není divoká zvěř,  může být do terénu  vypuštěna zvěř z umělého chovu, nikoliv však těsně před psem.  Vypuštěna zvěř musí být vyspělá, neporaněná. Není přípustné  hodnotit psa z vystavování pokud nepřišel na zvěř. V takovém případě je neklasifikován. 

Hodnocení: 
Známku 4 z výkonu dostane pes, který vystaví zvěř pevně , je zcela nehybný včetně prutu (oháňky), vyčká příchodu vůdce, je se zvěří v kontaktu s horním nosem a celá akce je zakončena vzlétnutím nebo vyběhnutím zvěře po příchodu vůdce. Dále je známkou 4 možno hodnotit psa, který pevně vystavuje, je správně se zvěří v kontaktu s horním nosem, ale zvěř
spontánně sama bez zavinění psa vzlétne nebo vyběhne před příchodem vůdce. Ideální je, pokud pes v tomto případě neopustí místo a vyčká příchodu vůdce.  Na ZV je možnost 
známku 4 přiznat psu, který při navětření zvěře přesvědčivě vystavuje, je zcela nehybný včetně prutu (oháňky), ale v důsledku náruživosti a nebo pohybem zvěře vyrazí vpřed. Následné chyby po pevném vystavení se pak penalizují v dalších disciplinách (postupování, klidy před zvěří, poslušnost atd.)  
Známku 3 dostane pes, který vystaví zvěř pevně , je zcela nehybný včetně prutu (oháňky), je 
správně se zvěří v kontaktu s horním nosem, ale před příchodem vůdce udělá chybu (pohyb vpřed, protože ztratí kontakt horním nosem - nesmí to však být zaskočení za zvěří, dá nos
na zem a tím ztratí kontakt se zvěří a svým pohybem zvěř vyrazí, nebo špatně pracuje s větrem a ve snaze udržet kontakt se zvěří tuto svým pohybem vyrazí. 
Známku 2  dostane pes, který nevystavuje přesvědčivě, při vystavování není zcela strnulý včetně prutu(oháňky). Není schopen udržet správně kontakt se zvěří horním nosem, příliš se orientuje na stopy zvěře a svým pohybem zvedá zvěř před příchodem vůdce. 
Známku 1 obdrží pes, u kterého není vloha k vystavení vyjádřená, zvěř s dobrým větrem jen krátce naznačí, nezůstane nehybný, ale okamžitě se ke zvěří přibližuje buď s horním nosem a nebo po stopě a tuto před příchodem vůdce zvedá.  Zde je nutné rozlišovat úmyslné vyražení zvěře, kdy pes vůbec nezůstane strnulý a rovnou jde po zvěří a nebo když pes vystaví zvěř v plné rychlosti nakrátko se správnou reakcí a znehybněním. Ale protože se dostal do bezprostřední blízkosti zvěře, tato sama(spontánně) vzlétne a nebo vyběhne). Nebo zvěř krátce vystaví a výzápětí se vrací k vůdci a zvěř nedopracuje (případně zapře).
Známku 0 dostane pes, který prokazatelné nevystavuje zvěř i když k tomu měl možnost. Nebo
pes, který nevyužívá šanci na pernaté zvěři a nebo ten, který pevně  3x vystaví,  na třech různých místech, ve třech různých směrech,  bez prokázání zvěře. 
Neklasifikován je pes, který během celé zkoušky nepřišel do kontaktu se zvěří na neměl možnost prokázat vlohu k vystavení. 

Komentář - Postupování - Vedení ke zvěři.
Co je to vlastně postupování a co je podstata této discipliny ?
Možno říci, že postupování je úzce spjato s vystavením - pokud
pes navětří pach zvěře na větší vzdálenost, logicky za tímto 
pachem postupuje - jde (horním nosem, nikoliv po stopě) až do doby, kdy koncentrace pachu zvěře dosáhne takové intenzity, že je
spuštěn podmíněný reflex - vystavení. Pokud zvěř psu uniká, měl by registrovat změnu intenzity pachu zvěře (změna koncentrace pachu)a pes by měl udržovat kontakt se zvěří (horním nosem) a to opět do doby, než koncentrace pachu zvěře sputí podmíněný reflex
vystavení. V okamžiku, kdy k vystavujícímu psu přijde vůdce, je
úkolem psa ho dovést ke zvěři. Pro praktický lov je to zásadní úkol. Tato disciplina by tedy měla prověřit schopnost psa přivést 
vůdce ke zvěři. Na základě popisu podstaty této discipliny je  tedy pro označení této vhohy (schopnosti psa) přesnější označení "Vedení ke zvěři". 
Nejnižší známky z vedení psa ke zvěři (postupování) do ceny: 
                                       PZ,ZV - I.cena 2
                                              II.cena 1 
                                             III.cena 1
                                           Neklasifikován
 
VZ,soutěže se zadáním CACT,CACIT včetně memoriálů.                         
                                                                                                   I.cena 3
                                            II.cena 2 
                                           III.cena 1
                                          Neklasifikován



Vedení psa ke zvěři  (POSTUPOVÁNÍ)
Vystaví-li pes pevně zvěř, třeba i na větší vzdálenost, musí před vůdcem volně postupovat za zvěří až do její blízkosti, aniž ji vyrazí (nesní zaskočit, zvěř může vylétnout či vyběhnout buď spontánně a nebo je zvednuta vůdcem). K vedení ke zvěři může dostat tichý povel a není ani chybou jeho pohlazení jako projev pochvaly. Dostane -li pes povel k vedení ke zvěři a pernatá zvěř (ev. srstnatá) před psem ubíhá, musí za ní postupovat tak, aby s ní byl ve stálém kontaktu horním nosem.
a je žádoucí, aby zvěř vypracoval. Každou práci na ubíhající pernaté zvěři (zejména bažantí) je třeba velice citlivě posuzovat a velké ocenění zaslouží psi, kteří při ztrátě kontaktu s ubíhající zvěří dokáží tuto zvěř opět najít horním nosem (obnovit kontakt), zvěř zablokovat a vypracovat. Za nedostatek je nutné považovat každou situaci, kdy pes neudrží kontakt s ubíhající zvěří a tuto nedopracuje. Na zkouškách vloh je třeba přihlédnout k nezkušenosti mladých psů, zejména při kontaktu s bažantí zvěří a situaci vždy posoudit ve prospěch psa s přihlédnutím na okolnosti, povětrnostní podmínky, délku hledání a předchozí výkon. Jediná situace, kdy nelze vyžadovat na psu vedení ke zvěři je, když pes vystaví zvěř v plné rychlosti zcela nakrátko a dostane se tak do její bezprostřední blízkosti. Tato situace neumožní psu prokázat vlohu k vedení ke zvěři a nemá - li jinou šanci, pak jej musíme hodnotit "neklasifikován", protože vlohu nemohl prokázat. 
Ustalování  ubíhající zvěře je vynikající vrozená vlastnost a zapisuje se do průkazu původu psa. 

Hodnocení
Známku 4 dostane pes, který dokáže na pokyn vůdce zcela samostatně a klidně vést vůdce ke zvěři. Udržuje správně se zvěří kontakt horním nosem, bez obtíží dokáže obnovit kontakt horním nosem s ubíhající zvěří a tuto dopracovat. 
Známku 3 dostane pes, který po vystavení na pokyn vůdce potřebuje  k vede ke zvěři drobnou podporu v podobě slovních pobídek nebo mírného postrčení, ale jinak dobře udržuje kontakt
se zvěří horním nosem a zvěř dobře vypracuje.
Známku 2 dostane z této discipliny pes, který vede ke zvěři s větší podporou vůdce (slovní,
pohybem vůdce vpřed - vůdce předstupuje před psa) nebo naopak vede přilíš rychle až se dostane do bezprostřední blízkosti zvěře a tuto svým pohybem (přítomností) zvedne. Známka 2 z této discipliny náleží i psu, který se při vedení ke zvěři orientuje po stopě (stále dává nos k zemi), ale nakonec zvěř ne zcela ideálně dopracuje ( zveř zvedne pohybem nebo svou přítomností).
Známku 1 dostane pes, který po vystavení na pokyn vůdce vede příliš rychle, překotně až zvěř zvedne nebo naopak pes, který k vedení potřebuje důrazné povely (slovní, pohyb vpřed vůdce
před vystavujícího psa). Nikdy však nesmí být pes k vedení ke zvěři strkán nebo tažen. Je třeba odlišit situaci, kdy pes postoupí do blízkosti zvěře a tato nechce vzlétnout nebo vyběhnout.
Dále známka 1 náleží psu, který nedokáže opakovaně zvěř dopracovat a tato je v terénu prokázána (zvednuta) nebo se orientuje za zvěří výhradně nízkým nosem a tuto opakovaně zvědá (svým pohybem nebo přítomností). 
Známku 0 dostane pes, který nepostupuje nebo se vůdce pokouší psa násilím táhnout, strkat vpřed. Dále ten, který po vystavení na povel k vedení vyzazí vpřed a jde přímo po stopě na zvěř a tuto vědomě vyrazí (zaskočí za ní).  Nulou ("0") z vedení ke zvěři  je hodnocen i pes, který vědomě ( navětří zvěř horním nosem ) vědomě zvěř vyrazí (zaskočí, snaží se jí chytit a nebo když pes vyráží zvěř po stopě . Je třeba odlišit situace, kdy vylétne a nebo vyběhne zvěř, o které pes neví (nejde o vědomé vyražení zvěře).
Neklasifikován  je ten pes, který vlohu k vedení ke zvěři nemůže prokázat - vystavení zvěře v plné rychlosti zcela nakrátko, kdy se pes dostane do bezprostřední blízkosti zvěře. Dále je to v případě, že pes nemá možnost vystavení (neklasifikován) , pak je z discipliny "vedení ke zvěři" také neklasifikován. V tomto případě není ze zkoušek vyloučen, ale nazapočítávají se mu žádné body z této discipliny. 

ZÁJEM O STOPU ZVĚŘE - komentář
Tato disciplina prověřuje vlohu - schopnost stavěcího psa (ohaře)
sledovat stopu zdravé zvěře. U různých plemen je tato vloha různě silně vyjádřena a to podle charakteristiky a pracovního předurčení plemene. Obecně nejméně je tato vloha vyjádřena u anglických stavěcích psů (ohařů) a nejvíce u dlohosrstých a hrubosrstých kontinentálních stavěcích psů (ohařů). Ideálně by měl pes prověřit
stopu živé zvěře v délce několika set metrů a v přiměřeném čase se vrátit k vůdci a ev. pokračovat v další práci. Chyba je nezájem nebo malý zájem o čerstvou stopu živé zvěře (nutno přihlédnout k charakteristice jednotlivých plemen, druhý extrém je pouze sledování stop živé zvěře nad povolený časový limit 10ti minut
(pokud jde ohař za zvěří a to i po stopě, měl by se do 10ti minut vrátit).

Nejnižší známky ze zájmu o stopu na ZV do ceny: 
                                       ZV -    I.cena 3
                                              II.cena 2
                                             III.cena 1
 

ZÁJEM O STOPU ZVĚŘE
Při posuzování vrozených vlastností psa by se měla prověřit i vloha ke sledování stopy živé (zdravé) zvěře, která je u různých plemen různě vyjádřena. Tuto vlstnost hodnotíme na zkouškách vloh (ZV).  Když pes během hledání narazí na čerstvou stopu unikající srstnaté nebo pernaté zvěře, kterou před tím neviděl, měl by o její sledování projevit zájem.  Stopo může dle charakteristiky plemen sledovat vysokým nosem a nebo u některých plemen je žádoucí, aby tuto stopu sledoval nízkým nosem. Vloha ke stopování je dědičně podmíněná.  Hlasité sledování stopy se zaznamenává v soudcovské tabulce i v průkazu původu. Nemá-li pes příležitost sledovat stopu zvěře během hledání, v takovém případě pak  rozhodčí vyzve vůdce, aby nasadil psa na čerstvou stopu zvěře, kterou rozhodčí předtím sám našel. Není podmínkou, že pes musí sledovat stopu s nízkým nosem, ale musí být se stopní dráhou prokazatelně v kontaktu. 

Známku 4 dostane pes, který spontálně projeví zájem o stopu, dobře jí sleduje i třeba několik stovek metrů, ale pak se sám vrátí k vůdci (drobné povely lze tolerovat) a pokračuje v práci nebo
se nechá uvázat (byl - li nasazen na stopu, kterou před tím rozhodčí sám našel).
Známku 3 dostane pes, který sice stopu sleduje, ale s menší jistotou a je třeba více 
povelů ke sledování stopy.
Známku 2 dostane pes, který sleduje stopu jen krátce nebo s malým zájmem s nutností trvalé podpory vůdce a nebo pes, který často bloudí (ztrácí stopu a obtížně ji opět nachází).
Známku 1 obdrží pes, který projevuje malý zájem o stopu, sleduje jí několik metrů  a pak jí opouští i přes podporu vůdce.

Dohledávka  střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře - komentář.
Úkolem této discipliny je prověřit schopnost a připravenost psa provádět dohledávku drobné zvěře v lovecké praxi. Zejména část discipliny - "dohledávka střelené pernaté a srstnaté zvěře" je
je nejtěžší a nejcenější prověrkou psa. Při střelení zvěře je u psa vystupňována jeho lovecká vášeň, hraje zde i roli střelecká
dovednost vůdce psa (přiděleného střelce), možnost postřelení a nebo i rozstřelení zvěře a následná obtížná dohledávka. Proto je 
nutné vždy výše hodnotit psa, před kterým je zvěř střelená.
Proto psi, před kterými není střelená zvěř, mohou být na PZ a VZ
hodnoceni jen ve II.ceně a na memoriálech a soutěžích se zadáním
titulu CACT a CACIT jen III.cena. 
Dále na memoriálech, soutěžích se zadáním CACT a CACIT nelze použít "kontrolního psa" - ten může být použit jen na PZ a VZ.
Pokud pes prokazatelně postřelenou zvěř na memoriálech a soutěžích se zadáním CACT a CACIT nedohledá, je hodnocen známkou 0.
Na LZ, kde je prováděna dohledávka se studenou zvěří pernatou a srstnatou, toto omezení (střelení zvěře před psem) neplatí - na LZ 
jako takových nelze zadávat tituly.

Nejnižší známky z discipliny "Dohledávka  střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře" do ceny: 
                                    PZ,LZ,VZ - I.cena 3
                                              II.cena 2 
                                             III.cena 1
                                           
 
VZ soutěže se zadáním CACT,CACIT včetně memoriálů.                         
                                                                                                   I.cena 3
                                            II.cena 2 
                                           III.cena 2
                                        

DOHLEDÁVKA STŘELENÉ A POHOZENÉ PERNATÉ A SRSTNATÉ ZVĚŘE 
Časový limit: maximálně 10 minut
                     kontrolní pes maximálně 5 minut 
                     

    Dohledávka střelené a postřelené pernaté a srstnaté zvěře - tato disciplína má vyzkoušet použitelnost psa v lovecké praxi, tj. zda střelenou, postřelenou nebo uhynulou zvěř pernatou i srstnatou řádně dohledá a přinese. Jako dohledávka se tato práce hodnotí jen tehdy, dohledá-li ohař střelenou nebo postřelenou zvěř nosem, nikoliv zrakem.
   Nedohledá-li pes na PZ,VZ (kde není zadáván titul CACT nebo CACIT) střelenou nebo postřelenou zvěř do 10 minut, pošle rozhodčí na tuto práci tzv. kontrolního psa, to je dalšího psa v pořadí. Když už žádný nevyzkoušený pes není, použije předcházejícího psa. Dohledá-li kontrolní pes zvěř do 5 minut, hodnotí se zkoušený pes známkou 0. Kontrolní pes se hodnotí podle podaného výkonu. Nedohledá-li kontrolní pes zvěř do 5 minut včetně, považuje se tato zvěř za nedohledatelnou. Při dohledávce střelené a postřelené zvěře se pes
nehodnotí dle časových limitů, ale podle podaného výkonu během zkušební doby 10ti minut. Je nutné sledovat s jakou dychtivostí, loveckou chytrostí a dovedností se pes snaží střelenou a nebo postřelenou zvěř dohledat, jak dobře využívá větru, popřípadě jak sleduje stopu poraněné zvěře (viz ustanovení "vlečky"), jak velká je podpora psa vůdcem při dohledávce střelené a postřelené zvěře. Vystavuje-li pes při dohledávce jinou živou zvěř, může ji vůdce sám zvednout a dále pokračuje v disciplíně dle pokynů rozhodčího. 
Na PZ, VZ soutěžích a memoriálech, kde se zadávají tituly CACT a CACIT se kontrolní pes nepoužívá.  Pes, který prokazatelně střelenou nebo postřelenou zvěř nedohledá do 10ti  minut, je hodnocen známkou 0. Časový limit 10ti minut neplatí jen v případě, že pes jde za postřelenou zvěří pernatou nebo srstnatou po stopě a zvěř donese přes časový limit 10ti minut. 

