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PRACOVNÍ TEST
V PASENÍ
FCI – Herding working test
„FCI-HWT“
- Collecting Style (sháněcí styl)
pouze pro border kolie a australské kelpie

Červen 2008

Test se provádí za účelem zhodnocení takových vlastností psů, jako je schopnost pasení, poslušnost,
iniciativa a jemnost. Test napomůže selekci při chovu psů, kteří jsou používáni k pasení. Měl by
pomoci porozumět způsobu, jak psy cvičit. Jeho předmětem je „collecting style“.
Obecně:
a) Testu se mohou účastnit border kolie a kelpie ve věku minimálně jednoho roku. Soutěžit
nesmí monorchidní, kryptorchidní a nemocní psi. Hárající feny musí být drženy stranou a
startují jako poslední.
b) Stádo musí být tvořeno minimálně 10 ovcemi a po každém testu musí být vyměněno. Ovce
musí být vybírány tak, aby každý soutěžící pracoval s ovcemi téže kvality. Ovce používané
pro trialy by měly pokud možno pocházet ze stejného stáda a být podobného typu. Musí být
dostatečně houževnaté a zdravé. Jehňata by měla být odstavená. Organizační výbor dostatečné
množství ovcí zajistí takovým způsobem, aby žádné stádo ovcí nebylo stresováno, a aby se
nepoužívalo častěji, než je třeba.
Test chování: Na začátku první části rozhodčí, který musí být uznaný národní kynologickou
organizací své země, zhodnotí chování psa. Součástí testu je kontrola čísla tetování nebo mikročipu.
Hodnotí se chování psa vůči cizím osobám: musí být přirozené, živé. Ani plaché, ani agresivní.
Akceptováno je chování mírně zdrženlivé.
Test může být pod záštitou národní kynologické organizace uspořádán příslušnou národní pracovní
skupinou pro ovčácké psy. Test mohou posuzovat pouze kvalifikovaní rozhodčí.

ÚKOLY:
Vyhnání z košáru (psovod smí pomáhat)
10 bodů
Drive together (vedení ovcí, psovod je před ovcemi, pes za ovcemi)
10 bodů
se třemi změnami směru, přibližně na 200 m
Outrun (oběhnutí ovcí) do vzdálenosti minimálně 75 metrů, dostatečně prostorný 20 bodů
Lift (opatrné přiblížení a šetrné vyzvednutí)
10 bodů
Fetch (klidné přihnání ovcí v přímé linii)
20 bodů
Drive away (odehnání ovcí) do určeného směru na vzdálenost minimálně 25 m
10 bodů
Penning (zahnání ovcí do košáru), psovod smí pomáhat
10 bodů
Styl a chování:
10 bodů
Pes musí pracovat způsobem, který je přiměřený pro jeho plemeno.
Pes se musí vhodně chovat vůči lidem i ovcím.
Zlomyslné chňapání (kousání, ne štípnutí) má za následek diskvalifikaci.
CELKEM:
100 bodů
Minimální počet bodů pro absolvování testu je 60.
Výsledky musí být psovi zapsány do knihy výsledků, nebo do odpovídajícího dokladu (např.
Osvědčení o pracovním pasteveckém testu).

KLASIFIKACE:
>= 90
>= 80 - < 90 %
>= 70 - < 80 %
>= 60 - < 70 %
< 60 %

Excellent
(Exc)
Very Good (VG)
Good
(G)
Sufficient
(Suf)
Insufficient

=
=
=
=
=

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Postačující
Nepostačující

(V)
(VD)
(D)
(P)
(N).

>= znamená „více nebo rovno“,
< znamená „méně než“.
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FCI - pracovní test v pasení (FCI-HWT) musí být uznán všemi členy FCI a smluvními partnery.
Každá země o úspěšném absolvování FCI-HWT vystaví osvědčení. Toto osvědčení kvalifikuje psa k
udělení titulu Mezinárodního šampióna krásy. Psi, kteří úspěšně absolvují FCI-HWT, mohou na
mezinárodních výstavách FCI soutěžit ve třídě pracovní.
Všem psům, kteří se již zúčastnili národních nebo ISDS pasteveckých testů (trialů), je od 1. června
2008 do 31. prosince 2013 poskytnuto pětileté přechodné období. Výsledky, které tito psi v testech
(trialech) získali, jim umožní zúčastnit se kromě Pracovního testu pasení (FCI-HWT) i
Mezinárodních testů pasení (FCI-IHT) pro Collecting nebo Traditional styl.
Poznámka: Text tučným písmem a kurzívou schválil Generální výbor FCI v Madridu dne 1. dubna
2008.
Tyto předpisy schválil Generální výbor FCI na zasedání v Berlíně dne 31. října 2007. Vstupují
v platnost od 1. června 2008.
Dodatek: Tento dokument byl přeložen z anglického originálu profesionální překladatelkou, upraven
odborníkem pro práci ovčáckých psů a odborníkem na jazykovou úpravu. V případě rozporů platí
anglický text.
Příloha: Schema parkuru:
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