SKÚŠKA BRANNÝ VIACBOJ
KYNOLÓGA - BVK

Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky

ČASŤ I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Účelom skúšky Branný viacboj kynológa /ďalej len skúška BVK / je preverenie

vycvičenosti psa a jeho pripravenosti k pretekom BVK.
2. Pod pojmom skúška BVK sa rozumie skúška uskutočňovaná podľa tohto
skúšobného poriadku platného na území Slovenskej republiky.
3. Skúška BVK je beh so psom po trati, na ktorej sú rozmiestnené stanovištia, kde
psovod a pes plnia disciplíny. Psovodovi sa od štartu po cieľ meria čas.
4. Skúška BVK musí byť uskutočňovaná a posudzovaná v znení tohto skúšobného
poriadku.
5. Preteky BVK sa môžu od tohto skúšobného poriadku odlišovať v častiach
výkonov psovodov (dĺžka trate, náročnosť trate, vekové kategórie, vzdialenosti
hodu granátom, chôdza na vodítku a podobne). Podrobnosti a odlišnosti daných
pretekov musia byť definované v propozíciách vydaných organizátorom pretekov.
6. Výcviková známka vyjadruje úspešnosť, respektíve neúspešnosť psa, ktorý
absolvoval BVK.
7. Psovod je osoba, ktorá na BVK psa vedie a usmerňuje jeho činnosť.
8. Vedúci skúšky BVK je spravidla člen usporiadajúcej organizácie, alebo osoba
zastupujúca orgán ZŠK SR. Vedúci zastupuje usporiadateľa pri príprave, počas
priebehu BVK a pri jej likvidovaní.
9. Pomocník je osoba (osoby) určená vedúcim skúšky BVK, alebo delegovaná
v zmysle smerníc ZŠK SR, ktorá zabezpečuje pomocnú činnosť pri realizácii
skúšky BVK, napr. vedúci streľby, vedúci priestoru na hod granátom atď.
10. Rozhodca pre skúšky BVK (ďalej len rozhodca) je riadny člen ZŠK SR, ktorý
preskúša a vyhodnotí prácu psovodov a činnosť psov počas BVK a zapisuje
dosiahnuté výsledky do súpisky, potvrdenia o vykonanej skúške a do správy
rozhodcu.
11. Rozhodcu na skúšky BVK deleguje orgán ZŠK SR.
12. Pre organizáciu skúšok a pretekov BVK a definovania práv a povinností
zúčastnených osôb sú záväzné ustanovenia Národného skúšobného
poriadku Časť I, Oddiel I a II a platné smernice ZŠK SR.
13. Na to, aby sa skúšky BVK mohli konať, je potrebný minimálny počet 3 psov
maximálny počet je 18 psov.
14. Vek psa v deň konania skúšok je najmenej 12 mesiacov.
15. Účasť na tejto skúške nie je podmienená úspešným vykonaním akejkoľvek
skúšky.
16. Pre úspešné splnenie skúšky je potrebné v každej jej časti dosiahnuť najmenej
70% dosiahnuteľných bodov.
17. Plnenie disciplín psovodom v rámci skúšok sa hodnotí len formou splnil alebo
nesplnil. Splnenie disciplín psovodom je nevyhnutné pre zadanie výcvikovej
známky.
18. Známky: 96-100 výborne, 90-96 veľmi dobre, 80-89 dobre, 70-79 uspokojivo, 069 nedostatočne.
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Časť II. Metodika a popis vykonávania cvikov,
povelová technika a hodnotenie cvikov
1. Všeobecné pokyny
1. Súťažiacu dvojicu tvorí psovod a pes. Pes má jednotlivé cviky vykonávať
radostne a s ochotou.
2. Akékoľvek prejavy hrubého nátlaku a trestania psa zo strany psovoda sú
postihnuté v bodovaní jednotlivých cvikov. V prípade vážneho previnenia až
diskvalifikáciou dvojice. Uvedená činnosť môže viesť k diskvalifikácií počas celej
doby konania pretekov.
3. Akékoľvek prejavy nešportového správania psovodov sú zohľadnené v bodovom
hodnotení cvikov. V prípade vážneho porušenia pravidiel športového správania
a fair play bude rozhodcom diskvalifikovaná.
4. Akékoľvek prejavy zjavne nevyprovokovaného agresívneho správania psov voči
ľuďom a psom vedú k diskvalifikácií dvojice.
5. Ak je pes v priamej blízkosti psovoda na vodidle, alebo voľne, musí podľa
požiadaviek sedieť, stáť, alebo ležať pri ľavej nohe psovoda tak, aby pozdĺžna os
jeho tela bola v smere, v akom stojí psovod.