  Dohledávka pohozené pernaté a srstnaté zvěře  - provádí se zásadně proti větru, maximálně s mírným bočním větrem. Každému zkoušenému psovi se ještě pohodí 1 kus pernaté a 1 kus srstnaté zvěře a to tak, aby to vůdce ani pes neviděli. Zvěř musí být pohozena do krytiny a to tím způsobem, aby mezi pohozenou zvěří a místem, kde bude pes vypušten, nebyla stopní dráha přímo ke zvěři (krátká vlečka). Proto rozhodčí jde od místa, kde bude pes vypuštěn asi 50kroků vpravo nebo vlevo, pak jde se zvěří asi 50 kroků proti větru a po té jde asi 50 kroků zpět, aby se dostal zhruba 50 kroků nad vítr od místa, kde bude pes vypuštěn. Zde zvěř pohodí a tak mezi místen vypuštění psa na dohledávku a zvěří není žádná stopa. Po té se rozhodčí, který pohazuje zvěř vrátí po své stopě zpět k místu, kde bude pes vypuštěn. Každý pes musí mít pro dohledávku vlastní prostor, aby prokázal, s jakou dovedností za použití vysokého nosu dokáže pohozenou zvěř dohledat.  Rozhodčí si zejména všímá, jak pes používá nos, na jakou vzdálenost zvěř navětří, s jakou ochotou ji vezme a přinese vůdci.  Po vypuštění psa vůdcem proti větru (lze tolerovat mírný boční vítr) může vůdce se psem krátce postupovat, ale ne do blízkosti pohozené zvěře, kdy jej rozhodčí musí v dalším postupu zastavit a pes musí samostatně  pokračovat v dohledávce. Vůdce může psa usměrňovat tak, aby jej udržel v určeném prostoru, kde se pohozená zvěř nachází. Při zkoušení disciplíny „Dohledávka pohozené zvěře pernaté a srstnaté“ je použití kontrolního psa nepřípustné.  Nedohledá-li zkoušený pes pohozenou zvěř do 10 minut obdrží známku 0 a je z dalšího zkoušení vyloučen. V tomto případě je rozhodčí povinen ukázat vůdci, kde zvěř v krytině leží.
    Vystavuje-li pes při dohledávce jinou živou zvěř, může ji vůdce sám zvednout a dále pokračuje v disciplíně dle pokynů rozhodčího. 

Známku 4 dostane pes, který pohozenou zvěř dohledá do 4 minut od vypuštění včetně. 
Známku 3 dostane pes, který pohozenou zvěř dohledá do 6 minut od vypuštění včetně. 
Známku 2 dostane pes, který pohozenou zvěř dohledá do 8 minut od vypuštění včetně. 
Známku 1 dostane pes, který pohozenou zvěř dohledá do 10 minut od vypuštění včetně. 
  
Technické poznámky k hodnocení:
      Při dohledávce nesmí dávat vůdce psovi povel aport, nebo přines. Může pouze používat povely hledej, hledej ztracenou a nebo ztratil. Dá-li vůdce psovi místo povelu hledej, hledej ztracenou nebo ztratil , povel aport, nebo přines i přes to, že pes o dohledávané zvěři ještě neví, je to považováno za chybu a za každý povel k přinesení zvěře se snižuje známka z dohledávky o jeden stupeň ( to jak při dohledávce střelené a postřelené zvěře a nebo dohledávce pohozené zevěře). Dá-li vůdce při dohledávce více než 3 povely k přinesení zvěře, obdrží pes z dohledávky známku 0 a na zkouškách neobstál.
    Zjistí-li rozhodčí, že pes dohledávanou zvěř navětřil, prokazatelně o ní ví a tuto zapírá, přikáže vůdci, aby dal psovi povel k přinesení. Přinese-li pes po tomto povelu zvěř, je hodnocen z dohledávky nejvýše známkou 2, po dalším povelu známkou 1 a za delší povel 
dostane z dohledávky "0".  Přinášení zvěře je hodnoceno podle discipliny "přinášení zvěře
pernaté, srstnaté a lišky". 
    Dohledá-li pes postřelenou pernatou zvěř po stopě a přinese ji ze vzdálenosti alespoň 100 kroků, hodnotí se jeho práce jako dohledávka střelené a postřelené zvěře pernaté ( podle podaného výkonu v limitu 10ti minut) a zároveň jako splněná disciplína „Přinášení vlečené zvěře pernaté na dálku“ (neplatí zde časové limity pro vlečky, ale jen časový limit 10ti minut a hodnotí se podle podaného výkonu). 
    Dohledá-li pes postřelenou srstnatou zvěř po stopě a přinese ji ze vzdálenosti alespoň 200 kroků, hodnotí se jeho práce jako dohledávka střelené a postřelené zvěře srstnaté  ( podle podaného výkonu v limitu 10ti minut) a zároveň jako splněná disciplína „Přinášení vlečené zvěře srstnaté na dálku“ (neplatí zde časové limity pro vlečky, ale jen časový limit 10ti minut a hodnotí se podle podaného výkonu). 
V obou případech, kdy pes sleduje stopu postřelené zvěře pernaté nebo srstnaté a tuto donese i přes časový limit 10ti minut, není tento časový limit brán v úvahu a je podstatné, že pes zvěř donesl. 

    Předměty „Dohledávka střelené a postřelené pernaté a srstnaté zvěře“ a „Dohledávka pohozené pernaté a srstnaté zvěře“  se zkoušení samostatně a jsou nedílnou součástí discipliny. Aby pes obstál, nesmí mít ze žádné dohledávky známku 0. Dosažené výsledky z každého předmětu - dohledávka střelené a postřelné zvěře pernaté nebo srstnaté a dohledávka pohozené zvěře pernaté nebo srstnaté se zapisují do soudcovské tabulky poznámkou. Pak vypočtený  aritmetický průměr tvoří výslednou známku z disciplíny „Dohledávka střelené nebo postřelené a dohledávka pohozené pernaté a srstnaté zvěře“.
       

Vlečky - komentář.
  Úkolem této discipliny je prověřit schopnost psa donést postřelenou nebo zhaslou zvěř vůdci po stopě na větší vzdálenost. Tím, že se změní název discipliny na "vlečka", vyloučí se úvahy o tom, kdy je vlečka a kdy přinášení.
Uměle zakládané vlečky mají určitou jednotnou charakteristiku. V poli se zakládají po větru, musí být od sebe natolik vzdálené, aby se pes snadno nedostal na sousední stopy. V případě vleček v lese jsou trasy dané tím, že se vlečky předem vyznačují a směr větru nelze tak jednoznačně respektovat. Na základě dosavadních zkušeností se ukazuje, že nejjednoduší a nejobjektivnější způsob hodnocení je časový limit. Pes, který dobře sleduje stopu, je spolehlivý v přinášení a má dobrou orientaci, dokáže bez obtíží 
v daném časovém limitu pro jednotlivé známky zvěř donést vůdci.
Je třeba jen rozlišit obtížnost vleček na poli a v lese - na poli horní hranice k přinesení 10 minut a v lese 15 minut. 
Přinášení je u vleček hodnoceno zvlášť. Stopní dráha vlečky je 
tam i zpět a proto pes, který ztratí orientaci a vůdce jej musí volat, nesmí být penalizován na přinášení (pokud neudělá chyby, které popisuje disciplina přinášení zvěře), ale za vlečku. Častým případem bývají situace, kdy pes na cestě zpět sejde ze stopní dráhy se zvěří v mordě a zamíří mimo vůdce (do korony, k cizím lidem a podobně) a vůdce jej musí přivolávat. Tyto situace je třeba hodnotit jako chybu orientace - tedy vlečky. Na všech vlečkách může jít (navádět psa na stopu) vůdce 20 kroků se psem po vlečce a poslední povel k přinešení může dát při vypuštění psa a to pouze při prvním nasazení. Každý další povel k přinešení snížuje známku z vlečky. Když pes po prvním nasazení začne bloudit, může jej vůdce zavolat zpět a znovu nasadit - může jít se psem při každém dalším nasazení vždy 20 kroků po stopě, ale již nesmí dávat povel k přinášení (např. jen povel stopa). Po prvním nasazení může být pes na vlečku nasazen pak ještě nejvýše 3x. 
Za nové nasazení na vlečku je považováno opětovné přivedení psa na nástřel a jeho vypuštění po stopě a dále všechny povely (hlasité i tiché), které vedou k vypracování stopní dráhy (naříklad pes se vrací z vlečky k vůdci a ten jej ukazováním ruky posílá vpřed, aby šel pes vpřed po stopě nebo povely typu "dál hledej").
  Na VZ soutěžích a memoriálech se zadáním titulu CACT a CACIT každé další nasazení snižuje známu z vlečky bez ohledu na časový limit (např. pes na pernaté vlečce v poli donese zvěř do 4 minut, ale byl 2x nasazen - pak je hodnocen známkou 3). 

  Vlečka se zvěří pernatou i srstnatou se hodnotí samostatně.
  Na LZ je "0" z vlečky z liškou do III.ceny 
  Pozn: pokud na LZ,VZ nastane situace, že pes k lišce přijde, 
        sice ji ověří, ale nevezme a nebo ji vezme a nedonese
        do 15ti minut k vůdci, pak je to chyba na disciplině
        vlečka a takový pes se hodnotí známkou "0" z vlečky.

  Pokud pes v disciplině "dohledávka střelené a postřelené zvěře
pernaté a srstnaté" dohledá po stopě pernatou zvěř na vzdálenost nejméně 100m a tuto donese vůdci a nebo zvěř srstnatou na vzdálenost nejméně 200m a tuto donese vůdci, je mu tato práce započítána jako vlečka s pernatou nebo srstnatou zvěří a nemusí již na PZ absolvovat splněnou disciplinu vlečka s pernatou nebo srstnatou zvěří. 
  Splní - li pes na VZ a memoriálech v disciplině "dohledávka střelené a postřelené zvěře pernaté a srstnaté" disciplinu vlečka s pernatou, nemusí při polní práci (malé pole) absolvovat vlečku s pernatou zvěří. Vlečku se zajícem však musí při lesní práci vždy
absolvovat a splnění vlečka se zajícem při polní práci v disciplině "dohledávka střelené a postřelené zvěře
pernaté a srstnaté" se započítá aritmetickým průměrem k disciplině vlečka se zajícem v lese.
 Vlečka na postřelené nebo střelené zvěři pernaté a srstnaté se hodnotí podle skutečně provedené práce, neplatí časové limity.  Pes musí práci dokončit do 10ti minut. Překročení časového limitu lze tolerovat jen v případě, že pes jde za prokazatelně poraněnou zvěří daleko a donese jí vůdci. Za vlečku nelze považovat situce, kdy poraněná zvěř odběhne od nástřelu, pes sice tuto poraněnou zvěř krátce sleduje po stopě (nejde po stopě zvěře pernaté alespoň 100 kroků a po stopě zvěře srstnaté alespoň 200 kroků), ale pak ji zvedne, štve,chytí a donese z dálky k vůdci. 
  Nastane - li situace, že pes v disciplině "dohledávka střelené a postřelené zvěře pernaté a srstnaté" dohledá po stopě pernatou nebo srstnatou zvěř, že je tuto práci možno uznat jako vlečku (viz výše) a nedosáhne takového hodnocení, se kterým je vůdce spokojen, pak může vůdce psa požádat o založení normální vlečky (na PZ se zvěří pernatou a nebo srstnatou a na VZ s pernatou) jako u ostatních psů a výsledná známka je pak aritmetickým průměrem obou hodnocených prací (na střelené nebo postřelené zvěři pernaté nebo  srstnaté a na vlečce se zvěří pernatou nebo srstnatou). 

Vzdálenost mezi jednotlivými vlečkami v poli i v lese je 100 kroků
v celé délce (stopní dráhy se nesmí k sobě přibližovat na kraší vzdálenost než je 100 kroků).

Přijde - li pes při práce na vlečce na živou zvěř, má zůstat klidný a pokračovat v práci na stopě. Pokud zvěř začne pronásledovat, hodnotí se jeho klid před zvěří podle discipliny
"klid před zvěří pernatou a nebo srstnatou" a známka se do této discipliny započítává. Vůdce může psa odvolat, ale nesmí se vzdálit více jak 20 kroků od nástřelu. 


Nejnižší známky z discipliny vlečka:

- vlečka s pernatou PZ                          I.cena - 2
                                               II.cena - 1
                                              III.cena - 1

- vlečka se srstnatou PZ                        I.cena - 2
                                               II.cena - 1
                                              III.cena - 1

- vlečka se srstnatou (zajíc) LZ                I.cena - 2
                                               II.cena - 1
                                              III.cena - 1

- vlečka se srstnatou (liška) LZ                I.cena - 2
                                               II.cena - 1
                                              III.cena - 0

- vlečka s pernatou VZ                          I.cena - 2
                                               II.cena - 1
                                              III.cena - 1

- vlečka se srstnatou (zajíc) VZ                I.cena - 2
                                               II.cena - 1
                                              III.cena - 1

- vlečka se srstnatou (liška) VZ                I.cena - 2
                                               II.cena - 1
                                              III.cena - 1

VZ soutěže a memoriály se zadáním CACT a CACIT

- vlečka s pernatou                             I.cena - 3
                                               II.cena - 2
                                              III.cena - 1
  
- vlečka se srstnatou (zajíc)                   I.cena - 3
                                               II.cena - 2
                                              III.cena - 2

- vlečka se srstnatou (liška)                   I.cena - 3
                                               II.cena - 2
                                              III.cena - 2
       

Vlečka se zvěří pernatou
Časový limit: 10 minut 
Vzdálenost mezi stopními dráhami je nejméně 100 kroků v celé délce vlečky
Délka vlečky 150 kroků, jednou obloukovitě lomená. 
Na práci nastupují psi podle vylosovaných čísel.

Vlečka s pernatou zvěří je 150 kroků dlouhá, jednou obloukovitě lomená, měla by být založena na nízkém porostu  a zakládá se po větru. Začátek vlečky - nástřel - rozhodčí viditelně označí peřím,
z vlečeného kusu. Vlečená zvěř musí být tažená po zemi po celou dobu zakládání vlečky, nesmý být poponášena vzduchem. Na založení vlečky se nejčastěji použije čerstvě střelená (nebo usmrcená) bažantí zvěř, která musí být vyspělá, nerozstřelená a před založením vlečky by ji měl rozhodčí vůdci ukázat. Za určitých podmínek (nedostatek bažantí zvěře) se může použít i jiná pernatá zvěř. Vlečená zvěř je na konci stopní dráhy rozhodčím (čekatelem) volně ponechána, nesní se pohodit
mimo stopní dráhu nebo ukrýt a rozhodčí (čekatel) odejde po založení vlečky od vlečené zvěře 
v přímém směru nejméně 50 kroků a tam se dobře ukryje.  Založení vlečky nesmí zkoušený pes vidět, vůdce může sledovat založení vlečky. 

Vlečka se zvěří srstnatou na poli
Časový limit: 10 minut 
Vzdálenost mezi stopními dráhami je nejméně 100 kroků v celé délce vlečky
Délka vlečky je 300 kroků, dvakrát obloukovitě lomená. 
Na práci nastupují psi podle vylosovaných čísel.

Vlečka se srstnatou zvěří je 300 kroků dlouhá, dvakrát obloukovitě lomená, měla by být založena na nízkém porostu. Zásadně by se měla zakládat po větru. Vlečená zvěř musí být tažená po zemi po celou dobu zakládání vlečky, nesmý být poponášena vzduchem.  Začátek vlečky - nástřel - rozhodčí viditelně označí srstí (vlnou) z vlečeného kusu. Na založení vlečky se nejčastěji použije čerstvě střelený zajíc nebo usmrcený domácí králík (nejlépe zbarvený podobně jako divoký králík).  Srstnatá zvěř,  která se na vlečku použije,  musí být vyspělá, nerozstřelená a před založením vlečky by ji měl rozhodčí vůdci ukázat.  Vlečená zvěř je na konci stopní dráhy rozhodčím (čekatelem) volně ponechána, nesní se pohodit mimo stopní dráhu nebo ukrýt a rozhodčí (čekatel) odejde po založení vlečky od vlečené zvěře v přímém směru nejméně 50 kroků a tam se dobře ukryje.  Založení vlečky nesmí zkoušený pes vidět, vůdce může sledovat založení vlečky. 

Vlečka se zvěří srstnatou v lese
Časový limit: 15 minut 
Vzdálenost mezi stopními dráhami je nejméně 100 kroků v celé délce vlečky. Stopní dráha
vlečky musí být předem viditelně označená na stromech (barvou, papírky) a to ve směru tam 
i zpět.
Délka vlečky je 300 kroků, dvakrát obloukovitě lomená. 
Vlečka se zvěří srstnatou v lese se řídí stejnými pravidly jako vlečka se zvěří srstnatou v poli, pouze je zde delší časový limit a jiné časové limity pro vypracování vlečky. 
Pořadí, ve kterém nastoupí psi na vlečku v lese,  se před započetím discipliny losuje.

Vlečka s liškou 
Časový limit: 15 minut 
Vzdálenost mezi stopními dráhami je nejméně 100 kroků v celé délce vlečky. Stopní dráha
vlečky musí být předem viditelně označená na stromech (barvou, papírky) a to ve směru tam 
i zpět.
Délka vlečky je 300 kroků, dvakrát obloukovitě lomená. 
Vlečka s liškou v lese se řídí stejnými pravidly jako vlečka se zvěří srstnatou v lese, má stejný časový limit pro vypracování vlečky. 
Pořadí, ve kterém nastoupí psi na vlečku s liškou v lese,  se před započetím discipliny losuje.


Provedení vlečky:  na vyzvání rozhodčího (čekatele), který je na nástřelu, přiloží vůdce psa na nástřel označený peřím, srstí (vlnou) a asi 20 kroků od nástřelu jej vůdce může vést po stopě na vodítku nebo na šňůře a potom je pes volně vypuštěn. Po vypuštění psa buď vůdce zůstane stát na místě, kde psa vypustil a nebo se vrátí na nástřel a vyčká zde do příchodu psa. Není důležité, zda pes stopní dráhu sleduje s nízkým nebo vysokým nosem,  nebo zda jde přesně po stopě, a nebo sleduje stopu pod větrem, ale s jakou dychtivostí a ochotou přijde ke zvěři, uchopí ji a co nejrychleji přinese vůdci.


