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1. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Národný skúšobný poriadok pre usporiadanie, predvedenie a hodnotenie podujatí Rally
Obedience v Slovenskej republike bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Prezídia Zväzu
športovej kynológie Slovenskej republiky (ďalej len „ZŠK SR“) dňa 26. novembra 2020
s účinnosťou od 1. januára 2021.
V súčasnosti je tento mladý šport pochádzajúci z Ameriky registrovaným kynologickým
športom v FCI, avšak medzinárodné skúšobné pravidlá nie sú v rámci Európy zatiaľ
harmonizované. Slovenský skúšobný poriadok Rally Obedience vo veľkej miere vychádza
z pravidiel v Rakúsku, ktoré plne prevzala aj Maďarská republika. Podobnosť skúšobných
poriadkov výrazne uľahčí účasť pretekárov na akciách v susediacich krajinách.

2. Podstata Rally Obedience
Podstatou Rally Obedience je predviesť cviky poslušnosti na parkúre (cvičebnej ploche),
pričom dôraz sa kladie na pozitívnu komunikáciu a partnerskú spoluprácu človeka a psa.
Počas predvádzania cvikov je dovolené výlučne pozitívne pôsobenie na psa, povoľuje sa
odmena a zakazuje sa používať fyzickú alebo hrubú slovnú korekciu. Cieľom je zapojiť čo
najviac psov a psovodov, nájsť radosť v spoločnej práci a zažiť súhru dvojice na parkúre.
Parkúr Rally Obedience predstavuje trasu s niekoľkými stanovišťami. Na pokyn rozhodcu
dvojica vychádza zo štartu a samostatne so psom bez ďalších pokynov zdoláva úlohy na nej.
Na trase sú stanovištia s kartami úloh (príloha 1), ktoré dvojici vyznačujú, aký cvik sa má splniť
a ktorým smerom má na dráhe pokračovať. Úlohou dvojice je predviesť cviky a súbory cvikov
do stanoveného časového limitu čo najrýchlejšie a najpresnejšie. Krása tohto športu spočíva
v možnosti komunikácie psovoda a psa počas predvádzania na parkúre. V priebehu cvičenia
je dovolené psa ľubovoľne osloviť, motivovať a chváliť. Povolená je široká škála vizuálnych
a zvukových signálov za predpokladu, že sa použijú na povzbudenie a nie na korekciu.
Hodnotenie dvojice je priamo založené na kvalite predvedenia cvikov a času zdolania parkúru.
Na parkúre sú cviky, ktoré obsahujú príkazy ako „Sadni“, „Stoj“, „Ľahni“, vyskytujúce sa
v kombinácií so zmenami smeru vľavo a vpravo, tiež zmeny smeru o 90°, 180°, 270° a tiež
o 360°, slalom medzi kužeľmi a preskok cez prekážku. Charakteristickými sú cviky
s odmietaním potravy, pri ktorých by mala dvojica prejsť trasu bez záujmu psa o potravu.

3. Národné pravidlá a postupy súvisiace s podujatiami Rally Obedience v SR
ZŠK SR riadi oficiálne preteky a skúšky. Organizátorom podujatia môže byť každá členská
organizácia ZŠK SR, ktorá v zmysle platných postupov a nariadení oficiálne vopred požiadala
o usporiadanie. Každé oficiálne podujatie musí byť vopred odsúhlasené ZŠK SR. Uznané sú
výsledky zo skúšky, iba ak boli dosiahnuté na oficiálnom podujatí. Všetky oficiálne podujatia
Rally Obedience sú priebežne zverejňované na národnej internetovej stránke ZŠK SR
v Kalendári kynologických akcií na príslušný rok. Pre každú oficiálnu akciu sú organizačné
pokyny, propozície, odkazy na iné stránky a ostatné informácie uvedené na národnej stránke
Obedience SR (www.dog-obedience.sk), ak organizátor zašle relevantné dokumenty
a požiada o ich zverejnenie.