6. Počas behu pri skúškach kde je pes bez vodítka, má pes bežať vedľa psovoda.
7. Pes by nemal počas behu na psovoda vyskakovať ani inak ho obťažovať.
8. Pri posudzovaní jednotlivých cvikov má rozhodca zohľadniť prevedenie cviku,
naplnenie podstaty cviku. Jednotlivé chyby hodnotiť vzhľadom na ich intenzitu a
opakovanie. Za hrubé chyby je udeľovaná zrážka 2-5 bodov. Za drobné chyby 1-2
body. Predmetom celkového bodového hodnotenia cviku
je aj znalosť
skúšobného poriadku zo strany psovoda.
2. Chôdza pri nohe psovoda
Cvik chôdza pri nohe psovoda prebieha po vyznačenej trati medzi jednotlivými
stanovišťami, kde sa vykonávajú ostatné cviky skúšky. Dovolené sú beh, poklus,
chôdza a aj pomalá chôdza. Dĺžka trate je približne 500 metrov
Psovod musí celú trať prekonať v rámci časového limitu 20 minút. V prípade
nesplnenia časového limitu je z hodnotenia cviku odobratých 5 bodov. Pes je počas
celého behu (chôdze) vedený na vôdzke. Pri príchode k stanovištiam psovod
samostatne odpúta psa z vôdzky.
Terén má byť bezpečný, aby nedošlo k zraneniu osôb, alebo psov. Ako terén
môžeme využiť priestory štadiónu, cvičiska, najvhodnejšie je beh terénom v prírode.
Chyby v prevedení cviku: Výrazné predbiehanie alebo zaostávanie psa,
vyskakovanie na psovoda sú považované za hrubé chyby. Pes počas cviku nemá
skákať ani iným spôsobom obťažovať psovoda.
V prípade že odpútaný pes svojvoľne opustí psovoda na viac ako 5 m má psovod
tri povely na privolanie psa. Ak ani na tretí povel psa neprivolá je diskvalifikovaný pre
neovládateľnosť psa.
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3. Odloženie psa v ľahu pri streľbe
Cvik odloženie psa do ľahu pri streľbe sa vykonáva a hodnotí počas streľby zo
vzduchovky psovodom. Psovod pribehne na miesto odloženia psa a povelom Ľahni
položí psa. Zaujatie základného postoja pred položením psa nie je vyžadované.
Dovolený je aj doplnkový povel Zostaň. Následne psovod odchádza od psa
k vykonaniu disciplíny Streľba zo vzduchovky. Strieľa sa na vzdialenosť 10 m z
polohy v ľahu na 5 sklopných terčov. Na zostrelenie terčov má pretekár 5 nábojov.
Pes je počas streľby odložený na vyznačenom mieste v ľahu bez uviazania.
Po skončení cviku psovod prichádza ku psovi ( neprivoláva psa) a povelom
K nohe, alebo sadni psa posadí. Tým hodnotenie cviku Odloženie psa v Ľahu pri
streľbe končí a psovod pokračuje v behu po trase.
Hodnotí sa zotrvanie a kľud psa v odložení. Psovod môže použiť vlastnú
vzduchovku. Nie je dovolená športová vzduchovka a nie sú dovolené puškohľady.
Na splnenie cviku psovodom je potrebné zasiahnuť 3 terče. Splnenie, alebo
nesplnenie cviku psovodom nemá dopad na zadané bodové hodnotenie psa.
Chyby v prevedení cviku: Výrazný nepokoj psa, zmeny polohy, posúvanie psa.
Opustenie vyznačeného priestoru psom je považované za nesplnenie cviku..
4. Odolnosť psa voči rušivým vplyvom
Cvik odolnosť psa voči vyrušeniu sa vykonáva a hodnotí počas streľby zo
vzduchovky psovodom. Rušiacim podmetom je samotná streľba zo vzduchovky.
Chyby v prevedení cviku: Výrazný nepokoj psa, zmena polohy, posúvanie psa
z dôvodu streľby. V prípade že pes prejavuje jednoznačne a výrazne strach, alebo
agresivitu a súčasne opustí priestor odloženia je diskvalifikovaný.
5. Odloženie psa v ľahu pri hode granátom
Cvik odloženie psa v ľahu sa vykonáva a hodnotí počas činnosti psovoda Hod
granátom na cieľ. Psovod pribehne na miesto odloženia psa a povelom Ľahni položí
psa. Dovolený je aj doplnkový povel Zostaň. Následne odchádza od psa k vykonaniu
disciplíny Hod granátom. Psovod hádže atrapou granátu na cieľ o rozmere 3x5 m zo
vzdialenosti 15 m pre psovodov do 15 rokov sa vzdialenosť skráti na 10 m.