Hodnocení: 

Časové limity:
Vlečka se zvěří  pernatou a srstnatou v poli:  
 - známku 4 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 4 minut včetně a pes nebo vůdce neporuší některé z  ustanovení a-j., které ovlivní hodnocení.
 - známku 3 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 6 minut včetně a pes nebo vůdce neporuší některé z  ustanovení a-j., které ovlivní hodnocení.
 - známku 2 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 8 minut včetně a pes nebo vůdce neporuší některé z  ustanovení a-j., které ovlivní hodnocení.
 - známku 1 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 10 minut včetně a pes nebo vůdce neporuší některé z  ustanovení a-j., které ovlivní hodnocení.
- známku 0 obdrží pes, který zvěř nedonese po 4 nasazení (první nasazení + 3 opravy), nebo překročí limit 10ti minut.  Nebo ten pes, jehož vůdce podle ustanovení a-j udělá tolik chyb, že hodnocení poklesne až na známku " 0". 
                                       
Vlečka se zvěří  srstnatou a s liškou  v lese:  
 - známku 4 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 6 minut včetně a pes nebo vůdce neporuší některé z  ustanovení a-j., které ovlivní hodnocení.
 - známku 3 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 8 minut včetně a pes nebo vůdce neporuší některé z  ustanovení a-j., které ovlivní hodnocení.
 - známku 2 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 10 minut včetně a pes nebo vůdce neporuší některé z  ustanovení a-j., které ovlivní hodnocení.
 - známku 1 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 15 minut včetně a pes nebo vůdce neporuší některé z  ustanovení a-j., které ovlivní hodnocení.
- známku 0 obdrží pes, který zvěř nedonese po 4 nasazení (první nasazení + 3 opravy), nebo překročí limit 15ti minut., které ovlivní hodnocení.
  Nebo ten pes, jehož vůdce podle ustanovení a-j udělá tolik chyb, že hodnocení poklesne až 
na známku " 0". 

a) při prvním nasazení může dostat pes při vypuštění povel k přinesení zvěře a dále jej vůdce  
    nesmí dalšími povely ovlivňovat. Za každý další povel (jakýkoliv a to i tichý) se snižuje 
    známka z vlečky o jeden stupeň. 
    Při dalších nasazení (nejvýše 3x) může pes při vypuštění dostat pouze povel stopa, hledej, 
   nebo hledej stopu. Již nesmí dostat při vypuštění povel k přinešení. Stejně tak jako po 
   prvním  nasazení, se po vypouštění psa na vlečku, za každý další povel (jakýkoliv a to i 
   tichý) snižuje známka z vlečky o jeden  stupeň. 

b) Na PZ soutěžích se zadáním titulu CACT, VZ  a VZ soutěžích a memoriálech se zadáním titulů CACT a CACIT, každé další nasazení snižuje známu z vlečky o jeden stupeň, bez ohledu na časový limit (např. pes na pernaté vlečce v poli  byl  po prvním nasazení přivolán zpět k vůdci -  bloudil.  Vůdce jej znovu nasadí,  pes donese zvěř do 4 minut,  ale v tomto případě je hodnocen známkou 3). Dále se hodnocení na těchto soutěžích řídí stejnými pravidly jako v bodě a).

c) po prvním nasazení může být pes znovu nasazen na vlečku  ještě 3x - tři opravy ( s prvním  
    nasazením celkem 4x)

d) Když pes na vlečce bloudí, může jej vůdce přivolat zpět k sobě a opět nasadit na nástřel,
    nejvýše však již jen 3x. 

e) Přijde - li pes při práci na vlečce na živou zvěř, má zůstat klidný a pokračovat v práci na stopě. Jakmila pes začne pronásledovat vyvstalou zvěř, hodnotí se jeho klid před zvěří podle discipliny "klid před zvěří pernatou a nebo srstnatou" a známka z klidu před zvěří se do této discipliny musí promítnout. Pokud pes krátce sleduje stopu živé zvěře (neštve jí), na kterou na vleče narazí a nebo která prokazatelně při zakládání vlečky v její bezprostřední blízkosti vyvstala a sám se opraví a začne opět pracovat na vlečce, není to považováno za chybu.
Vystavuje - li pes živou zvěř, na kterou na vlečce narazí,  může jej vůdce odvolat, ale nesmí se vzdálit více jak 20 kroků od nástřelu. 

f) Pokud pes v disciplině "dohledávka střelené a postřelené zvěře pernaté a srstnaté" dohledá po stopě pernatou zvěř na vzdálenost nejméně 100 kroků a tuto donese vůdci a nebo zvěř srstnatou na vzdálenost nejméně 200 kroků a tuto donese vůdci, je mu tato práce započítána jako vlečka s pernatou nebo srstnatou zvěří a nemusí již na PZ absolvovat splněnou disciplinu vlečka s pernatou nebo srstnatou zvěří. 
  Splní - li pes na VZ a memoriálech v disciplině "dohledávka střelené a postřelené zvěře pernaté a srstnaté" disciplinu vlečka s pernatou, nemusí při polní práci (malé pole) absolvovat vlečku s pernatou zvěří. Vlečku se zajícem však musí při lesní práci absolvovat  vždy a splněná vlečka se zajícem při polní práci v disciplině "dohledávka střelené a postřelené zvěře pernaté a srstnaté" se započítá aritmetickým průměrem k disciplině vlečka se zajícem v lese.
 Vlečka na postřelené nebo střelené zvěři pernaté a srstnaté se hodnotí podle skutečně provedené práce, neplatí časové limity.  Pes musí práci dokončit do 10ti minut. Překročení časového limitu lze tolerovat jen v případě, že pes jde za prokazatelně poraněnou zvěří daleko a donese jí vůdci přes časový limit 10ti minut. Za vlečku nelze považovat situace, kdy poraněná zvěř odběhne od nástřelu, pes sice tuto poraněnou zvěř krátce sleduje po stopě (nejde po stopě zvěře pernaté alespoň 100 kroků a po stopě zvěře srstnaté alespoň 200 kroků), ale ve vzdálenosti kratší ji zvedne, štve,chytí a donese z dálky k vůdci. 
  Nastane - li situace, že pes v disciplině "dohledávka střelené a postřelené zvěře pernaté a srstnaté" dohledá po stopě pernatou nebo srstnatou zvěř, že je tuto práci možno uznat jako vlečku (viz výše) a nedosáhne takového hodnocení, se kterým není vůdce spokojen, pak může vůdce psa požádat o založení normální vlečky (na PZ se zvěří pernatou a nebo srstnatou a na VZ s pernatou) jako u ostatních zkoušených psů a výsledná známka je pak aritmetickým průměrem obou hodnocených vleček (na střelené nebo postřelené zvěři pernaté nebo srstnaté a na vlečce se zvěří pernatou nebo srstnatou). 

g)Vlečka se zvěří pernatou i srstnatou a se hodnotí samostatně.

h)   Na LZ je "0" z vlečky z liškou do III.ceny 
      Pozn: pokud na LZ,VZ nastane situace, že pes k lišce přijde, sice ji ověří, ale nevezme a 
      nebo ji vezme a nedonese do 15ti minut k vůdci, pak je to chyba v disciplině vlečka a 
      takový pes se hodnotí známkou "0" z vlečky.

ch) přinášení zvěře se hodnotí na vlečkách samostatně podle discipliny přinášení, není tedy 
    součástí discipliny a pes je hodnocen dvěmi známkami ( z vlečky a z přinášení - viz bod g
    v disciplině přinášení). 

i) Stopní dráha vlečky je tam i zpět a proto pes, který ztratí orientaci a vůdce jej musí přivolávat, nesmí být penalizován na přinášení (pokud neudělá chyby, které popisuje disciplina přinášení zvěře), ale za vlečku. Častým případem bývají situace, kdy pes na cestě zpět sejde ze stopní dráhy se zvěří v mordě a zamíří mimo vůdce (do korony, k cizím lidem a podobně) a vůdce jej musí přivolávat. Tyto situace je třeba hodnotit jako chybu orientace - tedy vlečky. V ideálním případě by se pes měl se zvěří vrátit k vůdci a předat zvěř bez nutnosti povelů k přivolání. V případě, že vůdce psa přivolává,  hodnotí se podle ustanovení  "vlečka" v bodě a) 
("Za každý další povel (jakýkoliv a to i tichý) se snižuje  známka z vlečky o jeden stupeň"). 
 To znamená,  že pro velký počet povelů může být pes  z vlečky hodnocen i známkou "0", přestože zvěř donese v některém z časových limitů  pro "vlečku se zvěří pernatou a srstnatou
v poli" a nebo pro "vlečku se zvěří srstnatou a s liškou v lese". 

j) aby pes na zkouškách uspěl, nesmí obdržet ze žádné vlečky známku "0". Vyjímkou je pouze   
   "0" z vlečky s liškou na LZ, která psa kvalifikuje do III.ceny. 

Technické poznámky:

a) při lesní práci je dovoleno, aby na konec vlečky šel s rozhodčím zájemce z korony nebo z 
  doprovodu vůdce za podmínky, že vůdce s tím souhlasí. V tom případě pak jde pozorovatel
  před rozhodčím (čekatelem) po značkách vyznačené vlečky a dbá všech pokynů rozhodčího
  (čekatele). Stejně jako rozhodčí (čekatel) musí být na konci vlečky dobře ukryt, nesmí rušit
   práci psa žádným způsobem (hlasitý hovor, pohyb a pod.) Pokud by taková situace nastala
   a pozorovatel by nedbal pokynů rozhodčího(čekatele) a rušil práci psa,  není toto chování 
   pozorovatele důvodem  k založení nové vlečky. 

b) na vlečkách v lese, ale i na poli,  se mohou rozhodčí domlouvat dohodnutými povely     
   signálkou. Nutno však dbát, aby signály nerušily práci psa. Například, když rozhodčí 
   oznamuje, že pes byl u zvěře a nebo, že zvěř uchopil a přináší k vůdci,  je třeba vyčkat se 
   signálem určitou dobu,  než pes odejde na větší vzdálenost od rozhodčího. 

c) zjistí - li rozhodčí (čekatel) během zakládání vlečky, že vlečená zvěř je vážně poškozena, 
    musí zakládání vlečky přerušit, vrátit se na nástřel, zvěř vyměnit a psu musí být založena 
    nová  vlečka a to nejméně 100kroků od místa původního nástřelu. 


Klid před zvěří - komentář:

V úvodním komentáři bylo řečeno, že pes, který pracuje v terénu s dostatkem zvěře, je vystaven většímu riziku udělat chybu, než ten, který pracuje v terénu s malým množstvím zvěře. Z tohoto pohledu,  je třeba si uvědomi, že dosud zavedený způsob hodnocení psů, 
kteří nepřijdou na zvěř a obdrží známku "3" z klidu před zvěří, jsou zvýhodňováni oproti těm, kteří pracují ve zvěři. Pokud něco nevidíme, nelze to také hodnotit. V případě klidů před zvěří
je nutné zavést pojem "neklasifikován". Tento pojem by byl pro discipliny, které nejsou limitní - tedy nepodmiňují získání lovecké upotřebitelnosti (týkalo by se to hlavně disciplin
vystavování, postupování,klidy před zvěří pernatou a srstnatou ev. i hledání, pokud by pes plnil jen loveckou upotřebitelnost). Zkoušky se také pořádají s vypuštěnou zvěří, která se 
může chovat poněkud jinak, než zvěř divoká. Může svým chováním, letem a pod. psu připomínat zvěř poraněnou. Tato skutečnosti je nutné citlivě do této discipliny zakomponovat,
ale vždy je nutné tyto skutečnosti posuzovat nejen z pohledu klidu před zvěří, ale i z pohledu
poslušnosti. Pokud se pes nedá odvolat od letící zvěře, je to chyba nejen klidu, ale i poslušnosti. Dále je nutné také rozlišovat zkoušky základní a zkoušky a soutěže se zadáváním
titulů CACT a CACIT. Má-li pes získat z klidu před zvěří nejvyšší ocenění, musí během celé
zkoušky vždy prokázat 100% klid před zvěří. Pokud udělá chyby, hodnotí se se za nejhorší
předvedený výkon. V žádném případě nelze známky z klidu před zvěří "průměrovat". Bylo by 
i dobré, uvádět v propozicích, zda se zkouška koná jen napřírodní a nebo i na vypuštěné zvěři.

Klid před zvěří pernatou

Známku 4 - obdrží pes, který je po vzletnutí pernaté zvěře vždy zcela klidný, nemá snahu jít za pernatou zvěří vpřed, zcela klidně počká na další povely vůdce. Nebo pes, který po vzlétnutí pernaté zvěře neopustí místo a vyčká příchodu vůdce. Známku 4 možno přiznat i psu, který je po vzlétnutí pernaté zcela klidný, zvěř nepronásleduje a po odlétnutí zvěře buď sám a nebo na povel pokračuje v práci. Tichý povel k podpoře klidu před pernatou zvěří nesnižuje hodnocení
jen v tom případě, že pes je zcela klidný.
Známku 3 - dostane pes, který po vzletnutí zvěře sice udělá pohyb vpřed, ale bez povelu a sám
zůstane klidný
Známku 2 - dostane pes, který po vzletnutí pernaté zvěře jde za zvěří vpřed nebo zaskočí 
a musí být zastaven povelem vůdce a tohoto povelu ihned uposlechne. Dále je možno známkou 2 hodnotit psa na ZV (kde není zadáván titul CACT),  který 1x náhodně chytí neporaněnou pernatou zvěř. 
Známku 1 - dostane pes, který 1x prožene vyvstalou perntou zvěř, nereaguje na povely vůdce, ale vrátí se k vůdci do 3 minut. Dále je možné známkou 1 hodnotit psa na PZ , kde není zadáván titul CACT, za náhodné chycení 1 kusu neporaněné pernaté zvěře. 
Známku 0 - dostane pes v následujících případech:
                 - opakovaně prohání vyvstalou pernatou zvěř nebo se vrátí po časovém limitu 3 
                    minut.
                 - na ZV a PZ bez zadání titulu CACT chytí více jak jeden kus neporaněné pernaté 
                   zvěře
                 - na ZV,PZ se zadáním titulu CACT, na VZ , VZ soutěžích a memoriálech se 
                   zadáním titulů CACT a CACIT chytí kus neporaněné pernaté zvěře.
Neklasifikován z klidu před zvěří pernatou je ten pes, který nepřijde během zkoušek na živou
pernatou zvěř (koroptve, bažantí zvěř, vodní perantá, křepelka, bekasína,sluka,holub, hrdlička
 - nepočítá se zpěvné ptactvo !!), kde by mohl prokázat klid před zvěří pernatou. Pokud je pes hodnocen neklasifikován, není ze zkoušek vyloučen a do hodnocení se mu z této discipliny nezapočítávají žádné body. 

Technická poznámka: při každém chycení pernaté zvěře se rozhodčí musí přesvědčit, že psem
chycená zvěř není poraněná (postřelená, naražená od dopravních prostředků), nemocná a nebo, že nemá na sobě krvácející odřeniny nebo poranění. Mezi takto " handicapovanou" zvěř je nutné počítat i zvěř, která má špatnou fyzickou kondici, pro kterou nemůže létat než jen na kratší vzdálenost (jen několik desítek metrů) a  nebo zjevně budí dojem poraněné zvěře. Všechny tyto skutečnosti spolu s výkonem psa musí vzít rozhodčí v úvahu při hodnocení psa. 

Klid před zvěří srstnatou

Známku 4 - obdrží pes, který je vyběhnutí srstanté zvěře vždy zcela klidný, nemá snahu jít za srstnatou zvěří vpřed, zcela klidně počká na další povely vůdce. Nebo pes, který po vyběhnutí  srstatné zvěře ulehne neopustí místo a vyčká příchodu vůdce. Známku 4 možno přiznat i psu, který je po vyběhnutí srstatné zvěře zcela klidný, zvěř nepronásleduje a po odběhnutí srstnaté  zvěře buď sám a nebo na povel pokračuje v práci. Tichý povel k podpoře klidu před srstantou zvěří nesnižuje hodnocení jen v tom případě, že pes je zcela klidný po vyběhnutí srstratné zvěře. 
Známku 3 - dostane pes,  který sice po vyběhnutí srstatné zvěře začne tuto pronásledovat, 
ale na rozkaz vůdce se ihned vrátí, nebo si na rozkaz lehne.  
Známku 2 - dostane pes,  který po vyběhnutí srstatné zvěře začne tuto pronásledovat, 
na rozkaz vůdce se ihned  nevrátí, nebo si  nelehne a k udržení klidu před zvěří srstnatou je 
třeba více povelů.  Hodnocení známkou 2 obdrží i pes, který na  ZV, PZ , kde není zadáván titul CACT nebo LZ, chytí  jednoho králíka nebo zajíce, který není poraněný. 
Známku 1 - dostane pes, který 1x prožene vyvstalou srstntou zvěř, nereaguje na povely vůdce, zvěř pronásleduje do vzdálenosti 200-300m , pak se vrátí zpět  k vůdci  do 3 minut. (ZV,PZ,VZ a VZ soutěže a memoriály se zadáním CACT) a nebo na ZV,PZ bez zadání titulu CACT do 10ti minut. 
Známku 0 - dostane pes v následujících případech:
                 - opakovaně prohání vyvstalou srstnatou zvěř (více jak 1x)  na  ZV,PZ se zadáním 
                   titulu CACT, VZ , VZ soutěžích a memoriálech se zadáním titulu CACT a nebo se 
                   vrátí po časovém limitu 3 minut.
                 - na  PZ se zadáním titulu CACT, VZ, VZ soutěžích a memoriálech se zadáním 
                   titulů CACT a CACIT chytí jeden kus neporaněné zvěře srstnaté (zajíc,králík)
                 - na VZ soutěžích a memoriálech se zadáním titulu CACIT je prohnání srstnaté
                   zvěře vždy hodnoceno známkou 0 a pes je ze zkoušek vyloučen.
                 
 Neklasifikován z klidu před zvěří srstnatou je ten pes, který nepřijde během zkoušek na živou
srstnatou zvěř (zajíc, králí, spárkatá zvěř) kde by mohl prokázat klid před zvěří srstnatou. Pokud je pes hodnocen neklasifikován, není ze zkoušek vyloučen a do hodnocení se mu z této discipliny nezapočítávají žádné body. 