4. Sezóna skúšok a skúškové dni
Skúšky môžu byť vykonávané počas celého roka, pokiaľ to dovoľujú poveternostné podmienky
a nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie ľudí a zvierat. V opačnom prípade sa podujatie zruší.
Rozhodnutie o zrušení je na uvážení hlavného rozhodcu.
Skúškové dni sú určené na sobotu, nedeľu a dni štátneho pracovného voľna. Piatok môže byť
určený za skúškový deň iba v spojení so sobotou v prípade, ak sa jedná o medzinárodné
preteky FCI, kvalifikačné preteky na majstrovstvá sveta, alebo preteky s medzinárodnou
Rally Obedience SR / 1.1.2021

4

účasťou, kde počet pretekárov presahuje povolený limit na posúdenie jedným rozhodcom
v zmysle skúšobných pravidiel.

5. Podmienky účasti psov a psovodov na skúškach a pretekoch v SR
Rally Obedience je psí šport pre celú rodinu. Zúčastniť sa môže ktokoľvek so psom, ktorý je
v zásade ovládateľný a chová sa prijateľne k ľuďom a ostatným psom. Účasť dvojice
na podujatí je na základe vyplnenej prihlášky do termínu uzávierky, ktorou sa psovod zaväzuje
uhradiť štartovný príspevok. Psovodi môžu v daný deň súťažiť s viacerými psami. Pes môže
na danom podujatí v jeden deň súťažiť maximálne v dvoch výkonnostných úrovniach.
Vek psa
Aby sa pes mohol zúčastniť oficiálnej akcie Rally Obedience v SR musí najneskôr v deň
podujatia dosiahnuť minimálny vek 12 mesiacov. Samostatnú úroveň tvorí výkonnostná úroveň
„Senior“, v ktorej sa môžu zúčastniť psy až po dosiahnutí vekovej hranice 8 rokov. Rozhodujúci
je vek psa, nie psovoda.
Kategória „Junior“ je vekovo ohraničená od 8 – 18 rokov. Môže sa vyskytovať v každej
výkonnostnej úrovni, rozhodujúci je vek psovoda.
Klasifikácia výkonnostných úrovní
V Slovenskej republike sa v Rally Obedience vedie v 5 výkonnostných úrovniach:
Úroveň RO B „Začiatočníci“ (nepovinná úroveň)
Úroveň RO 1
Úroveň RO 2
Úroveň RO 3
Úroveň RO S „Senior“
Zdravotný stav psa
Účasť na oficiálnych podujatiach Rally Obedience v SR je povolená psom, pokiaľ im to ich
fyzický a zdravotný stav dovoľuje. Každý zúčastnený pes musí mať veterinárny preukaz
s platnými očkovaniami. Na súťažiacu dvojicu sa vzťahujú všetky platné antidopingové
a veterinárne pravidlá, ako aj podmienky stanovené organizátorom podujatia.
Rozhodca má právo vylúčiť z podujatia psy viditeľne choré, zranené alebo fyzicky nespôsobilé
absolvovať parkúr. Hluché psy a psy so zdravotným postihnutím sa podujatia Rally Obedience
môžu zúčastniť za predpokladu, že nevykazujú žiadne príznaky bolesti alebo nepohodlia.
Rozhodca posúdi každý prípad individuálne a rozhodne o účasti, resp. vylúčení psa zo súťaže.
Účasť psov s kupírovaným chvostom alebo kupírovanými ušami, alebo ďalšími zmenami vo
vzhľade vykonané zo zdravotných alebo kozmetických dôvodov, sa riadi platnými predpismi
v SR. Kastrovaným psom a sterilizovaným sučkám je účasť na pretekoch a skúškach v SR
povolená.
Háravé sučky sa môžu podujatia Rally Obedience zúčastniť, ak to usporiadateľ povoľuje,
avšak pretekajú posledné v poradí. Počas podujatia sa nesmú pohybovať v priestoroch výkonu
ani v blízkom okolí. Môžu sa zdržovať iba v priestoroch, ktoré určí vedúci akcie, až kým ostatné
psy neukončia cvičenie.
Sučky, ktoré rodili pred menej ako 8 týždňami odo dňa skúšky/pretekov a sučky očakávajúce
pôrod do 4 týždňov odo dňa skúšky/pretekov, sú z účasti vylúčené.
Identifikácia psa
Každý pes musí byť identifikovateľný. Rozhodcovia majú povinnosť na Súpiske pretekárov
potvrdiť, že bola vykonaná kontrola identity psa. Pod kontrolou identity psa sa rozumie kontrola
tetovania, resp. kontrola mikročipu čítačkou. Psy, ktorých identita sa jednoznačne nedá
preukázať, sa na oficiálnych podujatiach Rally Obedience nemôžu zúčastniť. Psovodi, ktorých
psy majú aplikovaný čip zo zahraničia, sú povinní postarať sa o to, aby bolo k dispozícií vhodné
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čítacie zariadenie. Kontrola identity psa sa musí vykonať bezprostredne pred alebo po výkone
dvojice, avšak nie je vylúčené, že rozhodca môže určiť kontrolu identity aj pri prezentácií.
Výstroj psa
Je povolený iba bežný obojok (textilný alebo kožený zapnutý na pevno). Zapnutý obojok na
krku psa by mal byť o niečo voľnejší. Sťahovací obojok, sťahovacia retiazka, ostnatý obojok,
elektrický obojok, alebo iné donucovacie prostriedky, ako aj obojok proti parazitom, postroj
a náhubok sú zakázané. Vodítko môže byť vyrobené z kože, nylonu alebo bavlny. Použitie
flexi-vôdzok a kovových reťazí nie je povolené.
Počas predvádzania sú na psovi zakázané ozdoby, prikrývky, plášte, peleríny, pršiplášte,
topánky, ponožky, postroje, pásky, bandáže a všetko ostatné, čo bráni psovi v pohybe.
Podmienky účasti psovoda
Oficiálnej akcie Rally Obedience sa môže zúčastniť psovod psychicky spôsobilý od veku
8 rokov. Za neplnoletého účastníka zodpovedá jeho zákonný zástupca, ktorý podpisuje
prehlásenie, že súhlasí s účasťou svojho dieťaťa a berie za neho plnú zodpovednosť, ako aj
za psa, s ktorým dieťa súťaží. Horná hranica veku psovoda nie je obmedzená.
Prihláška na podujatie
Účastník podujatia Rally Obedience je povinný dodržať termín uzávierky prihlášok. K prihláške
je psovod povinný doložiť potvrdenie, že je oprávnený prihlásiť sa do úrovne/kategórie, ktorú
uviedol na prihláške. Za oprávnené potvrdenie sa považuje zápis vo výkonnostnej knižke,
alebo Potvrdenie o vykonaní skúšky z oficiálnej akcie. Akceptujú sa iba zápisy
vo výkonnostných knižkách, ktoré boli vydané subjektami združenými pod FCI. Podanie
prihlášky zaväzuje psovoda uhradiť štartovný poplatok ešte pred konaním akcie (do termínu
uzávierky). Ak sa prihlásený psovod nemôže z akéhokoľvek dôvodu dostaviť na skúšku, musí
túto skutočnosť neodkladne oznámiť organizátorovi podujatia. Štartovný poplatok sa
po termíne uzávierky nevracia. Organizátor môže prihlasovaného na podujatie neprijať aj
bez udania dôvodu.