Vzdialenosť sa meria k okraju cieľa.
Na splnenie disciplíny musí pretekár maximálne 6 hodmi umiestniť 3 granáty do
cieľu 3 x 5 m vyznačeného páskou na zemi. Granát treba do vyznačenej vzdialenosti
dohodiť a trafiť do vyznačeného obdĺžnika, bodovať sa bude granát ktorý pri dopade
dopadne do vyznačeného obdĺžnika, nemusí však v ňom zostať.
Splnenie, alebo nesplnenie cviku psovodom nemá dopad na zadané bodové
hodnotenie psa.
Po skončení cviku Hod granátom psovod prichádza ku psovi ( neprivoláva psa)
a povelom K nohe, alebo sadni psa posadí. Tým hodnotenie cviku Odloženie psa
v Ľahu končí a psovod pokračuje v behu po trase.
Chyby v prevedení cviku: Výrazný nepokoj psa, zmena polohy, posúvanie psa.
Opustenie vyznačeného priestoru psom je považované za nesplnenie cviku.
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6. Skok cez prekážku
Psovod so psom pribehne k prekážke, na vzdialenosť, ktorú si určil psovod.
Psovod bez zastavenia sa povelom a posunkom vysiela psa k prekonaniu prekážky.
Výška prekážky je 1 m, pre malé plemená 0,5 m. Pes prekážku prekonáva voľným
skokom a psovod prekonáva prekážku ľubovoľný spôsobom ( preskočí, prešplhá,
môže na prekážku vyskočiť a potom zoskočiť a pod.) Psovod môže prekážku
prekonať súbežne, alebo až po prekonaní prekážky psom. Dovolené je pred
prekážkou tiež zastaviť a následne vyslať psa.
Psovod môže použiť povel pre zastavenia psa za prekážkou (napr. zostaň,
stoj, ľahni ). Pes má po jednosmernom prekonaní prekážky počkať na psovoda. Pes
na pripojenie ku psovodovi musí dostať povel od psovoda. Automatické priradenie
psa k psovodovi je považované za hrubú chybu. Následne obaja pokračujú ďalej po
označenej trati k ďalšiemu stanovišťu.
Psovod nesmie fyzicky pomáhať psovi. Pes sa pri preskoku nesmie dotknúť
prekážky. Nie je rozhodujúce, či sa pes za prekážkou na psa zostane čakať
s povelom, či bez. Ak však psovod vydá povel na zaujatie polohy pes ho má vykonať.
Povel spojený s menom psa a posunkom je povolený.
Chyby v prevedení cviku: Ak pes prekážku neprekoná na tretí zvukový povel je cvik
považovaný za nesplnený. Pomalé a neochotné prekonanie prekážky, ťažký dotyk
psa na prekážku, pes nečaká za prekážkou, opakované posunkové povely psovoda
sú považované za hrubé chyby. Ľahký dotyk s prekážkou, zmena polohy psa za
prekážkou sú považované za drobné chyby.
7. Kladina
Psovod so psom dobehnú k prekážke, psovod posadí psa do základného postoja,
po krátkej chvíli ( min. 3 s ) psovod vydáva povel a posunok psovi na prekonanie
kladiny, pričom sa psovod pohybuje po jej pravom okraji tak, aby tempo psa na
kladine spolu s jeho tempom boli v súlade. Z bezpečnostných dôvodov nie je
povolené prekonanie kladiny bez zastavenia pred kladinou.. Po prekonaní kladiny sa
pes na povel psovoda priradí k ľavej nohe psovoda a spolu prejdú ešte najmenej 5
krokov. Psovod sa zastaví, povelom psa usmerní a obaja v základnom postoji
zotrvajú min, 3 s. Potom môžu pokračovať ďalej po vyznačenej trati k ďalšiemu
stanovišťu. Povel spojený s menom psa je povolený.
Chyby v prevedení cviku: Za nesplnenie cviku je považované ak pes kladinu
neprekoná, alebo spadne, či zoskočí z jej nábehovej, či vodorovnej plochy. Hrubé
chyby sú zoskok z jej zostupnej plochy, váhavé, bojazlivé prekonanie kladiny, fyzická
pomoc zo strany psovoda, otáčanie sa na kladine. Ostatné drobné chyby sú
vyrážanie bez povelu, nerovnomerné tempo psa, chyby pri priradení sa k nohe, či
prisadnutí.