Technická poznámka: při každém chycení srstnaté zvěře se rozhodčí musí přesvědčit, že psem chycená srstnatá zvěř není poraněná (postřelená, naražená od dopravních prostředků),
nemocná a  nebo, že nemá na sobě krvácející odřeniny nebo poranění. Mezi takto 
" handicapovanou" srstnatou zvěř je nutné počítat i zvěř, která má špatnou fyzickou kondici, pro kterou se podařilo psu jí chytit. Všechny tyto skutečnosti spolu s výkonem psa musí vzít  rozhodčí v úvahu při hodnocení psa. 
Chyby a klady v práci se počítají na zvěři spárkaté ( nejčastěji srnčí, ale i ostatní druhy) stejně jako na zvěři srstnaté (zajíc, králík).


Chování po výstřelu - komentář.
Bázlivost psa po výstřelu je limitující charakterový nedostatek, který omezuje použití psa v myslivekcé praxi. Výcvikem lze tento nedostatek částečně "zlepšit", ale jeho genetická determinace je závažnou vadou pro chov. Disciplina se zkouší na všech typech zkoušek - jak vlohových, tak pracovních. Při střelbě na zvěř je nutné odlišit klid před zvěří a klid po výstřelu. Pokud je pes při vzlétnutí (vyběhnutí) zvěře klidný, ale po výstřelu vyrazí za zvěří, která není prokazatelně střelená ( nedonese jí vůdci), pak je to chyby v klidu po výstřelu.


Chování po výstřelu

Známku 4 - dostane pes, který buď na výstřel nereaguje, klidně pokračuje v práci, nebo se zastaví a pak sám nebo na pokyn vůdce pokračuje v práci. Známkou 4 je možno hodnotit i psa, který po výstřelu ulehne a pak na pokyn vůdce dál pracuje. 

Známku 3 - dostane pes, který po výstřelu není zcela klidný, reaguje poněkud splašeně, ale nechá se mírnými povely vůdce zadržet. Dál však pracuje s nasazením a nejví žádné známky bázlivosti. Nebo pes, který po výstřelu krátce vyráží za zvěří, ale vůdce je schopen ho mírnými povely zadržet.

Známku 2 - dostane pes, který po výstřelu sice nejde k vůdci, reaguje poněkud zadrženě a jeho pracovní nasazení zjevně poleví. Je nutná trvalá podpora vůdce, aby pracoval. Tuto známku obdrží i pes, který po výstřelu buď příliš splašeně reaguje a vůdce potřebuje razantní povely k jeho zvládnutí. Dále známku 2 obdrží pes, který po výstřelu vyrazí za zvěří, která není prokazatelně střelená a nechá se jen těžku udržet. Nakonec jej však vůdce dostane četními povely pod kontrolu. 

Známku 1 - takto je hodnocen pes, který po ráně jde k vůdci a jen velice obtížně jej vůdce donutí pracovat. Je třeba silná a trvalá podpora vůdce, aby pes pracoval. Stejné hodnocení je i pro psa, který po ráně reaguje značně splašeně, nedá se vůdcem ovládat a tento není schopen jej dostat pod kontrolu ani po 3 minutách. Známka 1 je i pro psa, který po výstřelu vyrazí za zvěří, která není prokazatelně střelená, nedá se ovládnout, vůdce není schopen ho dostat povely pod kontrolu. 

Známka 0 - je pro psa, který je po ráně bázlivý - uteče od vůdce a nedá se přivolat, nepracuje. Nebo jde k vůdci a nechce od vůdce i přes četné povely, nepracuje. Nulou ("0") je hodnocen i pes, který po ráně uteče nebo jde za zvěří a nevrátí se do časového limitu 10ti minut. 


Technické provedení discipliny:

a) Vůdce psa nebo určený střelec štřílí vždy z loveckého postoje s plnohodnotým brokovým  střelivem při dodržení všech bezpečnostních a legislativních pravidel při střelbě. 

b) na všech typech zkoušek je vůdce psa nebo určený střelec  povinen na rozkaz rozhodčího vystřelit a to i v době, kdy  pes žádnou zvěř neviděl a rovněž tehdy, vyvstane-li před psem zvěř. 

c) na příkaz rozhodčího musí vůdce psa nebo určený střelec vystřelit při vystání zvěře (podle pokynů rozhodčícho se má snažit ji ulovit a nebo jen vystřelit do vzduchu) a to bez ohledu, zda pes tuto zvěř  vystavoval či nikoliv. Pokud má vůdce (určený střelec) pokyn k ulovení zvěře, nesmí zvěř úmyslně chybovat. 


Poslušnost - komentář:
Ovladatatelnost psa je základním předpokladem jeho použití při výkonu práva myslivosti. 
Neovladatelný pes může být nebezpečný nejen sobě, ale svému okolí, může způsobit vážné úrazy nebo dopravní nehody. Poslušnost se musí posuzovat během celých zkoušek, je nutné
souhrnně posoudit situace kdy psa ovládá "lovecká" vášeň", jeho schopnost se zklidnit a podřídit se vůli svého vůdce. Je třeba vidět i skutečnost, že zkoušky jsou pro řadu psů mimořádné situace, se kterými se běžně nesetkal a není - li pes na tyto situace připravován,
nemá - li dobrou nervovou soustavu, pak může selhat i když před tím pracoval zcela normálně. 


Poslušnost
Zkouší se během celých zkoušek, hodnotí se jednou známkou, která by měla být obrazem
úrovně poslušnosti psa (nikoliv aritmetický průměr dílčích známek). 

Známku 4 - obdrží pes, který je během celých zkoušek prokazatelně v kontaktu se svým vůdcem, nechá se dobře ovládat při plnění všech disciplín, k jeho vedení postačí tiché a ne příliš četné povely, které ochotně a okamžitě plní. 
Známku 3 - obdrží pes, který je během celých zkoušek prokazatelně v  kontaktu se svým vůdcem, nechá se ovládat při plnění všech disciplín, ale k jeho vedení je nutné více povelů  píšťalkou a i hlasitých a tyto plní ne vždy zcela ochotně a okamžitě. 
Známku 2 -  dostane pes, který vyžaduje soustavné povely během celých zkoušek, není
ideálně v kontaktu s vůdcem - chvilkově je na hranici ovladatelnosti, ale vůdci se vždy nakonec podaří psa dostat pod kontrolu. Jak povely píšťalkou, tak slovní povely  jsou hlasité, 
pes na ně velice neochotně reaguje. 
Známku 1 - dostane pes, který se během zkušení doby dostává opakovaně  z vlivu vůdce a není zjevně pod jeho kontrolou. Pes vůbec nereaguje na důrazné slovní povely, píšťalku. Svým chováním případně obtěžuje ostatní účastníky zkoušek. Vůdci se však podaří takového psa
do 10ti minut přivolat a upoutat na vodítko.
Známku 0 - dostane pes, který je zcela neovladatelný, po vypuštění jde z vlivu vůdce, nejeví
snahu se k vůdci vrátit, vůbec neraguje na slovní povely ani píšťalku. Značně obtěžuje ostatní účastníky zkoušek. V takový případech má rozhodčí právo zkoušku ukončit a psa ze zkoušek vyloučit a to i před uplynutím 10ti minut.  Dále se známkou nula ("0") hodnotí  pes, který se vzdálí od vůdce nad limit 10ti minut (jde za zvěří  a podobně). 


Vodění na řemeni - komentář.
Tuto disciplinu lze popsat velice stručně - pes by měl jít na řemenu tak, aby svého vůdce
(lovce) neobtěžoval při výkonu práva myslivosti. Je třeba si uvědomi, že známka z vodění na 
řemeni by měla být obrazem celkové kultivovanosti (vychovanosti) psa. Není správné tuto disciplinu zkoušet jen jednorázově na vyzvání rozhodčím, kdy se pes krátkodobě podrobí 
vůli vůdce, ale jinak je po celou dobu zkoušky neukázněný, svého vůdce tahá a smýká na řemeni a zjevně mu ztěžuje chůzi terénem, neřku - li lov. Je také třeba diferencovat mezi
jednotlivými plemeny podle jejich charakteru. Plemena temperamentní budou tuto disciplinu zvládat poněkud jinak, než plemena s menším temperamentem a povahou spíše flegmatickou. 
Známka z discipliny vodění na řemenu je také obrazem úrovně (kvality) a odpovědnosti rozhodčího, jeho schopnosti pozorovat výkon psa během celých zkoušek.  

Vodění na řemeni
Zkouší během celých zkoušek a pes by měl jít na řemenu tak, aby svého vůdce (lovce) neobtěžoval při výkonu práva myslivosti. Pes je veden při levé noze vedoucího, nemá ho předbíhat ani za ním zaostávat. V lese, při průchodu terénem, se nemá zaplétat do keřů, 
ani zachytávat za stromy. Ideálně by měl jít pes na prověšeném vodítku (svinutém 
barvářském řemenu, vypouštěcím vodítku), které je přehozené přes rameno a volně visí. Vůdce by se ho neměl dotýkat, neměl by pomocí vodítka usměrňovat pohyb psa. Pes by se měl také umět přizpůsobit rychlosti chůze svého vůdce. Na LZ,VZ a memoriálech je vodění na řemeni součástí lesních disciplin a kde bude tato disciplina detailně prověřena určí a veřejně vyhlásí před zahájením zkoušek vrchní rozhodčí. 
Pro posuzování této disciplíny při práci v lese , vytyčí rozhodčí v lesním nebo podobném porostu trasu, která by měla být pro všechny zkoušené psy přibližně stejná. Trasa může být 
kruhového tvaru a vede přes rozličné terénní překážky (padlý strom, mezi keři, přes příkop atd.).  Rozhodčí sleduje ze středu kruhu vůdce se psem po celé délce trasy. Vůdce vede psa na vypouštěcím vodítku ( svinutém barvářském řemenu) přehozením přes rameno. Během zkoušky vůdce nesmí držet vodítko v ruce a usměrňovat pohyb psa.  Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Nesmí se zaplétat do keřů, ani zachytávat za stromy. Vůdce projde kolem několika keřů nebo stromů těsně, aby dokázal, jak pes zvládá vodění na řemeni. 
Hodnocení:
Známku 4 - obdrží pes, který dělá nejméně chyb. na vodítku se chová klidně, svého vedoucího netahá, při spatření zvěře a střelbě je zcela klidný. Při lesní práci dokáže při průchodem terénu jít volně u nohy na prověšeném prověšeném vodítku (svinutém barvářském řemenu, vypouštěcím vodítku), které je přehozené přes rameno vůdce a volně visí. Vedoucí se ho nedotýkat, neusměrňuje pomocí vodítka pohyb psa. Pes dokáže respektovat všechny překážky, nezachytává se za stromy nebo keře. 
Známku 3 - obdrží pes, který se na vodítku chová klidně, svého vedoucího netahá, při spatření zvěře a střelbě je klidný.  Při lesní práci dokáže při průchodem terénu jít volně u nohy na prověšeném vodítku (svinutém barvářském řemenu, vypouštěcím vodítku), které je přehozené přes rameno vůdce a volně visí, ale vedoucí musí při průchodem terénu občas usměrnit pohyb psa pomocí vodítka.  Jinak pes respektuje  všechny překážky, nezachytává se za stromy nebo keře. 
Známku 2 - obdrží pes, který opakovaně svého vůdce tahá, při spatření zvěře a nebo při střelbě jej musí vůdce důrazněji uklidňovat, aby ho netahal. Při lesní práci obtížně dokáže při průchodem terénu jít volně u nohy na prověšeném vodítku (svinutém barvářském řemenu, vypouštěcím vodítku), které je přehozené přes rameno vůdce, který musí opakovaně pohyb 
psa usměrňovat pomocí vodítka. Ostatní překážky pes hůře respektuje, proto se občas zachytí
za stromy nebo keře. 
Známku 1 - obdrží pes, který soustavně svého vůdce tahá, při spatření zvěře a nebo při střelbě jej musí vůdce velmi důrazně uklidňovat, aby ho netahal. Při lesní práci nezvládá
samostatně průchod terénem, nedokáže  jít volně u nohy na prověšeném vodítku (svinutém barvářském řemenu, vypouštěcím vodítku), které je přehozené přes rameno vůdce a ten musí
psa neustále usměrňovat pomocí vodítka.  Překážky v terénu pes nerespektuje, 
stále se zachává za stromy nebo keře. 
Známku 0 - obdrží pes, který je nezvladatelný na řemenu, svým chováním ohrožuje bezpečnost  vedoucího. Při spatření zvěře a nebo při střelbě se nedá uklidnit, smýká
s vůdcem a brání mu v pohybu. Při lesní práci není schopen pro omotávání se kolem keřů
a stromů projít vyznačeným terénem. 

Přinášení zvěře - pernaté, srstnaté a lišky - komentář.
Při hodnocení této discipliny rozhodčí dosud kladli přehnaně velký důraz na způsob předání zvěře a pes byl penalizován například i za to, pokud mu chyběl 1cm od země k dosednutí. Podívejme se zpátky trochu do historie. Co se nejvíce cenilo na loveckém psu ? Byla to jeho vrozená "genetická výbava" pracovat při lovu s minimem výcviku. Tedy takový pes, který má
schopnosti lovit od přírody. Mezi takové vlohy patří i přinášení - schopnost psa zvěř správně 
uchopit, vyvážit si jí a bez obtíží donést vůdci. Pokud má pes takové vlohy, pak z jeho výkonu je patrná radost z přinášení, zvěř uchopí rychle, bez váhání, neztrácí čas dlouhým vyvažováním
a přebíráním zvěře, nedělá mu obtíž přinášet živou, postřelenou zvěř. Tyto schopnosti jsou 
dědičně podmíněné a proto je třeba pohlížet na přinášení z jiného úhlu pohledu a technickou
stránku přinášení (provedení) posunout až jako druhé kriterium. Je nutné preferovat výkony psů, kteří dokáží zvěř rychle, ochotně a s radostí uchopit, nepotřebují dlouhý čas k tomu, aby si zvěř vyvážili a cestou k vůdci se jen minimálně zastavují a přebírají zvěř. Od těchto "spontánních" výkonu je třeba odlišit výkony, kde je patrné, že pes pracuje pod tlakem, neochotně, má obtíže s uchopením zvěře, neustále se opravuje a z jeho výkonu není patrná radost z práce. Přisně je třeba také penalizovat psy, kteří mají problém s uchopením živé, postřelené zvěře a nebo se jí dokonce obávají. 
Aby bylo možno co nejobjektivněji posoudit přinášení, je nutné, aby měl pes co nejvíce možností přinášet zvěř. Výslednou známku z přinášení stanovujeme aritmetickým průměrem
ze všech možností k přinášení (pernaté,srstnaté a lišky), tedy čím více známek, tím je pak
výsledná známka objektivnější. Pouze ve třech případech je přinášení součástí discipliny a to přinášení lišky přes překážku,  přinášení kachny z hluboké vody a dohledávka pohozené kachny v rákosí na SZVP. Další, svým způsobem "vyjímkou" jsou situace při lovu zvěře, když pes vidí padat prokazatelně střelenou zvěř, pak může tuto bez povelu vůdci donést a nepovažuje se to za chybu. Jinak by měl vždy pes vyčkat na povel k přinešení. Obecně, každý další povel k přinesení snižuje známku z přinášení.
Určité "schovívavosti" je třeba u základních zkoušek (PZ) u mladých psů. Na LZ, pokud pes dostane "0" z vlečky z liškou - není tedy hodnocen z přinášení lišky, pak má ještě možnost přinášení lišky prokázat na dohledávce s liškou. Pokud selže i zde, lišku nepřinese do 10ti minut - k lišce nepřijde, dostane "0" z hlavní discipliny, což je dohledávka lišky a z předmětu "přiinášení lišky" je hodnocen buď známkou "0" pokud k lišce přijde a zapřejí (viz ustanovení
dohledávka) a nebo když ji nenajde, je "neklasifikován". Pokud pes zapře zvěř na vlečce, je 
vždy hodnocen podle hlavní discipliny a to je vlečka a známku "0" dostává z vlečky.


Přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky

Účelem discipliny přinášení zvěře je vyzkoušet schopnost psa a jeho ochotu k přinášení zvěře.
Aby bylo možné tuto schopnost co nejobjektivněji posoudit, je zapotřebí získat co nejvíce pomocných známek z přinášení. Známky z přinášení zvěře pernaté (a to i vodní - mimo disciplinu "přinášení kachny z hluboké vody"), srstnaté a lišky (mimo disciplinu přinášení lišky přes překážku) se průměrují a aritmetický průměr je výsledná známka z přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky. 

Přinášení je součástí pouze tří disciplin - přinášení lišky přes překážku,  přinášení
kachny z hluboké vody a dohledávka pohozené kachny na SZVP. V těchto disciplinách se chyby z přinášení započítávají do celkového hodnocení discipliny - např. při přinášení lišky přes překážku pes přinese  lišku za srst (pinzeta) - pak je disciplina přinášení lišky přes překážku hodnocena známkou 1.
U přinášení kachny z hluboké vody je třeba vzít v úvahu, že kachna často neplave ideálně na vodě a pes nemá možnost ji dobře uchopit. Proto se v disciplině "přinášení kachny z hluboké
vody" nepovažuje za chybu přinesení (uchopení) kachny za krk, letku a nebo peří. Po vynesení kachny na břech si pak pes může kachnu přebrat (upravit úchop), ale to tak, že nesmí od kachny zvednout hlavu - musí s ní být v kontaktu, jen si ji přebere (jako když při praktickém lovu přináši postřelenou kachnu. Pokud by s ní ztratil kontakt, kachna by mu unikla). 
Za chybu se považuje zvednutí hlavy od kachny a otřepání se a pak opětovné uchopení kachny 
a pod. - veškeré situace, kdy pes s kachnou ztratí kontakt a to buď když ještě stojí ve vodě a nebo je již na břehu. 

Je nutné preferovat výkony psů, kteří dokáží zvěř rychle, ochotně a s radostí uchopit, nepotřebují dlouhý čas k tomu, aby si zvěř vyvážili a cestou k vůdci se jen minimálně zastavují a přebírají zvěř. Od těchto "spontánních" výkonu je třeba odlišit výkony, kde je patrné, že pes pracuje pod tlakem, neochotně, má obtíže s uchopením zvěře, neustále se opravuje a z jeho výkonu není patrná radost z práce. Přisně je třeba také penalizovat psy, kteří mají problém s uchopením živé, postřelené zvěře a nebo se jí dokonce obávají. 