6. Základné pravidlá a zásady oficiálnych podujatí Rally Obedience
Všetky oficiálne podujatia sa riadia organizačnými pokynmi ZŠK SR.
Vedúci skúšky
Za organizáciu podujatia je zodpovedný vedúci skúšok. Zabezpečuje a kontroluje všetky
činnosti potrebné na prípravu a priebeh podujatia. Vedúci skúšok musí byť počas trvania akcie
k dispozícií delegovanému rozhodcovi. Najneskôr 7 dní pred dňom konania podujatia je
povinný oznámiť delegovanému rozhodcovi začiatok, miesto príjazdu, počet prihlásených
dvojíc v jednotlivých úrovniach. V prípade nedodržania povinnosti skontaktovať sa pred
podujatím s rozhodcom, má právo delegovaný rozhodca odstúpiť od svojho záväzku
posudzovať.
Vedúci skúšok nemusí byť členom klubu, ktorý podujatie organizuje. V takom prípade
za priebeh a splnenie si povinností voči ZŠK plne zodpovedá organizátor.
Kontrola skúšok
Národné organizácie FCI môžu vykonávať kontrolu skúšok. Osoba poverená národnou
organizáciou FCI skontroluje riadny priebeh skúšky.
Rozhodca
Oficiálne podujatie Rally Obedience posudzuje iba delegovaný rozhodca, ktorý musí byť
dostatočne školený na to, aby bol spôsobilý posudzovať pretekárov na oficiálnych podujatiach.
Rozhodca Rally Obedience v SR musí byť držiteľom platnej licencie, ktorú vydáva ZŠK SR na
základe úspešne zvládnutých podmienok na pridelenie licencie rozhodcu. Rozhodca Rally
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Obedience je povinný pravidelne sa zúčastňovať školení a riadiť sa štatútom rozhodcu. Počas
hodnotenia rozhodca nesmie svojím chovaním prácu psov narušovať, alebo ich ovplyvňovať,
alebo napomáhať psovodom. Rozhodca zodpovedá za presné dodržiavanie ustanovení
platných skúšobných pravidiel. Je oprávnený podujatie ukončiť, ak nie je dodržiavaný
skúšobný poriadok.
Každý rozhodca môže mať asistenta, ktorý zapisuje jeho slovné hodnotenie rozhodcu, pričom
rozhodca nespúšťa dvojicu z dohľadu. Na veľkých pretekoch môže byť viac rozhodcov, pričom
každý má svojho asistenta. Na podujatí musí byť prítomný aj asistent, ktorý sleduje a zapisuje
časomieru. Rozhodnutie rozhodcu je definitívne a záväzné. Všetky bodové zrážky (odpočty)
a dosiahnutý čas musia byť zaznamenané na hodnotiacom liste dvojice.
Delegovanie rozhodcu na národnú aj medzinárodnú akciu schvaľuje ZŠK SR.
Kvalifikácia rozhodcov z iných krajín, pozvaných posudzovať akcie Obedience v SR, musí byť
potvrdená delegačným listom z národného zväzu alebo asociácie.
Delegovanie slovenských rozhodcov na akcie Rally Obedience do zahraničia podlieha
predpisom FCI.
Predvádzanie a vedenia psa počas výkonu
Za normálnych okolností počas predvádzania cvikov a medzi cvikmi by mal psovod zvyčajne
viesť psa po svojej ľavej strane. Podujatia Rally Obedience sa môžu zúčastniť aj psovodi
s obmedzenou pohyblivosťou alebo inak telesne hendikepovaní. Takí psovodi môžu viesť
svojho psa, na základe rozhodnutia delegovaného rozhodcu, aj na pravej strane. Na parkúre
sa akceptuje používanie invalidných vozíkov. Stranu, na ktorej psovod vedie psa na parkúre
počas predvádzania, nie je povolené zmeniť.
Druh zdravotného znevýhodnenia a stranu vedenia psa je povinný pretekár nahlásiť vopred
