Podmienky a bodovanie súťaže pre získanie titulu
EURÓPSKY KOMBI VÍŤAZ
Titul EURÓPSKY KOMBI VÍŤAZ sa zadáva psovi čiernemu a hnedému ako aj sučke čiernej a hnedej osobitne.
Súťaž sa skladá z dvoch disciplín, a to z posúdenia exteriéru a posúdenie obrany. Každá disciplína je ohodnotená samostatne
podľa bodového hodnotenia. Víťazom sa stáva jedinec, ktorý získa najvyšší počet bodov pri sčítaní oboch disciplín. Pri
rovnosti súčtov pre udelenie titulu EURÓPSKY KOMBI VÍŤAZ, rozhoduje vyššie hodnotenie v obrane. Ak ani to nevedie
k rozdielu, potom rozhoduje vek jedinca – mladší jedinec bude zaradený do vyššieho poradia.
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Bodové hodnotenie obrany
1. Prepad z úkrytu:
( Povely: „Drž“, „Pusť“)

20 + 5 bodov (zákrok + pustenie)

Psovod so psom, ktorý môže byť pripútaný na vodidle, postupuje krokom určeným smerom, kde sa nachádza úkryt figuranta.
Na pokyn rozhodcu figurant vybehne z úkrytu a vykoná prepad psovoda. Psovod môže držať pri prepade psa na vodidle. Pes
musí prepad zlikvidovať záhryzom do rukáva. Figurant nesmie psa udrieť, ale naznačuje údery v zmysle medzinárodného
skúšobného poriadku. Boj končí na pokyn rozhodcu. Na jeden krátky zvukový povel psovoda, ktorý je vydaný zo
vzdialenosti nie menšej ako dva kroky za psom, má pes pustiť rukáv. V prípade, že nepustí na prvý povel, môže psovod na
priamy pokyn rozhodcu vydať z rovnakej vzdialenosti ďalšie dva povely. Ak pes nepustí figuranta ani na tretí (druhý
dodatočný povel), fáza púšťania sa anuluje (t. j. mínus 5 bodov). V tomto prípade môže psovod na pokyn rozhodcu pristúpiť
ku psovi a fyzickým kontaktom psa zvesiť z rukáva. Pes môže ďalej pokračovať v súťaži.
2. Zadržanie s protiútokom
( Povely: „Drž“, „Pusť“)

20 + 5 bodov (zákrok + pustenie)

Psovod so psom odchádza od figuranta do vzdialenosti cca 40 krokov na označené miesto. Psovod odopne psa z vodidla
a drží ho iba za obojok, prípadne popruh. Na pokyn rozhodcu vybehne figurant z úkrytu. Zvukovo na seba upozorní
a s krikom a výhražnými pohybmi beží priamo na psovoda. Na pokyn rozhodcu psovod vypúšťa psa k obrane. Psovod môže
ihneď po vypustení kráčať za psom. Figurant pokračuje v nátlaku na psa pred i po zákroku krikom a náznakmi úderov
v zmysle medzinárodného skúšobného poriadku, ale nesmie ho udrieť. Na pokyn rozhodcu figurant útok zastaví. Po zastavení
figuranta môže psovod pristúpiť do vzdialenosti nie menšej, ako dva kroky za psa. Na jeden krátky zvukový povel má pes
pustiť rukáv. V prípade, že nepustí na prvý povel, môže psovod na priamy pokyn rozhodcu vydať z rovnakej vzdialenosti
ďalšie dva povely. Ak pes nepustí figuranta ani na tretí (druhý dodatočný povel), fáza púšťania sa anuluje (t. j. mínus 5
bodov). V tomto prípade môže psovod na pokyn rozhodcu pristúpiť ku psovi a fyzickým kontaktom psa zvesiť z rukáva. Na
pokyn rozhodcu si psovod pripúta psa na vodidlo a odchádza z plochy.
Doplňujúce pokyny:
-

ak pes v ktorejkoľvek časti obrany zlyhá a nechá sa figurantom odohnať, bude celá obrana anulovaná
pes môže po ukončení boja pustiť figuranta ešte pred príchodom psovoda, ak sa však potom rozbehne k psovodovi,
príp. dostane od psovoda povel k zotrvaniu, celá obrana bude anulovaná
ak pes v ktorejkoľvek časti obrany uhryzne figuranta do inej časti tela, ako do ochranného rukáva, celá obrana bude
anulovaná
slovné povzbudzovanie psa pred i v čase trvania zákroku je povolené
meno psa spojené s povelom na pustenie sa považuje za povel naviac
ak psovod pri vydávaní povelov na pustenie pristúpi tesne k psovi, bude púšťanie anulované ( t. j. mínus 5 bodov)