Technické poznámky a hodnocení:
a) ze zkoušek jsou vyloučeni psi, kteří zvěř načínají, hrobaří a nebo příliš tvrdým skusem 
    zvěř poškozují. Tito obdrží z discipliny "přinášení" známku "0". 

b) při polní práci musí psi prokázat přinášení teplé, čerstvě střelené nebo usmrcené zvěře 
    pernaté a srstnaté. Pouze na  PZ bez zadání titulu CACT se připouští přinášení jednoho 
    druhu teplé, čerstvě střelené nebo usmrcené zvěře. 
    Na PZ se zadáním titulu CACT, VZ,VZ soutěžích a memoriálech se zadáním titulu CACT a 
    CACIT musí pes při polní práci přinášet teplou, čerstvě střelenou nebo usmrcenou zvěř
    pernatou i srstnatou. 

c) na LZ, PZ se zadáním titulu CACT, VZ, VZ soutěžích a memoriálech se zadáním CACT a 
   CACIT může dát vůdce psovi po prvním povelu k přinešení ještě maximálně 3 povely k 
    přinesení zvěře. Nepřinese-li pes zvěř ani na třetí povel (3 povely mimo první povel), 
    hodnotí se známkou 0 a na zkouškách neobstojí.

d)  dostane-li pes na PZ, bez zadání titulu CACT,  po prvním povelu k  přinesení zvěře více 
     jak 3 povely,  může obdržet za tento výkon nejvýše známku 1, ale zvěř musí přinést do 
     5ti minut. Pokud zvěř nedonese po limitu 5ti munut, je hodnocen známkou z přinášení "0".

 e)  dostane - li pes známku "0" z přinášení některého druhu zvěře a nebo lišky, na zkouškách 
      neobstojí. Pokud pes zapře zvěř na vlečce,  je vždy hodnocen podle hlavní discipliny a to 
      je vlečka a známku "0" dostává z vlečky.


f)  v disciplině "dohledávka  pohozené pernaté a srstnaté zvěře a lišky v lese" je přinášení
     hodnoceno samostatně a v případě, že pes o zvěři ví (ověří, poponese) nebo tuto 
     prokazatelně zapírá, projeví se tato chyba nejen v discipline "dohledávka  pohozené pernaté 
     a srstnaté zvěře a lišky v lese" , ale také při hodnocení přinášení (neochota přinést zvěř).
     Rozhodčí má právo nařídit vůdci psa, aby dal povel k přinesení a jestliže po prvním povelu 
     pes zvěř donese (třeba i bez chyby), může být hodnocen nejvýše známkou 2 z přinášení. 
     Za další povel dostane známku 1 z přinášení  a za další povel již známku "0". 
    Pouze na  PZ, kde není zadáván titul CACT,  může pes v této situaci dostat více povelů k 
    přinešení, ale zvěř musí donést vůdci do 5ti  minut včetně. Za tento výkon je hodnocen
    známkou 1 z přinášení. Nepřinese - li pes zvěř po časovém limitu 5ti minut, je hodnocen 
    známkou "0". 

g) na vlečkách je přinášení hodnoceno pouze v případě, že pes přináší. Pokud zvěř zapírá nebo
    nedonese, je hodnocen podle hlavní discipliny "vlečka" a z přinášení zde žádné pomocné
    známky nezískává. 

h) vidí - li pes prokazatelně střelenou zvěř padat, pak může tuto bez povelu vůdci donést a 
    nepovažuje se to za chybu. Jinak by měl vždy pes vyčkat na povel k přinešení a pak teprve
    jít pro zvěř.

Známku 4 - obdrží pes z přinášení, který pracuje s radostí, energicky, dokáže zvěř pernatou, srstnatou a lišku rychle a bez váhání správně uchopit (může si ev. zvěř obejít, ale od zvěře nezvedá hlavu), správně vyvážit, jen minimálně se neopravuje (zbytečně nepřebírá zvěř), pro zvěř jde až na povel vůdce (vyjímka v ustanovení h) a zvěř donese nejkratší cestou k vůdci (neobchází vůdce). Před vůdce usedne  tak, aby tento nemusel opustit místo kde stojí (není důležité zda pes sedí před vůdcem a nebo bokem). Zvěř musí pevně držet a pustí ji až na 
povel vůdce, který zvěř pohodlně odebere. Neporuší žádné ustanovení a-f v disciplině "Přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky"

Známku 3 - obdrží pes, který pracuje s radostí, energicky, dokáže sice zvěř pernatou, srstnatou a lišku správně uchopit, ale potřebuje více času ke správnému uchopení a vyvážení, několikrát se musí cestou k vůdci opravovat (2-3x, rozlišit, když pes odpočívá na těžké vlečce s liškou nebo se zajícem v lese) ale k vůdci jde nejkratčí cestou. 
Známkou 3 jsou hodnocení i psi, kteří pracují správně, ale udělají následovné chyby:
- vypustí zvěř před povelem vůdce k vypuštění a zvěř upadne na zem
- dobře nedosednou když odevzdávají zvěř
- před usednutím obejdou vůdce
- u zvěře zvednou hlavu a rozhlíží se, ale pak pracují správně.
- nevyčkájí na povel vůdce k přinešení (vyjímka v ustanovení h) 
- usednou daleko před vůdce a ten musí opustit místo
- dále k těmto chybám  již neudělají některou z dalších chyb v ustanovení a-f v disciplině 
  "Přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky".

Známku 2 - dostatnou z přinášení psi, kteří pracují zadrženě, příliš dlouho zvěř pobírají, často
ji cestou k vůdci pokládají a přebírají, neumí si zvěř dobře vyvážit, dostanou po prvním povelu k přinešení další dva povely než zvěř přinesou. Dále jsou známkou 2 hodnocení psi, kteří  naplní ustanovení v bodě f)  discipliny "Přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky" pro hodnocení známkou 2. Nebo na PZ, bez zadání titulu CACT,  při přinášení zvěře pernaté drží zvěř jen za peří, u zvěře srstnaté za běhy nebo srst, pohrávají a pohazují si se zvěří. Známku 2 dostatnou i psi, kteří se při přinášení dopustí dvou chyb - např. obejdou vůdce a vypustí zvěř na zem, obejdou vůdce a neusednou, neusednou a vypustí zvěř na zem, nevyčkají na povel k přinešení (vyjímka v ustanovení h) a vypustí zvěř atd. 

Známku 1 - dostatnou z přinášení psi, kteří pracují velice neochotně nebo nemají o přinášení zvěře zájem, příliš dlouho zvěř pobírají, neustále zvedají od zvěře hlavu, rozhlížejí se, váhají s
uchopením, cestou k vůdci zvěř neustále pokládají a znovu pobírají. Naplní ustanovení v bodě f)  discipliny "Přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky" pro hodnocení známkou 1. 
Na PZ se zadáním CACT, VZ, VZ soutěžích a memoriálech se zadáním CACT a CACIT při přinášení zvěře pernaté drží zvěř jen za peří, u zvěře srstnaté za běhy nebo srst a nebo si se zvěří pohrávají a pohazují. Dále jsou známkou 1 hodnoceni psi, kteří  naplní ustanovení v bodě f)  discipliny "Přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky" pro hodnocení známkou 1. Dále toto ocenění dostanou psi na PZ, kde není zadáván titul CACT,  pokud po prvním povelu k přinešení dostatnou dostatnou více jak tři povely,  ale zvěř donesou vůdci do 5ti  minut včetně. 
Na všech zkouškách jsou známkou 1 z přinášení ocenění všichni psi, kteří s prokazatelně zhaslou zvěří (teplou), ale i studenou nepřiměřeně třepou (dáví ji). Nutno odlišit situace, kdy je zvěř (zejména srstnatá) poraněná a pes ji musí chytit živou. 

Známku 0 -  obdrží z přinášení psi, kteří zvěř prokazatelně načínají, hrobaří nebo příliš tvrdým skusem poškozují. Nulu z přinášení dostanou všichni psi, kteří podle bodů a-h, pokud
se v těchto bodech zakládá skutková podstata pro hodnocení známkou "0", toto hodnocení naplní.  


Práce psa na uměle založené pobarvené a nebo šlapané stopě pomocí spárků - komentář.

Práce ohaře na stopě spárkaté zvěře není prací typickou, ale některá plemena ohařů se dokáží
této práce výborně zhostit. V běžné praxi je většinou ohař nasazen na stopu spárkaté zvěře do několika hodin a jen výjímečně ohaři pracují na stopách starších více jak 10 hod. Základem filosofie práce psa na pobarvené stopě je, aby se pes naučil rozpoznávat druhový pach spárkaté zvěře a pak individuální pach spárkaté zvěře, tedy konkerétního poraněného kusu. Z tohoto pohledu je nejblíže praxi, co se dosledu týče, práce psa na šlapané stopě, pro kterou jsou použité spárky z jednoho kusu zvěře.  Praktické provedení práce na uměle založené pobarvené stopě a nebo stopě šlapané pomocí spárků by se mělo co nejvíce blížit myslivekcé praxi , tedy
dosledovat kus spárkaté zvěře a ne z této discipliny dělat "sportovní " disciplinu s možností
velkého zisku bodů. V rámci sjednocení ZŘ s ostatními plemeny psů, je na na uměle založené pobarvené a nebo šlapané stopě pomocí spárků  stejný koeficient pro práci psa jako vodič, oznamovač, hlasitý oznamovač a nebo hlasič, a za práci oznamovače, hlasitého oznamovače a nebo hlasiče se připočítává 1-4 body podle předvedeného výkonu. V praxi je také nepodstatné, zda je pes jako oznamovač v kontaktu s vůdcem či nikoliv při oznamování, ale je důležité, zda pes kus spárkaté zvěře dosleduje či nikoliv. Stejná situace je v případě oznamovače, když kus
poponese a není rozhodující, zda 10 nebo 100m, ale zda pak vůdci kus oznámí či nikoliv a zda
vůdce ke kusu přivede. Pokud pes kus spárkaté zvěře vůdci donese, ve své podstatě jej také
dosleduje, ale selže jako oznamovač nebo hlasič a je na tom stejně jako vodič na řemenu. Na co by se měl rozhodčí zaměřit vždy, je práce psa na řemenu. Sledovat jak dobře a jistě sleduje stopu, jestli dokáže správně  zalehnout do rozvinutého barvářského řemenu.  Sledovat a správně posoudit, zda nejde příliš překotně, jak se umí sám opravit, když ztratí stopu. Vždy penalizovat snahu vůdce se orientovat podle značek a pod. 
Určitým zdrojem problémů a dohad je práce oznamovačů a hlasičů. Často se diskutuje o tom, zda pes spárkatou zvěř ověřil a nyní jsou nejrůznější teorie a diskuze, jak má pes zvěř ověřit. Zda přijít na vizuální kontakt, nebo přímo ke kusu či dokonce ho "přeskočit" . Podíváme - li se na tento problém z hlediska praxe - pes je poslán po stopě poraněné zvěře, která někde 
leží zhaslá. Zda k ní dojde či nikoliv, to nevíme, ale podstatné je, že nás ke zhaslé zvěři dovede. Proto tento problém vidím jako malicherný, podstatné je to, zda pes ke kusu vůdce dovede či nikoliv. A pokud jde o hodnocení práce oznamovače nebo hlasiče - zde má rozhodčí možnost přidat navíc 1-4 body. Když pes ke kusu nepřijde, ale vůdce dovede, přidá dva body. Pokud přijde až ke kusu a nebo jej jasně ověří nosem i na několik metrů, pak přidá 4 body. Je to jen na aktuálním posouzení situace pozornosti  a zkušenosti rozhodčího práci psa korektně posoudit a to vždy ve prospěch psa !! 



Práce psa na uměle založené pobarvené a nebo šlapané stopě pomocí spárků 
(Časový limit na dosledování kusu spárkaté zvěře je 20 minut, čas se počítá od přiložení 
psa na nástřel).

Technické provedení:

a) vzdálenost mezi stopními dráhami je 100 kroků v celé délce stopní dráhy. Na začátku stopní
    dráhy musí být na lístku napsán čas, kdy byla stopa založena.  Stopní dráhy se předem 
    vyznačují na stromech  a to zepředu lístky, zezadu vápnem, barvou nebo lístky. Přední 
    značky musí pomocník (jde před rozhodčím) ev. rozhodčí (čekatel) při zakládání stopní 
    dráhy sejmout.  Nesmí je odhazovat po zemi ani jejich zbytky ponechávat na stromech. 
     Lože se řádně označí zezadu pro kontrolu rozhodčího - většinou dvě značky nad sebou.
     První značka zepředu do 50ti kroků od nástřelu se pro orientace vůdce ponechává. 
     Rozhodčí (čekatel) a pomocníci musít být na konci stopní dráhy dobře ukryti, aby nerušili
     práci psa. V případě, že pes pracuje jako vodič, není nutné, aby na konci stopní dráhy byl
     rozhodčí nebo čekatel. Pracuje - li pes jako oznamovač, hlasitý oznamovač nebo hlasič, 
     musí být na konci stopní dráhy vždy rozhodčí (čekatel). Rozhodčí (čekatel) se mezi sebou
     domlouvají předem dohodnutými signály, ale vždy tak, aby pes nebyl rušen v práci. 

b) délka stopní dráhy 500-600 kroků, stopa by měla být 2x obloukovitě lomená, bez vratistop
    a na jejím konci musí ležet kus spárkaté zvěře, který je dobře zašitý včetně vstřelu a výstřelu    
    a míst, kde byly odděleny běhy. U kusu, na konci stopní dráhy,  se ponechávají pomůcky 
    používané pro založení stopní dráhy - lahev s barvou nikoliv oddělený běh z kusu, který je 
    při zakládání stopní dráhy vlečen rozhodčím.

c) pobarvené lože se zakládá 300-400 kroků od nástřelu ( ve 2/3 stopní dráhy) a musí se řádně
    označit (větvičky s větším možstvím nakapané krve - barvy a nebo místo více zapachovat
    spárky při zakládání šlapané stopní dráhy pomocí spárků - pro ohaře nejlépe srnčí spárky, 
    vždy z  jednoho kusu).  

d) je zakázáno zakládat pobarvenou nebo šlapanou stopu proti směru stopní dráhy.

 e) ze zooveterinárních důvodů se nesmí použít hovězí krev, pouze krev vepřová  nebo barva 
    ze zvěře.

 f) množství barvy ze zvěře a nebo vepřové krve je 25ml na 100 kroků stopní dráhy na 
    zkouškách  a soutěžích se zadáním titulu CACIT.
    Na ostatních zkouškách včetně soutěží se zadáním CACT je to 30ml na 100 kroků
    stopní dráhy.

g)  na LZ, VZ  a soutěžích se zadáním CACT  se pes přikládá na stopu nejdříve za 1 hod., 
     nejpozději do 3 hodin po jejím založení. 
     Na memoriálech a klubových VZ se zadáním titulu CACIT nejdříve za 2 hodiny a 
     nejpozději do 4 hodin po jejím založení. 
     Na barvářských zkouškách ohařů  nejdříve za 3 hodiny a  nejpozději do 6 hodin po jejím 
     založení. 

h)  je - li dostatek pomocníků se může kus spárkaté zvěře nosit po stopní dráze - v tom 
     případě se položí na nástřel, pak na pobarvené lože a nakonce se ponechá na konci
     stopní dráhy. Tento postup se může nahradit tím způsobem, že je kusu spárkaté zvěře
     oddělen běh (místo oddělení se musí dobře zašít) a tento rozhodčí při zakládání
     pobarvené stopy vleče za sebou v celé délce stopní dráhy až ke kusu. Zde se ponechává
     lahev s barvou, ale již ne volně oddělený běh. Kus spárkaté zvěře se pak může přenášet
     po spojnici jen na konce jednotlivých stopních drah. Stejným způsobem se postupuje i
     v případě zakládání šlapaných stop, kdy se použijí spárky z kusu zvěře, který je na konci
     stopní dráhy. 

ch) pořadatel vždy zajistí nejméně jeden kus spárkaté zvěře a na nošení schopné pomocníky.

i) způsob vedení psa na pobarvené stopě hlásí vedoucí psa při losování,  ale nemusí být 
   dodržen při vlastní práci. Definitivní způsob vedení psa na pobarvené nebo šlapané stopě 
    může vůdce oznámit těsně před započetím práce. 
    Jsou - li na LZ,VZ a nebo barvářských zkouškách ohařů ve skupině více jak 2 psi, pořadí
    práce na pobarvených nebo šlapaných stopách se losuje před započením prace. Losování
    provádí rozhodčí (čekatel) a pořadí, v jakém nastoupí psi na práci na pobarvené nebo
    šlapané stopě, se veřejně vyhlásí. 

k) každý vedoucí psa je povinen mít pro práci na pobarvené nebo šlapané stopě barvářský 
    řemen,  nejméně 5m dlouhý, vhodný barvářský obojek nebo stopovací postroj.

