PRAVIDLA Game of Thrones Bull Show
HIGH JUMP
- zdolat co nejvyšší výšku na speciální konstrukci
- dva fauly, poté již jen platné pokusy, 3 faul = KONEC
- výšku lze zvyšovat po 5cm. Nebo 10cm, 15cm, 20cm (násobky 5ti), dle uvážení psovoda. Výšku nelze snižovat
- zákus musí trvat 3 sekundy, jinak je pokus neplatný
- počítá se nejvyšší skok
- typ peška na který se skáče je libovolný
- minimální výška na které se začíná není stanovena, jste limitováni pouze fauly a kondicí svého psa
WEIGHT DRAG PULL
- pes běží ve vyznačené trati dlouhé 40m s připnutými sáňemi na kterých je naloženo dané záváži a ve speciálním
postroji (pullingovém) kde lano mezi postrojem a sáněmi musí být napnuté.
- čas se začíná měřit jakmile pes protne optickou závoru digitální časomíry. Čas se stopne protnutím psa optické
závory na konci dráhy.
- k měření času bude použita digitální časomíra
- psi tahají 100% a feny 75% své váhy naložené na saních
- na trati jsou dovoleni pouze dva lidé, handler a druhý (pomocník) který psa vypouští
- dotyk psa s motivujícím předmětem se považuje za faul
- každý pes má 1 pokus
- faul se považuje i nedoběhnutí dráhy do 1 minuty
- rozhodčí má právo vyhodnotit určitou situaci a dovolit soutěžícímu druhý pokus
A - FRAME
- počet přeskoků celé překážky (áčka) tam a zpět za 1 min
- poslední skok musí být zakončen dotykem se zemí
- chycení návnady není faulem, pes pokračuje po puštění návnady, čas se nezastavuje.
- jeden pokus
PUPPY RUN
- pejsi běží ve vyznačené trati dlouhé 30m za střapečkem, který je natažen na coursingovém navijáku
- čas se začíná měřit jakmile pejsek protne optickou závoru digitální časomíry a zastavuje se protnutím psa optické
závory na konci dráhy
- k měření času bude použita digitální časomíra
- na trati jsou dovoleni pouze dva lidé, jeden který psa vypouští a druhý který si na konci pejska chytí
- v této disciplíně není žádný faul. Jedná se o fun disciplínu
- každý pejsek má 2 běhy ze kterých se počítá lepší čas
- rozhodčí má právo vyhodnotit určitou situaci a dovolit soutěžícímu druhý pokus
- rozděleno pouze na 2 kategorie věku psa (4-7 měsíců, 8-11 měsíců) a dále na pes a fena.
LONG JUMP
- všechna plemena budou hodnocena dle skočené vzdálenosti
- na tuto disciplínu má každý pes 2 fauly a další znamená konec
- zdolat co největší dálku na speciální konstrukci
- dálku lze pouze zvyšovat a to po 10cm. Nebo 20cm, 30cm, 40cm (násobky 10ti, dle uvážení psovoda. Vzdálenost
nelze snižovat
- počítá se nejdelší skok
- minimální vzdálenost na které se začíná není stanovena, jste limitováni pouze fauly a kondicí svého psa
CARPETMILL
- psi běží na trenažéru připnutý na postroji 1 min a počítá se uběhnutá vzdálenost
- pokud pes chytí návnadu, není to faul, čas se nezastavuje, pes musí návnadu pustit a může pokračovat v běhu
- bodování = uběhnutá vzdálenost.
- jeden pokus

WEIGHT PULLING
- bude probíhat na speciální dráze pro weight pulling s vozíkem na kolejnici. Úkolem psa je ve speciálním postroji
pro wp utáhnout naloženou váhu na vozíku na vzdálenost 5 m, která je na dráze viditelně vyznačena.
- Časový limit je jedna minuta a začíná se odpočítávat po pokynu handlera psa k výkonu nebo pohybem vozíku
psem.
- Zákl. váha (vozík) 55kg, navyšuje se o min. 75kg.
Pes má vždy jen jednoho handlera po celou dobu soutěže.
- S přípravou psa před samotným výkonem může pomáhat pomocník, který ale musí při startu neprodleně
vyznačený prostor pro soutěž opustit.
- Povzbuzování mimo vyznačený prostor je povolen. ( Změna handlera je možná pouze v případě jeho vážných
zdravotních důvodů. Nového handlera může určit pouze původní handler nebo majitel psa.
- Pokud to není možné, psovi je počítán poslední platný pokus. )
- Celkem má pes 8 tahů. ( 8 x může handler zvolit váhu, oprava není považována za další tah )
- Jsou povoleny dva fauly, třetím faulem pes končí v soutěži. Do výsledku se započítává poslední platný pokus.
( Za faul se považuje nepodařený pokus, dotyk handlera psa či naopak, dotyk psa motivační pomůcky. Zamotání
psa do postroje či jiná neúmyslná chyba není faul, avšak za faul je ovažována, pokud se stejná chyba opakuje
dvakrát.)
Co je povoleno:
- Handler se během výkonu psa může pohybovat kdekoliv ve vyznačeném prostoru pro soutěž, smí, ale nemusí,
používat motivační pomůcky.
Co je zakázáno:
- Pes při pokusu nesmí mít náhubek.
- Při startu nesmí být pes vypuštěn s vůlí lana více jak 50cm. ( Prakovitý start. Couvání psa z vlastní vůle není
zakázáno, ovšem rozhodčí může vyhodnotit jakékoliv chování psa, které ohrožuje jeho zdraví nebo zdraví ostatních,
jako nebezpečné a handlera napomenout, dokonce za opakování takového chování či jednání handlera psa
diskvalifikovat. )
- Vítězí pes s nejvyšším indexem. ( Index = utažená hmotnost : hmotnost psa )
- psi jsou rozdělení do 4 váhových kategorií, dále na pes a fena.
Feny:
1) do 15,00kg
2) 15,01 - 20,00kg
3) 20,01 - 25,00kg
4) 25,01 a více kg
Psi:
1) do 18,00kg
2) 18,01 - 23,00kg
3) 23,01 - 28,00kg
4) 28,01 a více kg
Bodování pro BEST FEMALE a BEST MALE:
Bodovat se budou pouze psi, kteří se účastní všech disciplín (mimo disciplínu puppy run).
Body:
1 místo 30b
2 místo 20b
3 místo 10b
4 místo 7b
5 místo 6b
6 místo 5b
7 místo 4b
8 místo 3b
9 místo 2b
10 místo 1b
Body jsou počítány z každé disciplíny a vyhrává pes a fena s nejvíce body.
Každý účastník nebo návštěvník akce svou účastí souhlasí s nahráváním videa a použití těchto záběru k vytvoření
propagačních videí

