
KLUB BRETA SKÝCH OHA BENE OV

 
PRAVIDLA T.A.N.

 
(test vrozených vloh) 

Cíl:  

l. 1: 
Cílem této zkou ky je testování vrozených loveckých vloh mladých ps a ne

 

stupe výcviku.

  

Organizace:  

l. 2: 
Tyto zkou ky jsou organizovány Klubem breta ských oha Bene ov. Klub je 
zodpov dný za jejich pr b h.

  

l. 3: 
Jsou p ístupné t m plemen m oha , která jsou vyjmenována v propozicích.

 

Testu se mohou ú astnit jedinci ve v ku od 6 do 36 m síc . K testu nejsou

 

p ipu t ny feny ve druhé polovin b ezosti a feny kojící. Po celou dobu 
sout e je zaji t n veterinární dozor s pravomocí zakázat s okam itou

 

platností ú ast v sout i zví eti, které vykazuje jakékoli poruchy zdravotního

 

stavu, nebo nadm rného vy erpání.

  

V eobecné pokyny:  

l. 4: 
Zkou ející: Psi jsou zkou eni jedním nebo dv ma rozhod ími, které vybírá

 

výbor chovatelského klubu. Je po adováno, aby posuzovatelé m li zásadní

 

znalosti o specifikách jednotlivých plemen i o pracovních zkou kách.  

l. 5: 
Terén: Zkou ka se koná v terénu, kde krytina poskytuje zv i dostate nou 
mo nost se ukrýt a p itom psovi nebráni v pohybu 

 

nap . vojt ka, traviny,

 

obilí, strni t , ídký lesní podrost apod. Je t eba se vyvarovat terén p íli

 

obtí ných.  

l. 6: 
Zkou ka se koná výhradn na drobné pernaté zv i (k epelka, koroptev,

 

ba ant apod.).  

l.7: 
Doba trvání: zkou ka trvá 5 

 

10 minut, je dána mo nost povolat znovu psa, 
který ve svém b hu nem l zv , v p ípad , e je tato v jiné lokalit p ítomna.

  

l. 8: 
Zp sob p edvád ní: Zkou ka se koná výhradn solo , to znamená, e ka dý

 

pes je vypu t n k hledání samostatn .

 



 
Discipliny, jejich prokázání je nezbytné:  

Vrozené vlohy psa budou hodnoceny ve t ech kriteriích:

  

1. Instinkt pro vyhledání zv e: rozhod í hodnotí schopnost a chu psa najít

 

v terénu zv , ani by kladl p íli ný d raz na metodi nost hledání. 
2. Instinkt pro vystavování: je to lokalizace zv e. I kdy se p ipou tí

 

mimovolné vyhnání zv e, jeden kus musí být b hem zkou ky správn

 

vystaven. Výcvikové chyby, ani chyb jící klid po vzletu zv e nemají vliv na

 

celkové hodnocení. 
3. Povaha 

 

vyvá enost: rozhod í musí b hem celé zkou ky sledovat

 

chování psa. P edev ím se musí ujistit, e neprojevuje nejmen í bázlivou

 

reakci na výst el. P i vzletu zv e je nezbytné vyst elit nejmén jedenkrát

 

z popla né pistole velké rá e i lovecké pu ky. P i této p íle itosti se

 

nehodnotí klid po výst elu, ale reakce psa na výst el. Jakékoli známky

 

bázlivosti jsou diskvalifikující.  

Výsledky:  

l. 9: 
Rozhod í musí ohodnotit lovecké nasazení a schopnost psa zv vyhledat,

 

jeho správné chování, kdy se ujistí, e je zv v terénu p ítomna (vystavení),

 

a správnou vyvá enost charakteru psa.  

A) Aby pes v testu obstál, musí vyhov t vý e vyjmenovaným po adavk m.

  

B) Jestli e v n kterém z nich neobstojí, je tzv. odro en.

  

Nové p edvád ní:

  

l. 10: 
V p ípad , e pes obstojí, nem e se ji vícekrát testu zú astnit. Oproti tomu

 

pes odro ený se smí dále ú astnit, pokud neobstojí, i nep esáhne v kový

 

limit pro ú ast ve zkou ce, to je 36 m síc .

  