Posuzování práce na  uměle založené pobarvené a nebo šlapané stopě pomocí spárků 

Psa je možno vést jako:
1)   vodiče na řemeni
2)   oznamovače
3)   hlasitého oznamovače
4)   hlasiče

1) Vodič na řemeni
    Po přiložení na nástřel by měl pes napadnout stopu, zalehnout do rozvinutého, nejméně 5m 
    dlouhého barvářského řemenu, který vůdce drží na konci. Musí být patrné, že pes pracuje 
    samostatně a s jistotou sleduje stopu. Vůdce jej může povzbuzovat tichými povely. 
    Barvářský  řemen si může chvilkově zkracovat při překonávání překážek.  Pokud pes začne 
    pracovat  překotně nebo je nesoustředěný, může jej vůdce zastavit nebo i položit ("daun"), 
    uklidnit, třeba  i najít a ukázat psovi poslední barvu a pokračovat v práci. V těchto případech 
    rozhodčí bedlivě sleduje, zda se vůdce neotáčí po značkách a nebo zda vůdce psa příliš často 
    nezastavuje  a sám nehledá barvu. Pes se může od stopní dráhy vzdálit na 30 kroků a pokud 
    se sám opraví,  není to počítáno za chybu. V případě, že se pes vzdálí od stopy na více jak 
    30 kroků, má rozhodčí právo psa zastavit a vrátit na poslední barvu. 
    Pokud vůdce psa, který pracuje na stopě jako vodič mine pobarvené lože, ale kus spárkaté 
    zvěře dosleduje, není to považováno za chybu. Nalezení a oznámení lože vůdcem (buď 
    slovně "lože" nebo zvednutím ruky) je vždy považováno za důkaz jistoty práce psa na uměle 
    založené pobarvené nebo šlapané stopě pomocí spárků.
    Každá oprava po nasazení na nástřel (vrácení psa na stopu rozhodčím, napomenutí vůdce
    pro otáčení se po značkách) snížuje známku o jeden stupeň. 

Známku 4 obdrží pes, který po nasazení na nástřel okamžitě napadne stopu, s jistotou jí sleduje, jde volným tempem na rozvinutém barvářském řemenu, který vůdce drží na konci, zbytečně jej nezkracuje ani psa nezastavuje a do 20ti minut dosleduje kus spárkaté zvěře. Z celé práce musí být patrná jistota psa se kterou sleduje stopu.

Známku 3 obdrží pes, který sice po nasazení na nástřel napadne stopu, ale pracuje s menší
jistotou, nenapne ideálně barvářský řemem, je třeba určitá podpora vůdce. Dále touto známkou 
je hodnocen pes, který byl 1x rozhodčím opraven pro sejití ze stopy a nebo vůdce dostal 
jedno napomentí pro otáčení se po značkách. Kus spárkaté dosleduje do 20ti minut. 

Známku 2 obdrží pes, který pracuje překotně a vůdce jej nestačí sledovat volným krokem nebo po nasazení na nástřel jeví o práci menší zájem, chybí mu jistota při sledování stopní dráhy,  vyžaduje intenzivnější podporu vůdce. Nedokáže zalehnout do barvářského řemenu, který napne jen chvilkově. Tuto známku obdrží i pes, jehož vůdce z obavy, že pes udělá chybu,
nerozvině barvářský řemen (nedrží jej na konci) a velkou část stopní dráhy pes pracuje na 
zkráceném barvářském řemenu a nebo jej vůdce často zastavuje ("daunuje"),  uklidňje a hledá
barvu. Známka 2 je i za dvě opravy (sejití ze stopy více jak 30 kroků) a za 2 napomenutí vůdce.  
Kus spárkaté dosleduje do 20ti minut. 

Známka 1 je za 3 opravy (sejití ze stopy více jak 30 kroků) a za 3 napomenutí vůdce. Tuto
známku obdrží i pes, který jeví o práci na stopě velice malý zájem, vůdce jej trvale musí 
povzbuzovat, není schopen zalehnout a napnout bravářský řemen po celou stopní dráhu a 
pracuje jen na zkráceném barvářském řemenu, vůdce jej neustále zastavuje ("daunuje"), hledá
barvu. Kus spárkaté však dosleduje do 20ti minut. 

Známku 0 dostane pes, který má více jak 3 opravy (sejití ze stopy více jak 30 kroků) a 
více jak 3 napomenutí vůdce. Dále se známkou "0" hodnotí pes, který mine kus spárkaté
zvěře na konci stopní dráhy (rozhodčí musí vždy nechat vůdce se psem dojít dostatečně 
daleko, někdy může pes kus minout pod větrem o několik metrů a jakmile jej dostane do větru, 
jde ke kusu). Tuto známku obdrží i pes, který nedosleduje kus spárkaté zvěře do 20ti minut
včetně. 


2) Oznamovač včetně hlasitého

Technické provedení:

a)  Před započetím této disciplíny ohlásí vůdce rozhodčímu, jakým způsobem mu pes oznámí 
    nalezenou spárkatou zvěř. Rozhodčí by měl dbát, aby předem oznámený způsob vůdcem
    byl dodržen. Pokud se tak nestane, rozhodčí penalizuje  vůdce za výkon v připočtených
    bodech, neudělal - li pes v práci k pobarvenému loži žádnou jinou chybu. 
    Pes může oznamovat na "brinxl" připevněný na obojek, který uchopí při najití kusu, nebo
    může být tento "brinxl" upoután na konci barvářského řemenu (pes může být ve 
    fyzickém kontaktu s vůdcem) nebo může prostě uchopit před tím sejmutý barvářský obojek
    připevněný na řemen. Vždy je rozhodující, s jakou jistotou pes vůdce ke kusu vede a zda
    jej do 20ti minut ke kusu dovede.
    V případě hlasitého oznamovače je třeba, aby pes intenzivěně hlásil a vůdce jistě vedl ke 
     kusu spárkaté zvěře. 
    
b) od nástřelu k pobarvenému loži pracuje pes na řemeni jako vodič. Vypuštěn k oznamování
    může být pes jen z pobarveného lože (pobarvené lože musí vůdce se psem vždy najít). 
    Pokud  jej mine a dojde ke kusu do 20ti minut včetně, je hodnocen jako vodič a známka se 
    snižuje, pokud udělá chyby - viz odstavec vodič, jinak je hodnocen známkou 4. 

c) při vypuštění psa k oznamování platí stejná pravidla jako při vypouštění psa na vlečku. Po 
    prvním vypuštění k oznámení může být pes vypuštěn ještě 3x, ale každé další vypuštění
    snižuje známku o jeden stupeň. Vůdce musí kus spárkaté zvěře dosledovat do 20ti minut
    včetně. 

d) nemá - li vůdce jistotu, že pes dokončí práci na  uměle založené pobarvené a nebo šlapané 
    stopě pomocí spárků jako oznamovač, může jej uvázat na řemen a práci dokončit jako
    vodič. V tomto případě se započítávají předešlé chyby a známka se za opětovné uvázání
    na řemen snižuje o jeden stupeň (např. - pes je vypuštěn k oznámení z pobarveného lože,
    vrátí se k vůdci a ten nemá jistotu, že pes kus našel a opět jej uváže na řemen a dokončí
    práci na řemeni. V tomto případě je pes hodnocen známkou 3. Byl - li před tím vypuštěn
    k oznámení 2x, pak dostane známku 2 atd.)

e) je - li pes vypuštěn k oznámení, měl by v ideálním případě prokazatelně kus najít:
    - dojde ke kusu a přímo jej ověří
    - dojde do blízkosti kusu pod větren a prokazatelně o kusu ví
    - má s kusem spárkaté zvěře zřetelný vizuální kontakt
    Tuto skutečnost by měl rozhodčí, který je u kusu oznámit povelkou a to tak, aby nerušil
     práci psa. Rozhodující je, aby pes vůdce dovedl do 20ti minut ke kusu spárkaté zvěře. 

d) poponesení nebo přinesení kusu - je projevem náruživosti psa. Poponese - li pes kus 
    spárkaté na kratší vzdálenost (20-50m) a pak pracuje jako oznamovač nebo hlasitý
    oznamovač bez chyby, není třeba jej penalizovat. Pokud pes poponese kus na větší
    vzdálenost a neudělá jinou chybu jako oznamovač nebo hlasitý oznamovač, pak se
    nepenalizuje v základní známce z barvy, ale sníží se počet připočítávaných bodů. Vždy
    je rozhodující, zda se vůdce do 20ti minut dostane ke kusu. 
    Pokud pes donese kus spárkaté zvěře až k vůdci a neudělá před tím žádnou chybu, pak  je 
    hodnocen jako oznamovač, který byl po prvním vypuštění k oznámení uvázán na řemen
    a dokončil práci jako vodič - dostane známku 3. 

e)  povzbuzování psa při práci oznamovače nebo hlasitého oznamovače není chybou.


3) Hlasič
   
Technické provedení:

a) pes na práci hlasiče,  stejně jako oznamovač nebo hlasitý oznamovač, je vypouštěn z
    pobarveného lože (pobarvené lože musí vůdce se psem vždy najít).  Pro práci hlasiče
    platí stejná pravidla jako pro oznamovače včetně hlasitého jen s těmito rozdíly.
   - vůdce nesmí psa žádným způsobem povzbuzovat (úmyslné lámání větví, pokašlávání
      hlasitý hovor a pod.)
    - po vypuštění psa z pobarveného lože musí čekat na místě až pes začne hlásit, nesmí
      se přibližovat směrem ke psu.
    - není stanoven limit,  do jaké doby musí pes začít hlásit, ale rozhodčí vždy lépe
      hodnotí psa, který začne hlásit v co nejkratší době po vypuštění.
    - vůdce může začít postupovat ke psu až začne hlásit a to vždy na pokyn rozhodčího.
       Probíhá - li práce v nepřehledném a členitém terénu, při silném větru, může vůdce 
       rozhodčího upozornit, že pes již hlásí.
     - vůdce postupuje ke psu volným krokem a rozhodčí jej může zastavit, aby si ověřil
        s jakou jistotou pes hlásí, zejména když dělá pes v hlášení pomlky. 
    -  přestane - li pes během cesty od pobarveného lože ke kusu hlásit, může se vůdce
       vrátit na pobarvené lože, psa zavolat, upoutat na řemen a práci dokončit na řemenu.
       Známka se v tomto případě snižuje o jeden stupeň, neudělá - li pes od pobarveného
       lože ke kusu žádnou další chybu. Kus spárkaté však musí dosledovat do 20ti minut
       včetně.
     - opustí - li pes nalezený kus spárkatné zvěře během hlášení a přijde k vůdci, musí 
       ho vůdce opoutat na řemen a dosledovat kus spárkaté zvěře na řemenu. Známka
       se snižuje o jeden stupeň, neudělá - li pes další chyby a ztrácí připočítávané body.
     - není podstatné, zda pes hlásí přímo u kusu a nebo v jeho blízkosti a nebo zda od
       kusu krátce odbíhá. Důležité je, aby vůdce kus spárkané dosledoval do 20ti minut
       včetně.
    - stejně jako u oznamovač a hlasitého oznamovače hodnotí rozhodčí práci psa k 
       pobarvenému loži  a za práci hlasiče podle provedení přidává 1-4 body. Nejvyšší
       počet bodů by měl obdržet pes, který hlásí  v co nejkratší době po vypuštění,
       hlášení je intenzivní, možno tolerovat krátké pomlky. 
       

Přinášení lišky přes překážku - komentář
Disciplina, která nemá pro praxi většího významu - situace, kdy pes v myslivecké
praxi dohledává a přináší střelenolu lišku, jsou velice řídké. Má však význam v 
chovu stavěcích psů zaměřeném na všestrannou práci. Ukazuje vrozenou vlohu k
přinášení. Pes, který nemá vrozenou ochotu k přinášení, nemá dobrý úchop a nemá
schopnost si těžší břemeno dobře vyvážit, nebude v této disciplině nikdy vynikat, 
pokud bude posouzena podle všech kriterii, které jsou pro tuto disciplinu stanovené. 
Nutno i podotknout, že tato disciplina dává zkouškám, na kterých se zkouší i určitou
atraktivitu. Patří k těm několika málo disciplinám, kde je přinášení součástí discipliny
a hodnotí se dohromady. 


Přinášení lišky přes překážku
Časový limit: 3 minuty 

Technické předpoklady. 
-  na vhodném místě v lese se zřídí umělá překážka podle připojeného nákresu. Ohrádka se zhotoví nejlépe ze smrčí. Je 80 cm vysoká. Každá ze tří ohrazených stran je 4 m dlouhá. Zepředu je místo stěny 80 cm široký a 60 cm hluboký příkop s kolmými stěnami. Stěny ohrádky musí být vypleteny tak, aby pes nemohl jimi prolézt a aby se při přeskoku neporanil. Při dešti nebo jiných nepříznivých podmínkách může být v příkopu voda, jinak se tam nenapouští. 
- místo, že kterého vůdce vypouští psa, by mělo být označeno chvojím a mělo by být nejméně 10m od ohrádky. Stejně tak by mělo být připravené chvojí pro odložení připravené lišky, která by měla mít váhu a rozměry dospělé lišky. Není připustné pro tuto disciplinu používat 
nevyspělé lišky. 

Provedení discipliny:
- vůdce volně odloží psa (bez vodítka)  na vyznačeném místě, nejméně 10 m od příkopu.
- vezme připravenou lišku a tuto přehodí přes příkop do ohrádky.
- příkop s liškou nesmí překročit !!! 
- pokud překročí příkop, snižuje se výsledná známka o jeden stupeň.
-  po vypuštění psa k přinešení lišky,  nesmí vůdce opustit místo, ze kterého poslal psa pro   
   lišku.
- pokud vůdce opustí místo, ze kterého poslal psa pro lišku a nebo se po přinešení lišky psem
  musí otáček, udělat krok vpřed (pes neusedne v těsné blízkosti před vůdcem),  snižuje se 
  výsledná známka o jeden stupeň. Není rozhodujísí, zda pes sedí před vůdcem a nebo stranou,
  podstatné je, aby vůdce mohl lišku psovi bez obtíží odebrat a neopouštěl místo.
- na povel k přinešení musí jít pes nejkratší cestou k lišce a zpět k vůdci. Jakékoliv váhání na
  cestě k lišce a s liškou zpět musí být penalizováno. 
- je třeba preferovat práce psů, kteří  pracují s ochotou, radostně a z jejich práce není patrný
  odpor k přinášení lišky.
- rozhodčí může penalizovat psy, kteří pracují příliš zadrženě a z jejich práce je patrno, že 
  mají k přinášení lišky odpor a pracují pouze pod tlakem.
- pes s liškou může přeskočit buď příkop a nebo stěnu ohrádky - oba způsoby práce jsou
  rovnocené.
- pes musí odevzdat lišku vůdci do 3 minut včetně.
- překonání překážky, uchopení, přinesení (do známky se promítají i všechny chyby 
  popsané v disciplině "Přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky")  a odevzdání lišky 
  se hodnotí  společnou známkou. Každý další rozkaz k překonání překážky, tam nebo zpět,  
  na uchopení, přinesení nebo odevzdání lišky snižuje známku o jeden stupeň. Tuto známku  
  navrhují vrchnímu rozhodčímu všichni  rozhodčí, kteří disciplinu "Přinášení lišky přes  
  překážku" posuzují. Výsledná známka není aritmetickým  průměrem, musí postihnout 
  všechny klady i chyby předvedené práce psa. Známku z výkonu vyhlašuje vrchní rozhodčí, 
  který je odpovědný za její "kvalitu" a tuto odpovědnot na sebe přejímá i ve vztahu k ČMMJ 
 ( odpovědný za dodržení ZŘ, kvality a úrovně zkoušky).
- na tuto disciplínu nastupují psi tak, jak byli vylosováni. Zkouší se jako první disciplína při
  lesní práci. 
- pokud pes z této discipliny obdrží známku "0", může pokračovat ve zkoušce,  aby si mohl 
  ev. splnit limitní discipliny pro získání lovecké upotřebitelnosti.
  

Hodnocení:

Známka 4 se udělí psovi, který přeskočí překážku, lišku bez váhání a oprav správně uchopí, dobře si jí vyváží, pracuje s ochotou a radostně, nejeví odpor k přinášení lišky, přeskočí zpět překážku i s liškou a vůdci ji správně odevzdá tak, aby tento nemusel opustit místo (viz provedení discipliny).

Známka 3 se udělí psovi, který dobře přeskočí překážku, sice lišku uchopí bez váhání, ale
musí si opravovat úchop, protože nedokáže lišku ideálně vyvážit nebo si opraví úchop cestou
k vůdci. Tato známka náleží i psovi, který si v ohráce lišku obejde se skloněnou hlavou k lišce, pak ji správně uchopí a dále již nedělá chyby. Pro zisk známky 3 musí pes pracovat s ochotou 
a radostně, nesmí jevit odpor k přinášení lišky, nepracuje pod tlakem a vůdci lišku  správně odevzdá tak, aby tento nemusel opustit místo (viz provedení discipliny). Nebo udělá některou 
z chyb - viz disciplina "Přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky".  

Známka 2 se udělí psovi, který jeví o práci menší zájem, překážku přeskočí po menším váhání, v ohrádce u lišky delší čas váhá, zvedá hlavu, lišku opakovaně obchází, příliš dlouho lišku pobírá a opakovaně se opravuje a to i cestou k vůdci. Nepracuje s ochotou a radostně a je patrné, že pracuje pod určitým tlakem vůdce. Lišku však vůdci donese a správně odevzdá. 
Nebo udělá dvě chyby - viz disciplina "Přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky".  

Známka 1 se udělí psovi, který jde neochodně pro lišku přes překážku a nebo ten, který je zřetelně mimo vliv vůdce a projevuje příliš velký zájem o okolí než o vlastní lišku. U lišky příliš dlouho váhá, stále lišku obchází, není schopen lišku dobře pobrat, stále se opravuje 
a to i cestou k vůdci. Pracuje pod příliš velkým tlakem, bázlivě, je zřetelná neochota a odpor 
k přinešení lišky. Cestou k vůdci se stále opravuje, není schopen si lišku správně vyvážit.
Nakonec lišku v časovém limitu k vůdci donese a správně odevzdá. Nebo udělá tři chyby 
- viz disciplina "Přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky" a nebo naplní některé z ustanovení
v této disciplině pro udělení známky 1. 

Známka 0 se zapíše psovi, který lišku v limitu nepřinese nebo počet chyb v hodnocení
práce psa a vůdce vede k udělení známky 0. 

    
Dohledávka pohozené lišky - komentář
Opět disciplina, která by měla prověřit vrozenou ochotu psa k přinášení lišky. Řídí se
ustanovením podle disciplíny „Dohledávka pohozené zvěře pernaté a srstnaté“ a platí
pro tuto disciplinu i stejné časové limity. 

