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PRÁCA RETRIEVERA  
článok 17 

a) Ideálny retriever 

Ideálny retriever je pozorný, na stanovišti sa správa pokojne a ticho, bez toho, že by vyžadoval 
pozornosť vodiča. Dobre zvláda mapovanie miest dopadu zveri a dlhšiu dobu si ich pamätá. 
Pri vyslaní pre úlovok, by mal preukázať  poľovnú zdatnosť, inicatívu, dobrý čuch a chuť nájsť 
a priniesť zver. Nesmie mať zábrany prehľadávať hocijaký druh porastu (bodľačie, tŕnie, tŕstie 
a pod.), ani mať zábrany vstúpiť do vody bez povzbudenia. Mal by pracovať s nadšením, tešiac 
svojho vodiča, byť s ním v dobrom kontakte, ale bez prílišnej závislosti od jeho povelov. Nájduc 
zver, ju bez otáľania správnym spôsobom priniesť a odovzdať vodičovi v tzv. mäkkej papuli 
(jemný, ale spoľahlivý úchop, pri ktorom pes zver nepohadzuje a neznehodnocuje). 

b) Závažné chyby 

• prílišná závislosť na vodičovi 

• hlasité navádzanie (pôsobenie vodiča na psa) 

• nepokojné správanie na stanovišti vyžadujúce pozornosť vodiča 

• slabé mapovanie alebo pamätanie si miest dopadu zveri 

• zlá chôdza pri nohe 

• lajdácke prinášanie 

• pomalá práca bez chuti 

• prehliadnutie (eye-wipe) 

• prvý pes chybil (first dog down) 

Závažná chyba znamená vyradenie zo súťaže, koniec ďalej pokračovať v súťaži.  

Pes so závažnou chybou nemôže byť ohodnotený ako „výborný“.  Ak pred tým, ako sa dopustil 
závažnej chyby, priniesol aspoň 3 (tri) kusy zveri, môže byť ohodnotený ako „dobrý“ alebo 
„veľmi dobrý“, záleží na rozhodcoch. Psy so závažnou chybou, ktoré nepriniesli 3 kusy, nie sú 
klasifikované, dostávajú hodnotenie „neuspel“. 

Prehliadnutie (eye-wipe): nevyužitá šanca psa nájsť a priniesť zver, pričom iný pes daný kus 
zveri, za rovnakých podmienok, našiel a priniesol, alebo daný kus našiel rozhodca alebo ním 
určená osoba. 

Prvý pes chybil (first dog down):  premárnená šanca okamžite dohľadať a priniesť postrelený, 
pravdepodobne postrelený, kus zveri. Pes si všimol, mohol si všimnúť, miesto dopadu zveri 
a okamžite bol pre ňu vyslaný, ale zver nenašiel a nepriniesol. Následne daný kus nenašiel  
a nepriniesol ani ďalší pes, ani rozhodca alebo ním určená osoba. 

Vybehnutie (running in): pes opustí stanovište bez povelu. 

c) Vylučujúce chyby 

• zámena zveri 

• fyzický kontakt vodiča so psom 

• agresívne správanie psa 

• tzv. tvrdá papuľa (opak mäkkej) 

• skučanie a štekanie na stanovišti 

• strach z výstrelu 

• vybehnutie 

• vymknutie sa spod kontroly, sliedenie za nestrelenou zverou,  dohľadávanie so zverou 
v papuli 

• odmietnutie vstúpiť do vody 

• odmietnutie priniesť nájdenú zver 
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CENY a TITULY  
článok 18 

Oficiálne uďelovanie cien a titulov je možné len na FTR súťaži, ktorej sa zúčastní aspoň 6 psov.  

Rozhodcovia majú plné právo neudeliť tituly, ak preukázanú prácu považujú za nedostatočnú. 

Klasifikácia, úspešné hodnotenie: výborný – veľmi dobrý – dobrý 

Aby pes uspel, nesmie sa dopustiť žiadnej vylučujúcej chyby. Pri závažnej chybe, viď článok 17 b). 

Aby pes získal titul CACIT, musí priniesť aspoň 5 (päť) kusov zveri a podať dokonalý, bezchybný,  
výkon. 

článok 19 

Na konci súťaže sú rozhodcovia povinní vyhlásiť a okomentovať výsledky a hodnotenie odovzdať 
organizátorom. 

 

poznámka: 

Z anglického originálu predpisu FCI,  INTERNATIONAL REGULATIONS FOR FIELD TRIALS FOR 
RETRIEVER BREEDS (English way) platného od 1.9.2011, preložil Ing. Dušan Kollárik, 18.10.2018. 