v prihláške podľa inštrukcií organizátora za účelom úpravy trasy / cvikov, ak je to nevyhnutné.
Všetky mimoriadne opatrenia by mali byť odôvodnené a nemali by rušiť iných psov
a súťažiacich.
Psovod by sa mal počas predvádzania cvikov po parkúre pohybovať prirodzene. Povolená je
široká škála pohybov a zvukových signálov, za predpokladu, že sa používajú na povzbudenie
a nie na korekciu pri cvičení. Poloha rúk nie je direktívne stanovená.
V triede RO B „Začiatočníci“ je predvádzanie cvikov na vodítku. Použitie vodítka
v RO 1 a na úrovni „Senior“ je voliteľné. Pred každým výkonom je obojok psa skontrolovaný.
Pes, ktorý má nevhodný alebo nepovolený obojok, nemôže štartovať. Obojok nesmie byť
zapnutý tesne a vodítko a obojok nesmú psa škrtiť. Počas predvádzania je možné vodítko
držať v jednej alebo v oboch rukách. Taktiež je možné vodítko v rukách striedať.
Poloha ruky naznačujúca odmenu v zavretej dlani, alebo rúk vo vreckách vedú k prvému
upozorneniu. Opakované chovanie je penalizované bodovou zrážkou. Zvukové signály majú
byť vyslovované priateľským tónom. Na každý úkon (cvik) je možné vydať iba jeden povel.
Každý povel navyše je penalizovaný bodovou zrážkou. Psovodi v Rally Obedience môžu
počas predvádzania cvikov komunikovať so svojím psom, chváliť ho a povzbudzovať
(napríklad mierne tlieskanie rukami alebo potľapkávanie po stehne). Toto sa nepovažuje za
povely, ale za povzbudenie, ktoré sa akceptuje. Signály vyslané ku psovi môžu byť čisto
vizuálne alebo čisto zvukové. Ak sú vydané oba (aj zvukový aj vizuálny), musia byť vydané
súčasne a považujú sa za jeden povel. Pes by nemal byť naprávaný fyzicky rukami, dotykmi,
alebo korigovaný vodítkom. Každá korekcia v závislosti od závažnosti je penalizovaná
bodovou zrážkou až vylúčením.
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Odmeny
Po dokončení cvikov v RO B a v RO 1, je možné na stanovištiach označených smajlíkom,
psa odmeniť krátko pohladením alebo potravou z ruky psovoda. Počas cvičenia má psovod
potravu vo vrecku, nie je dovolené ju držať v ruke, ani ju mať viditeľne mimo odevu (napr.
v pamlskovníku, taške na opasku, pripnuté k odevu v separátnom vrecku a pod.). Kŕmenie psa
počas vykonávania cviku alebo medzi cvikmi (mimo povolených označených staníc) vedie
k vylúčeniu a ukončeniu skúšky.
V RO Senior môže byť pes odmenený potravou alebo pohladením (povzbudzovacími gestami)
hocikedy počas cvičenia, ak to nenaruší priebeh výkonu.
Všetky dvojice, ktoré používajú potravu ako odmenu, štartujú na začiatku pred tými dvojicami,
ktoré potravu ako odmenu nepoužívajú. Psovod je povinný uviesť do prihlášky, že má úmysel
na parkúre počas predvádzania použiť potravu ako odmenu.
Agresivita psov
Rozhodca alebo organizátor môže zakázať účasť dvojice, ak sa pes správa agresívne, napáda
psov alebo ľudí, alebo ich inak fyzicky ohrozuje a je neovládateľný v celom priestore podujatia.
Ak sa incident udeje v ktoromkoľvek dni, pes je vylúčený z celého podujatia a stráca všetky
body. Incident musí byť zaznamenaný v hlásení z podujatia v správe rozhodcu, v prípade
zahraničného účastníka sa incident hlási národnému zväzu krajiny, ktorú pes reprezentuje.