8. Tunel
Psovod so psom dobehnú k prekážke, psovod vydáva povel a posunok psovi na
prekonanie prekážky, keď pes vbehne do tunela, psovod pokračuje vedľa tunela. Po
prekonaní prekážky sa pes na povel psovoda priradí k ľavej nohe psovoda a spolu
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môžu pokračovať ďalej po vyznačenej trati k ďalšiemu stanovišťu. Minimálne rozmery
tunela sú dĺžka 2,5 m, a šírka 60cm. Materiál tunela je ľubovoľný.
Povel spojený s menom psa je povolený na vyslanie psa do tunela.
Chyby v prevedení cviku: Za nesplnenie cviku sa považuje ak pes prekážku
neprekoná ani na tretí povel, alebo psovod psovi do tunela fyzicky pomáha. Ak sa
pes v tuneli otočí a vráti sa na začiatok tunela môže psovod opakovať vyslanie do
tunela. Ak pes ani na tretí pokus prekážku neprekoná je cvik nesplnený. Za hrubé
chyby sa považuje váhavé, bojazlivé prekonanie tunela, malá fyzická pomoc zo
strany psovoda, otáčanie sa psa v tuneli.

9. Aport voľný
Psovod s neupútaným psom stoja v základnom postoji. Na povel rozhodcu
psovod odhadzuje aportovací predmet najmenej do vzdialenosti 10 metrov. Na ďalší
povel rozhodcu psovod vysiela psa povelom a posunkom k prineseniu predmetu.
Predmetom je predmet psovoda. Pes má predmet čo najrýchlejšie a čo najkratšou
cestou priniesť a sadnúť si tesne pred psovoda. Na ďalší povel rozhodcu psovod
povelom psovi predmet odoberie a s predmetom v pravej ruke pripaží. Pes sedí pred
psovodom. Na ďalší rozhodcov pokyn psovod vydáva psovi povel a tento si sadá k
ľavej nohe psovoda, obaja zaujmú základný postoj a takto cvik ukončia.
Pes pri odhadzovaní aportu sedí neupútaný pri ľavej nohe psovoda. Povel na
prinesenie môže byť vydaný až vtedy, keď je po odhodení aportovací predmet
v kľude. V prípade, že psovod predmet neodhodí do predpísanej vzdialenosti, je
vyzvaný k opravnému hodu. Ďalšia oprava už nie je možná. Ak nastane takáto
situácia, cvik sa nehodnotí a psovod a pes pokračujú nasledujúcim cvikom. Pes má
aport pevne, bez prehryzovania priniesť a držať dovtedy, až kým mu ho psovod
povelom neodoberie. Pre hodnotenie nie je rozhodujúce, či pes predmet uchopí
v smere od psovoda, alebo až pri jeho návrate. Pes sa k psovodovi môže priradiť,
alebo ho obísť. Povel na aportovanie spojený s menom psa je povolený.
Cvik aportu sa môže vykonávať samostatne postupne všetkými pretekármi, mimo
časového limitu.
Chyby v prevedení cviku: Za nesplnenie cviku sa považuje ak pes aport neprinesie
ani do min. vzdialenosti 3 m od psovoda.
Hrubé chyby sú neochotné prinášanie, vyrážanie k predmetu bez povelu,
povel k aportovaniu, ak sa ešte aportovací predmet pohybuje, prinesenie predmetu
do vzdialenosti 3 m od psovoda, pustenie predmetu pred povelom na jeho odobratie,
zastavenie sa s prinášaným predmetom. Výrazné prehryzovanie. Neodhodenie
predmetu na vzdialenosť 10 m. Drobné chyby sú jemné prehryzovanie predmetu,
fyzický kontakt s aportom na psovoda, pes nepúšťa na prvý povel, krivo predsedá, či
prisadá, povely naviac, pomocné povely, a iné drobné nedostatky spojené s výkonom
cviku.
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Časť II. Náplň skúšky BVK a bodovanie cvikov
1. Beh terénom na cca 1000 m, pes je bez vodítka. Čas na prebehnutie trate je 20 min.
Splnil/Nesplnil
2. Hod granátom na cieľ
Splnil/Nesplnil
3. Chôdza pri nohe na vôdzke
4. Odloženie v ľahu pri cviku psovoda streľba
5. Odolnosť voči rušivým vplyvom
6. Odloženie v ľahu pri cviku psovoda hod granátom
7. Skok cez prekážku za pohybu jedným smerom
8. Prekonanie metrovej kladiny za pohybu jedným smerom
9. Prekonanie tunela
10. Aport voľný

20 b.
10 b.
10 b.
15 b.
10 b.
10 b.
10 b.
15 b.

Nesplnenie cviku 1. a 2. psovodom nemajú vplyv na zadanie skúšky
Vypracovali: Národný koordinátor BVK – Anton Šabík
Rozhodca z výkonu – Ing. Pavel Tamáši
Vypracované v roku : 2015
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