    
Dohledávka pohozené lišky
Časový limit: 10 minut

Technické provedení:  zkouší se v lesním porostu a má stejné zásady jako disciplína „Dohledávka pohozené zvěře pernaté a srstnaté“. 
- dohledávka by měla být ideálně proti větru.
- vůdce vypouští psa na dohledávku z určeného místa s povelem hledej, hledej ztratil.
- po vypuštění psa zůstává vůdce na místě a může psa povzbuzovat povely hledej, hledej 
  ztratil. Za každý povel k přinešení se snižuje známka o jeden stupeň.
- v místě vypuštění psa vůdcem je jeden rozhodčí
- druhý rozhodčí odnese lišku proti větru do vzdálenosti asi 50ti kroků za stejných zásad
  jako u dohledávky  pohozené zvěře pernaté a srstnaté ( ne krátká vlečka !!)
- od pohozené lišky se ukryje nejméně ve vzdálenosti 50ti metrů a to tak, aby nerušil práci
  psa. Ideálně je pro tyto účely vybráno nebo připraveno místo,  kde je k dispozici posed
  nebo sedačka, ze kterého může druhý rozhodčí sledovat práci psa. 
- diciplina musí být připravená tak, aby vůdce na pohozenou lišku neviděl.
- pokud pes lišku najde (prokazatelně o ní ví), dá rozhodčí tuto skutečnost ve známost
  signálkou a druhý rozhodčí pak jedná dle ustanovení ZŘ "Dohledávka  pohozené zvěře 
  pernaté a srstnaté ".
- přinášení se zde hodnotí samostatně

Hodnocení:
Známku 4 dostane pes, který pohozenou lišku dohledá do 4 minut od vypuštění včetně. 
Známku 3 dostane pes, který pohozenou lišku dohledá do 6 minut od vypuštění včetně. 
Známku 2 dostane pes, který pohozenou lišku dohledá do 8 minut od vypuštění včetně. 
Známku 1 dostane pes, který pohozenou lišku dohledá do 10 minut od vypuštění včetně. 


Chování na stanovišti - komentář
Prověřuje nerovou soustavu psa a jeho schopnost ovládnout loveckou vášeň z lovu. Jde
také o disciplinu, která ukazuje na poslušnost psa. Při plnění těto discipliny má vůdce 
za úkol při simulované lesní leči 5x vystřelit. Je třeba vůdce poučit jednak o bezpečnosti
při střelbě, střílet zásadně z loveckého postoje a dále o správnékm provedení discipliny.
Vůdce by měl rozložit 5 výstřelů do doby 10ti minut - trvání společného honu. Tato 
disciplina se zkouší při lesní práci jako druhá po přinášení lišky přes překážku, pokud
není před zahájením zkoušek vrchním rozhodčím vyhlášeno jiné pořadí disciplin. 

 Chování na stanovišti
Časový limit: 10 minut

Technické provedení:
-   zkouší se při lesní práci jako druhá disciplina po přinášení lišky přes překážku, 
    pokud není před zahájením zkoušek vrchním rozhodčím vyhlášeno jiné pořadí 
    disciplin. 
- dobrovolné honce (většinou z řad korony) organizuje pořadatel ve spolupráci s
   vrchním rozhodčím, který také simulovanou naháňku řídí a dbá o dodržení
   časového limitu. Zahájení a konec oznamuje signálkou nebo jiným předem 
   domluveným a oznámeným způsobem. 
-vůdce ke střelbě používá plnohodnotné brokové střelivo
- předem musí být stanoven směr postupu honců, který je před vůdci vyhlášen
- vůdci se rozestaví asi 50m od sebe kolem leče
- jeden rozhodčí posuzuje maximálně dva psy a vůdcům vymezí prostor střelby,
  připomene bezpečnost při střelbě a dbá, aby vůdce střílel z loveckého postoje. 
- disciplínu je třeba co nejvíce přizpůsobit myslivecké praxi.
- vůdce může mít psa volně a nebo upoutaného a toto oznámí rozhodčímu před zahájením
   discipliny. 
- pes může ležet nebo sedět vedle vůdce nebo před vůdcem
- po zahájení discipliny není dovolen žádný fyzický kontakt psa a vůdce a ani slovní povely.
- psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmí se zdržovat nablízku.

Hodnocení:
- upoutaný pes na vodítku obdrží vždy o jeden stupeň nižší známku.
-  pes na stanovišti má být absolutně klidný,  kňučící a  nervózní psi, kteří mohou zradit 
   přibíhající zvěř a nebo pes, který uteče z místa odložení, škubá s vůdcem na vodítku
   nebo vyběhne za zdravou zvěří, se hodnotí známkou 0.
- každý fyzický kontakt psa a vůdce za účelm udržební psa na stanovišti snižuje známku 
  o jeden stupeň, stejně je tomu u povelu, byť i tichého. 


Vyhledávání  zvěře z houštin - komentář
Prokazuje chuť psa vyhledat zvěř v nepřehledném a někdy i těžkém terénu a to na kratší
vzdálenost, než je tomu například u honičů. Přidělený prostor by měl pes prohledat do 
stran i do hloubky, nalezenou zvěř v ideálním případě hlasitě pronásledovat (zapisuje se
do soudcovské tabulky a rodokmenu), ale po dobu celé práce by měl být patrný kontakt 
psa a vůdce. Není proto chybou, pokud pes vyběhne z houštiny, aby se přesvědčil, kde 
je jeho vůdce. Častější vyběhnutí z houštiny není tak závažkou chybou jako malá ochota
a chuť psa prohledat přidělený terén. Zvěř se při této disciplině běžně nestřílí, není li
určeno jinak v propozicích, pořadateli či vrchním rozhodčím. 

 
 
Vyhledávání  zvěře z houštin    
Časový  limit 5 minut 

Technické provedení:
- pro tuto disciplinu by měl být k dispozici terén s mladším lesním porostem, dostatečně
  hluboký a prostorný. 
- posuzují dva rozhodčí, jeden z nich je s vůdcem, druhý se ukryje v prohledávaném terénu
  do vzdálenosti asi 70m a pozoruje práci psa. Ideální je, pokud prohledávaný prostor leží
  mezi dvěma cestami a je dobře patrné, že pes přidělený terén dobře prohledal.

Posuzování:
- pes má prohledat houštinu co nejhlouběji a do stran, zvěř vyhledat a z houštiny vyhnat. 
- při práci má být patrné,  že i když pes náruživě prohledává houštinu, je v kontaktu s vůdcem.
  Na písknutí se má dát odvolat. 
- zvěř v houštině nemá vystavovat, ale vyvstalou má hlasitě sledovat až ven z houštiny.   
- nepočítá se za chybu, chytne-li pes při naháňce zvěř, bezchybně ji přinese a odevzdá. 
- hlasité sledování zvěře se zapíše do průkazu původu i do soudcovské tabulky, nemá však vliv 
  na hodnocení výkonu psa.
- Střelenou zvěř může pes bez rozkazu přinést - pokud je dovoleno zvěř střílet
- není přípustné, aby se všichni psi zkoušeli v jednom místě.

Známku 4 obdrží pes, který jde náruživě a razantně do houštiny, je u něj zřetelně vyjádřena 
chuť vyhledat zvěř. Přidělený terén prohledává do stran i do hloubky. Udržuje kontakt s vůdcem,  nechá se bez obtíží přivolat a pokud vyběhne, vrací se do houštiny bez pobízení 
jen na jemný a tichý povel. 

Známku 3 obdrží pes, který jde sice náruživě a razantně do houštiny, ale  přidělený terén 
prohledává buď na kratší vzdálenost do stran a do hloubky nebo naopak jednostranně a příliš
do hloubky. Je u něj vyjádřena touha vyhledat zvěř. Kontakt s vůdcem sice udržuje,  ale 
nechá se  přivolat s určitou obtíží. Pokud vyběhne z houštiny, vrací se do houštiny bez velkého pobízení, ale nestačí jen jemný a tichý povel. 

Známku 2 obdrží pes, který nejde do houštiny s razancí, terén prohledává jednostranně, jde jen
málo do hlouby a šířky. Z jeho práce je patrné, že má menší chuť vyhledat zvěř. Z houštiny vybíhá často a zpět se vrací na opakované povely. 

Známku 1 obdrží pes, který prohledává houštinu jen při okraji, soustavně vybíhá ven z houštiny a zpět se vrací jen na důrazné povely vůdce. Má malou chuť vyhledat zvěř v houštině.
Nebo pes, který nereaguje na povely vůdce, prohání zvěř příliš daleko, vrací se na hranici
10ti minut časového limitu pro poslušnost. 

Slídění a dohledávka v lese - komentář
Smyslem této disclipiny je prověřit schopnost psa pracovat v lese na brokový dostřel a 
současně prověřit jeho schopnost a ochotu dohledat drobnou zvěř. Za tím účelem jsou
nejvhodnější zarůstající paseky s dobrým podrostem nebo řídký porost s travnatým
podrostem. Slídění, stejně jako hledání má být proti větru nebo v nejhorším případě 
s bočním věrem, což musí vzít rozhodčí při posuzování v úvahu. Pes by měl ideálně
slídit před vůdcem zhruba do 50m do stran a do hloubky (tak, aby byl stále vůdcem viděn).
Slídění by nemělo být překotné, mělo by být systematické, pes by neměl vynechávat žádnou část terénu, kde by se mohla ukrýt zvěř. Vůdce by jej měl vést tichými a ne příliš četnými povely a pro nejvyšší ocenění by měla být výborná souhra psa a vůdce. 


 Slídění a dohledávka v lese - zkouší se pouze na LZ 
časový limit: 5 - 10 minut ( nejméně 5 minut, max. 10 minut)

Technické provedení a terén:
- slídění se zkouší v řídkém lese s travnatým porostem nebo v zatravněných (zarůstajících) 
  pasekách a vůdce se psem postupuje vždy proti větru, maximálně s bočním větrem. Tuto
  skutečnost musí vzít rozhodčí v úvahu při hodnocení výkonu psa. 
- není-li předpoklad, že v terénu bude drobná zvěř, pohodí rozhodčí do terénu určeného
  ke slídění před každého psa 1 kus pernaté a 1 kus srstnaté zvěře tak, že každý kus leží 
  jinde v terénu. 
- pohození zvěře nesní pes ani vůdce vidět a zvěř musí být do terénu pohozena tak,
  aby rozhodčí neudělal krátkou vlečku. 
- přijde-li pes při slídění na drobnou zvěř, musí zůstat absolutně klidný. 
- dle dispozic pořadatele nebo rozhodčího může vůdce zvěř střelit, ale vždy vystřelí
  při vyvstání zvěře alespoň do vzduchu. 
- během slídění vůdce na pokyn rozhodčího 2-4 x vystřelí 
- vůdce může psa při slídění usměrňovat jemným ne však častým pískáním.
- pokud pes dohledá oba kusy zvěře do 5ti minut a rozhodčí nabyde přesvědčení o známce,
  může rozhodčí po 5ti minutách disciplinu ukončit. 

Hodnocení:

Známku 4 dostane pes, který přidělený terén prohledává systematicky, na vzdálenost
brokového dostřelu do stran i do hloubky (do 50ti metrů). Nepracuje překotně, ale 
soustředěně, s nasazením a  nevynechává žádnou část terénu, kde by se zvěř mohla 
ukrýt. Dobře využívá vítr a ochodně reaguje na tiché a ne příliš četné povely vůdce. 
Oba pohozené kusy zvěře (pernatou i srstnatou) bez obtíží dohledá a přinese k vůdci
a správně odevzdá.

Známku 3 dostane pes, který při práci dělá drobné chyby. Terén neprohledává ideálně
systematicky (pozor na směr větru), vynechává části terénu, pracuje buď s menším
nasazením a nebo příliš překotně. K jeho vedení je třeba více povelů a to i hlasitějších,
ale  na povely pes dobře reaguje. Oba pohozené kusy zvěře (pernatou i srstnatou) bez obtíží dohledá a přinese k vůdci a správně odevzdá.

Známku 2 dostane pes, který buď hledá jen v blízkosti vůdce, je práce vyžaduje větší podporu vůdce, povely jsou časté, hlasité, pes na ně ne vždy idálně reaguje. Stejné ocenění obdrží i pes,
který hledá příliš překotně, daleko od vůdce  - hlavně jde vpřed do terénu. K jeho vedení jsou 
nutné  časté a hlasité povely, na které pes špatně reaguje. Oba pohozené kusy zvěře (pernatou i srstnatou) dohledá s obtížemi, ale práci ukončí do 10ti minut a zvěř přinese k vůdci a odevzdá.

Známku 1 z výkonu dostane pes, který buď hledá jen v bezprostřední blízkosti vůdce, pracuje
zadrženě, vynechává terén a k výkonu potřebuje trvale podporu vůdce a jeho vedení. Nebo pes,
který naopak jde příliš do terénu daleko do stran a vpřed, mimo brokový dostřel. Na povely 
téměř nereaguje, nechá se těžko ovládat. Pohozené dva kusy dohledá s těžkostí, ale disciplinu
splní do 10ti minut včetně. 

Známku 0 dostane pes, který se vzdálí vůdci na dobu více jak 10 minut. Nebo po výstřelu jde k vůdci a odmítá pracovat. Pes, který nedohledá nebo zapře jeden a nebo oba kusy pohozené zvěře.

Šoulačka s odložením - komentář
Úkolem této discipliny je prověřit schopnost psa doprovázet vůdce (lovce) na lovu zvěře, hlavně spárkaté. Šoulačka se provádí vždy před prácí  na uměle založené pobarvené a nebo šlapané stopě pomocí spárků. Protože jde v této disciplině o lov, je žádoucí, aby mezi
psem a vůdcem panovala harmonie. Pes musí reagovat na jemné povely vůdce, který pro
nejvyšší hodnocení vůdce nesmí opakovat. Povely musí být naprosto tiché. Disciplina
má svá pravidla pokud jde o vzdálenosti a dobu odložení a rozhodčí musí velmi přísně 
dbát na dodržení těchto vzdáleností a časů. 

Šoulačka s odložením

Technické provedení:
-  šoulačka se provádí na aleji nebo lesní cestě směrem od korony, aby psa při práci nic 
   nerušilo. 
- pes může šoulat volně podle nohy a nebo za vůdcem - způsob postupu psa na šoulačce
  oznámí vůdce psa rozhodčímu před započením discipliny. 
- při šoulačce by neměl mít pes s vůdcem trvalý fyzický kontakt.
- šoulačka má být dlouhá asi 150 kroků, v třetině cesty vůdce psa tiše a nenápadně odloží,  
  poodejde asi 15 kroků a nenápadným způsobem ho přivolá a pokračuje v šoulání. Po dalších 
  50 krocích jej opět odloží, odejde nejméně 50 kroků dále a na pokyn rozhodčího se ukryje na 
  5 minut. Asi v polovině zkušební doby jednou vystřelí. Po uplynutí 5 minut, které se počítají 
  od okamžiku odložení psa na šoulačce, se vrátí pro psa.
- není při šoulání chyba, když vůdce dá psovi nenápadný pokyn tím, že na něho pootočí hlavu. 

Hodnocení:

Známku 4 dostane pes, který klidně, tiše a pozorně sleduje vůdce, rychle reaguje na jeho
povely, které vůdce nemusí opakovat. Po celou dobu odložení pes klidně leží, na výstřel
nereaguje. Celá práce působí harmonickou souhrou mezi psem a vůdcem. Vůdce správně
dodrží vzdálenosti a časy stanovené ZŘ pro šoulačku. 

Známku 3 z výkonu dostane pes, který se dopouští drobných chyb. Buď nejde ideálně podle nohy vůdce a jeví náznak předbíhání vůdce, který musí chvilkama soustředit pozornost na psa a nemůže 100% sledovat své okolí. Nebo pes, který jde za vůdcem, chvilkově spuští vůdce 
ze zřetele, prověřuje stopy, 1-2x přejde na druhou stranu vůdce. Pro horší soustředění psa
musí vůdce opakovat tiché povely k odložení nebo přivolání, ale pes nakonec dobře reaguje a celá práce nepůsobí rušivě a nápadně k okolí. Při odložení je klidný. Buď sám a nebo po výstřelu se posadí aniž by opustil místo a po chvíli opět sám ulehne. Vůdce správně
dodrží vzdálenosti a časy stanovené ZŘ pro šoulačku. 

Známku 2 obdrží pes, který pracuje méně soustředěně. Má při práci opakovaně snahu vůdce
předbíhat pokud jde u nohy. Jde - li za vůdcem, více jak 1-2x přebíhá ze strany na stranu, opakovaně prověřuje stopy, z nervozity hlasitěji heká. Vůdce musí opakovat povely k odložení a přivolání, na které pes okamžitě nereaguje. Při odložení se buď vlivem střelby nebo nervozity 
opakovaně posadí a opět ulehne. Místo buď neopustí a nebo popojde (popoleze) k vůdci nebo ke koroně do 10ti metrů. Tato známka je přiznána i psu, jehož vůdce nedodrží vzdálenosti a časy stanovené pro tuto disciplinu ZŘ, psa odkládá vícekrát, než je určeno ve ZŘ a nebo šoulá příliš rychle (odporuje myslivecké praxi).

Známku 1 dostane pes, jehož práce je nesoustředěná, vůdce sleduje jen s obtíží, vůdce jej musí 
opakovaně usměrňovat. Pes je vůdci při lovu spíše na obtíž než ku pomoci. Na tiché povely pes
téměř nereaguje, vůdce musí použít i hlasitějších povelů - mlasknutí, plácnutí a pod. Vůdce 
poruší vzdálenosti a časy stanovené ZŘ,  psa  neustále odkládá , než je určeno ve ZŘ  a nebo šoulá příliš rychle (odporuje myslivecké praxi). Při odložení je pes neklidný, stále se posazuje a nebo ulehá, pro nervozitu heká a opustí místo a dojde až do poloviční vzdálenosti k vůdci nebo ke koroně. 