7. Organizácia podujatia Rally Obedience
Veľkosť plochy
Parkúr je rozložený na ploche cca 20 x 30 metrov. Odchýlky od veľkosti plochy sú možné iba
po konzultácií s rozhodcom. Plocha musí mať označený voľný vchod aj východ. Trasa
na parkúre pre úrovne B, 1, 2, 3 (od štartu po cieľovú čiaru ) nesmie byť dlhšia ako 4 minúty.
Schéma parkúru je počas podujatia zverejnená na prístupnom mieste pre všetkých účastníkov.
Pred vchodom na plochu musí byť priestor na prípravu dvojice.
Pomôcky
•
Parkúr o veľkosti minimálne 20 x 30 metrov
•
Karty úloh veľkosti cca A4 dobre čitateľné pre psovoda
•
Čísla od 1 do 24 na označenie poradia úloh na parkúre. Číslo musí byť čitateľné
a pripevnené ku karte úlohy
•
Držiaky na karty úloh (minimálne 26 ks), držiaky môžu byť nahradené kužeľmi
•
Kužele minimálne 14 ks, ktorých výška musí byť najmenej 25 cm
•
Misky na kŕmenie 6 ks. Každá miska by mala mať veko, aby znemožnila psovi dosať
sa k potrave, alebo k hračkám, aby sa pes sám nemal možnosť odmeniť
•
Prekážky (najmenej 2 ks), postavené stabilne a bezpečne:
šírka prekážky je stanovená na 1 až 1,5 metra. Je dovolené použiť otvorené aj uzavreté
prekážky. Nastavenie výšky prekážky závisí od výšky psa v kohútiku:
Výška psa v kohútiku
Menej ako 30 cm
medzi 30 a 40 cm
medzi 40 a 50 cm
vyššia ako 50 cm
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Všetky úlohy musia byť použité aspoň raz. Uvedené si vyžaduje kópie niektorých kariet:
Označenie
001
006
007
008
009
011
012
017
014
Z0a
Z0b
Z0c
Z0d