Známku 0 dostane pes, který při odložení odejde (popoleze) více jak nad polovinu vzdálenosti k vůdci. Nebo uteče za šoulačky a nedá se vůdcem zadržet. Pokud vůdce hrubě poruší  vzdálenosti a časy stanovené ZŘ pro tuto disciplinu. Dále psi, kteří při odložení kňučí.

Práce psa ve vodě - komentář
V oblasti vodní práce nepatří naše kynologie (ohaři) k velmocem. Je to dáno množstvým
vodních ploch a množstvím vodní pernaté zvěře, která je u nás lovena. Jasně se ukazuje,
že mezi vodními disciplinami chybí práce za živou kachnou. 
Diskutovaná je i disciplina "Ochota k práci na hluboké vodě" - tak jak je prováděna, že pes plave v bezprostřední blízkosti u břehu, postrádá smysl. Pokud by měla být tato disciplina
zachována, je třeba, aby pes v ní prokázal vůli jít daleko na hladinu, zde se nechat ovládat a
vyhledávat případně střelenou zvěř. Ostatní disciplíny prověřují ohaře k jeho použitelnosti
na vodní práci - nahánění v rákosí, dohledávka pohozené kachny v rákosí, přinášení kachny z hludoké vody. 
U přinášení kachny z hluboké vody je třeba vzít v úvahu, že kachna často neplave ideálně na vodě a pes nemá možnost ji dobře uchopit. Proto se v disciplině "přinášení kachny z hluboké
vody" nepovažuje za chybu přinesení (uchopení) kachny za krk, letku a nebo peří. Po vynesení kachny na břech si pak pes může kachnu přebrat (upravit úchop), ale to tak, že nesmí od kachny zvednout hlavu - musí s ní být v kontaktu, jen si ji přebere (jako když při praktickém lovu přináši postřelenou kachnu. Pokud by s ní ztratil kontakt, kachna by mu unikla). 
Za chybu se považuje zvednutí hlavy od kachny a otřepání se a pak opětovné uchopení kachny 
a pod. - veškeré situace, kdy pes s kachnou ztratí kontakt a to buď když ještě stojí ve vodě a nebo je již na břehu. 
Pokud pes v rákosí pohozenou kachnu v časovém limitu nenajde, není povinností rozhodčího
ukazovat vhozenou kachnu do rákosí. Jinak je tomu v ostanovení "Dohledávka ... "


Práce psa ve vodě

Technické poznámky:
- zkouší se na vodních plochách (rybnících) v přírodních podmínkách (vybetonované nádrže nejsou vhodné). 
- vodní plocha musí mít dostatečnou šířku a hloubku, aby pes mohl prokázat, že umí dobře    
  plavat. 
- při vodní práci se použije divoká kachna nebo lyska, popřípadě domácí kachna zbarvená jako 
  divoká.  
- pro každé tři psy musí pořadatelé zajistit čerstvou zvěř .

Ochota k práci v hluboké vodě
Časový limit: 2 minuty
 
Provedení:
- pes se na práci vypouští volně odložen (leží nebo sedí) asi 2 metry od hladiny a při vypuštění 
  nesmí  mít vůdce se psem fyzický kontakt. Pokud je pes "vypuštěn z ruky", snižuje se známka
  o jeden stupeň. 
- musí prokázat, že umí dobře plavat a že jde ochotně minimálně do vzdálenosti 10 – 15 m do 
  vody. Aby pes získal nejvyšší ocenění, musí se nechat bez obtíží vůdcem řídit a to i na 
  větší vzdálenost než je 10-15m. Ve vodě musí na pokyn vůdce měnit směr hledání.
- rozhodčí musí dodržet časový limit 2 minut, stanovený pro tuto disciplinu a pokud pes jeví 
  snahu vystoupit z vody  dříve, nesmí rozhodčí záměrně  disciplinu ukončit dříve. 
- čas se počítá od vypuštění psa na disciplinu - tedy povel vůdce "do vody", "dál hledej" a pod.

Hodnocení:

Známku 4 dostane pes, který pracuje bezchybně, ve vodě pracuje samostatně, je lehce ovladatelný, hledá daleko nad limit 10-15m, dobře plave, do vody jde ochotně na první povel.
Známku 3 dostane pes, který jde do vody po kratším povzbuzování a váhání. Jde spolehlivě 
do vody na vzdálenost limitu 10-15m, nechá se dobře ovládat při hledání na hladině. 
Dále touto známkou je hodnocen pes,  který hladinu sice prohledává daleko, ale je špatně ovladatelný.
Známku 2 dostane pes, který jde do vody až po několika povelech, hladinu prohledává krátce, pod limit 10-15ti metrů, více se orientuje na jednu ztranu, hledání na hladině není vyvážené vpravo i vlevo. Ve vodě je však dobře ovladatelný.
Známku 1 dostane pes, který jde  do vody obtížně , hladinu prohledává jen v bezprostřední
blízkosti břehu a nebo jen na jednom místě ("šlape vodu"), nedá se ovládat do stran a vpřed.
Z jeho práce je jasně patrná nechuť k vodě. 

Přinášení kachny z hluboké vody 
Časový limit: 5 minut

Technické poznámky k provedení:
- kachnu zásadně vhazuje do vody rozhodčí nebo čekatel, a to do vzdálenosti asi 10 - 15 metrů 
  od břehu, aby měl pes možnost dokázat, že umí plavat a přinášet kachnu z hluboké vody.
- vůdce psa nebo určený pomocník současně  při vhození kachny do vody rozhodčím (čekatelem) vystřelí do vzduchu brokovnicí a to tak, aby situace co nejvíce napodobovala 
  praktický lov. 
-pes musí být před započetím discipliny na volno (stojí, sedí nebo leží u vůdce, který s ním nemá žádný fyzický kontakt) a vypouští se ze břehu, asi 2 metry od hladiny. 
- pro vhozenou kachnu může jít i bez povelu (vidí-li pes po výstřelu zvěř padat může ji bez 
  povelu přinést a nepovažuje se to za chybu – ustanovení „přinášení zvěře pernaté, srstnaté a 
  lišky).  
- kachnu musí pes správně odevzdat,  tichý povel k usednutí, případně úkrok nesnižuje známku            pouze na PZ bez zadání titulu CACT.
- v disciplině "přinášení kachny z hluboké vody" se nepovažuje za chybu přinesení (uchopení) 
  kachny za krk, letku a nebo peří. Po vynesení kachny na břech si pak pes může kachnu 
  přebrat (upravit úchop), ale to tak, že nesmí od kachny zvednout hlavu - musí s ní být v 
  kontaktu, jen si ji přebere (jako když při praktickém lovu přináši postřelenou kachnu. Pokud 
  by s ní ztratil kontakt, kachna by mu unikla). 
- za chybu, která snižuje hodnocení,  se považuje zvednutí hlavy od kachny a otřepání se a pak 
  opětovné uchopení kachny a pod. - veškeré situace, kdy pes s kachnou ztratí kontakt a to buď 
  když ještě stojí ve vodě a nebo je již na břehu. 


 Známku 4 dostane pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel (nebo bez povelu), dobře plave. Každý další povel k přinášení, uchopení, odevzdání snižuje známku vždy o jeden stupeň. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba.
Známku 3 dostane pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel (nebo bez povelu), na břehu jí pustí (zvedne od kachny hlavu, otřepe se), ale bez povelu ji znovu uchopí a odevzdá, nebo pes, kterému musel dát vůdce dva povely, pes však jinak pracuje bezchybně, a nebo pes, kterému dal vůdce jeden povel, ale při plavání hrabe, kachnu správně přinese a odevzdá, a také ohař, který pracuje bezchybně, při odevzdání si nesedne a nechce kachnu pustit, dále pes který kachnu bezchybně vynese usedne a kachnu pustí mimo vliv svého vůdce.

Známku 2 dostane pes, který pracoval správně, při odevzdání si však nesedne a kachnu pustí, anebo pes, který pracoval správně na první povel, na břehu však kachnu pustí a uchopí ji znovu až na další povel.

Známku 1 dostane pes, který po delším povzbuzování vynese kachnu alespoň na břeh ještě do stanoveného limitu 5 minut.

Nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí - komentář
Cílem této discipliny by mělo být prověřit schopnosti a chuť psa pracovat v rákosí a vyhledávat vodní pernatou zvěř. Podmínky pro tuto disciplinu nejsou na všech zkouškách stejné - hustota rákosí, jeho šířka a hloubka. Někde je rákosí bez vody, jinde je voda, že pes musí plavat. Práci psů velice ztěžuje prorůstání  rákosu kopřivami. Je třeba tuto disciplinu , vzhledem k různým podmínkám, vidět hlavně z pohledu vlastností psa. Není tedy podstatné, zda pes z prohledávaného terénu například několikrát vyběhne, aby měl kontakt s vůdcem, ale je rozhodující posoudit chuť a razanci psa přidělený terén prohledat, ev. vyhledat vodní pernatou zvěř. Vždy musí být hůře hodnocen pes, který sice do rákosí jde, setrvává v něm, ale v jeho
práci chybí chuť, nasazení a touha najít pernatou zvěř. Z celkového chování psa je patrné, že 
práci dělá z donucení pod tlakem vůdce. 

Nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí
Časový limit: 5 - 10 minut

Technické poznámky:  
- na všech typech zkoušek, jejichž součástí je vodní práce a je zadáván titul CACT a CACIT, musí pes přijít do kontaktu se živou kachnou. Tuto skutečnost rozhodčí
poznamenají do soucovské tabulky poznámkou "pracoval na živé kachně". Pokud pes do kontaktu se živou kachnou nepřijde, nemohou být tituly zadané. 

- pes, který je v kontaktu s vodní pernatou a tuto pronásleduje, může překročit časový limit 10ti minut, který je pro tuto disciplinu stanoven. V tomto případě je třeba nadřadit chuť psa pracovat na vodní pernaté nad poslušností. Pes by se však měl vrátit k vůdci tak, aby nebyl narušen průběh zkoušek. 

- pokud pes zvedne nebo vytlačí vodní pernatou, musí se vůdce pokusit tuto ulovit při dodržení všech pravidel bezpečnosti při střelbě a nebo alespoň vystřelit do vzduchu. Vidí - li rozhodčí (čekatel) z pozorovatelny(posedu), že pes je v kontaktu s vodní pernatou, vyzve vůdce, aby
vystřelil do vzduchu.

- tato disciplina by se měla zkoušet na plochách s dostatkem rákosí a nebo jiného vhodného vodního porostu, který je nejméně 5m široký. 

-pořadatel by měl zajistit prostor s dostatkem vodní pernaté zvěře

-není chybou, pokud pes při práci v rákosí chytí vodní pernatou zvěř a to i neporaněnou

- pro lepší přehled rozhodčích při práci psa v rákosí se doporučuje, aby pořadatel zbudoval
  pro rozhodčí pozorovatelnu (posed), pokud tento přehled neumožňují přírodní podmínky v 
  daném terénu.

- v jedné skupině psů by neměli jít dva psi ve stejném terénu

-vůdce může psa usměrňovat tichými povely

-zkoušený pes musí pracovat nejméně 5 minut. Pokud během této doby přijde do kontaktu s 
  vodní pernatou, předvede výkon, který rozhodčí přesvědčí o kvalitě posuzovaného psa,  může 
  rozhodčí práci ukončit. Stejně je tomu i v terénu, kde není naděje, že pes přijde do kontaktu   
  s vodní pernatou zvěří,  může rozhodčí práci psa ukončit a pes je ohodnocen podle podaného 
  výkonu. Rozhodčí, podle situace a bylo - li 5 minut předvedené práce náhánění v rákosí 
   periferktní,  může dát psovi ještě jednu šanci pracovat v jiném terénu,  kde může přijít do 
  kontaktu s vodní pernatou zvěří.
- dohledá-li pes střelenou nebo postřelenou kachnu v rákosí a donese ji k vůdci, hodnotí se podle podaného výkonu. Způsob klasifikace je stejný, jako u samostatné disciplíny „Dohledávka pohozené kachny v rákosí“.
 - způsob přinášení a odevzdání zvěře se zapisuje poznámkou do předmětu „Přinášení pernaté zvěře“.
-  „Nahánění v rákosí“ se hodnotí samostatně 
- všichni psi, tudíž i ti, kteří při nahánění v rákosí dohledali střelenou nebo postřelenou kachnu, musí i přes to absolvovat samostatnou disciplínu “Dohledávka pohozené kachny v rákosí“. 
- dosažené výsledky k předmětu dohledávka střelené nebo postřelené kachny v rákosí zkoušené při nahánění v rákosí zapisují do soudcovské tabulky poznámkou. Vypočtený průměr pak tvoří výslednou známku z disciplíny „Dohledávka pohozené kachny v rákosí“.
 
Hodnocení:
Známkou 4 se hodnotí pes, který jde s chutí a s nasazením do rákosí,  přidělený prostor  prohledává systematicky a z jeho práce je nepochybně patrné, že se snaží najít vodní pernatou zvěř skrytou v rákosí. Pokud pes opustí rákosí a opět do něj jde na minimální povel a je patrné, že neztrácí chuť přidělený terén prohledávat, nepovažuje se to za chybu. Při kontaktu s vodní pernatou pes ukazuje enormní snahu tuto chytit, zvednout a nebo natlačit vůdci. 
Známkou 3 se hodnotí pes, který  nejde do rákosí s patřičnou razancí, nemá pro tuto práci odpovídající nasazení, ale jinak se snaží přidělený terén prohledat. Tuto známku obdrží i pes, který potřebuje častejší a důraznější povely, aby opět šel do rákosí, ale jinak pracuje samostatně a určený prostor dobře a systematicky prohledává. Při kontaktu s vodní pernatou pes ukazuje velkou snahu tuto chytit, zvednout a nebo natlačit vůdci. 
Známkou 2 se hodnotí pes, kterému chybí pro tuto práci razance a nasazení,  terén prohledává nesystematicky a nebo jen na stejmém místě. V jeho práci chybí touha vyhledat vodní pernatou zvěř, pracuje jen pod určitým tlakem vůdce.  Pokud opustí prohledávaný prostor, jsou nutné časté a razantní povely, aby se do rákosí (prohledávaného prostoru) opět vrátil. Tuto známku obdrží i pes, který při kontaktu s vodní pernatou zvěří jeví malý zájem tuto pronásledovat, chytit, zvednout a nebo natlačit vůdci.
Známkou 1 se hodnotí pes, který prohledává jen okraj rákosí, nejde dostatečně daleko, chybí mu zájem a nasazení pro práci v rákosí. Do přiděleného prostoru jde jen na četné povely vůdce a pracuje jen pod velkým tlakem vůdce. Při kontaktu s vodní pernatou jeví o zvěr jen malý zájem, nejeví ochotu zvěř pronásledovat, zvednout, vytlačit z rákosí a nebo natlačit vůdci. 
Známku 0 dostane pes, který nejde do rákosí, nebo do rákosí vejde na kraj a po celou zkušební dobu zde stojí a nepracuje i přes pobížení vůdce. Tuto známu obdrží i pes, který nejeví o vodní pernatou zvěř zájem a ignoruje jí. Nebo pes, který střelenou nebo postřelenou vodní pernatou zapírá. 

Dohledávka pohozené kachny v rákosí
Časový limit: 10 minut
    Účelem této disciplíny je praktické dohledání střelené nebo postřelené kachny v rákosí. Rozhodčí vhodí do vzdálenosti asi 5 – 10 m od břehu do rákosí střelenou kachnu. Vůdce ani pes ji nesmí vidět. Rozhodčí potom zavede vůdce se psem asi 50 kroků od pohozené kachny. Pes musí přinést z rákosí tu kachnu, která tam byla rozhodčím odhozena. Přinese–li jinou, vypustí ho vůdce znovu dohledávat původně pohozenou kachnu, přičemž čas se počítá od tohoto druhého vypuštění. Předcházející přinesení se nebere v úvahu.
    Pokud je pes prokazatelně v kontaktu s živou kachnou zastaví rozhodčí čas, a po opakovaném nasazení se pokračuje ve sledování časového limitu.
Známkou 4 se hodnotí pes, který dohledá kachnu do 7 minut a správně odevzdá  (na SZVP)
Známkou 3 se hodnotí pes, který dohledá kachnu do 8 minut a správně odevzdá (na SZVP)
Známkou 2 se hodnotí pes, který dohledá kachnu do 9 minut a správně odevzdá (na SZVP)
Známkou 1 se hodnotí pes, který dohledá kachnu do 10 minut a správně odevzdá (na SZVP)
    Způsob přinášení a odevzdání zvěře se zapisuje poznámkou do předmětu „Přinášení pernaté zvěře“ a hodnotí se samostatně. Pouze na SZVP je přinášení součástí discipliny.

CHOVÁNÍ NA STANOVIŠTI U VODY
Časový limit: 10 minut
    Tato disciplína se zkouší jen na speciálních zkouškách z vodní práce (SZVP). 
    Pes musí být na stanovišti při vodní práci úplně klidný. Vůdce může mít psa volně odloženého nebo na vodítku. Pes odložený na vodítku dostane vždy o jeden stupeň nižší známku. 
    Pes, který je na stanovišti neklidný, kňučí, je nervózní, uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří, je hodnocen jedině známkou 0.
    Postupuje se tak, že se vůdci rozestaví asi 20 kroků jeden vedle druhého, jako při obstavené leči. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmí být v blízkosti tohoto prostoru. Disciplina se zkouší asi 10 minut, každý vůdce asi po 2 minutách loveckým způsobem vystřelí, zvěř se však nestřílí.
Hodnocení:
- upoutaný pes na vodítku obdrží vždy o jeden stupeň nižší známku.
-  pes na stanovišti má být absolutně klidný,  kňučící a  nervózní psi, kteří mohou zradit 
   zvěř a nebo pes, který uteče z místa odložení, škubá s vůdcem na vodítku
   nebo vyběhne za zdravou zvěří, se hodnotí známkou 0.
- každý fyzický kontakt psa a vůdce za účelm udržební psa na stanovišti snižuje známku 
  o jeden stupeň, stejně je tomu u povelu, byť i tichého. 




    