Úloha
Stop
Doprava
Doľava
Čelom vzad vpravo
Čelom vzad vľavo
2700doprava
2700doľava
Normálne tempo
Predsadnutie
Pes – priradenie okolo
Pes priradenie priamo
Pes – priradenie okolo
Pes priradenie priamo
Smajlík

Počet kusov
3-krát
3-krát
3-krát
3-krát
3-krát
3-krát
3-krát
3-krát
4-krát
4-krát
4-krát
4-krát
4-krát
10- krát

Príprava psovodov pred výkonom
Príprava psovodov pred príchodom na parkúr prebieha pred súťažou danej skupiny. Pretekári
bez psov sa môžu na pokyn vedúceho skúšky prejsť 10 minút po parkúre. V prípade potreby
môžu položiť otázky rozhodcovi. Deti a juniorov môžu sprevádzať dospelé osoby a zdravotne
hendikepovanú osobu môže, podľa uváženia rozhodcu, sprevádzať pomocník. Skupinu tvorí
maximálne 20 účastníkov. Hodnotiť sa začne až po prehliadke parkúru. Ďalšia skupina
s 20 účastníkmi nasleduje po prvej skupine a tiež má na prezretie parkúru 10 minút. Všetky
psy vstupujú na parkúr postupne podľa vylosovaného poradia. K parkúru prichádzajú pripnuté
na vodítku (aj tie, ktoré súťažia bez vodítka). Psovod musí mať na viditeľnom mieste na odeve
pripevnené číslo (katalógové číslo), ktoré nemusí zodpovedať poradiu na štarte. Poradie
štartujúcich sa zvyčajne losuje po prezentácií. Po odovzdaní dvojice parkúrovému rozhodcovi
majú pred štartovým polom 30 sekúnd na prípravu, po ktorých sa začína hodnotiť. Ak dvojica
absolvuje parkúr bez vodítka, psovod ho pred štartom odloží na určené miesto, alebo ho
odovzdá pomocníkovi, alebo si ho schová do vrecka.
Časový limit predvedenia cvikov na parkúre a počet dvojíc
Dvojica musí prekročiť štartovnú čiaru bežným tempom chôdze. Čas sa začína merať
a rozhodca začína hodnotiť, keď dvojica prekročí štartovnú čiaru. Časomiera sa zastaví
a rozhodca skončí posudzovanie, keď dvojica prekročí cieľovú čiaru. Po ukončení cvičenia
dvojica okamžite opustí parkúr a priestor pred ním so psom na vodítku.
Na predvedenie cvikov RO B, RO 1, RO 2, RO 3 medzi štartom a cieľom je časový limit
4 minúty. Ak rozhodca uzná za vhodné, môže tento časový limit upraviť zodpovedajúcim
spôsobom. Ak dvojica prekročí určený čas, v skúške neuspela. Pre pretekárov v kategórii
„Junior“ sa časový limit zvyšuje o 1 minútu. Psovodom s obmedzenou funkciou pohybu
prijateľný rámec časového limitu stanoví rozhodca, ktorý posudzuje v ten deň. Úroveň „Senior“
nemá stanovený časový limit.
Rozhodca denne môže posúdiť maximálne 60 dvojíc zložených aj z rôznych výkonnostných
úrovní (RO B, RO 1, RO 2, RO 3, RO S).
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Stanovištia s úlohami
Na každom stanovišti je zreteľne umiestnená karta s úlohou v rovnakom smere, ako je
vytýčená trasa na parkúre. Karty s úlohami na trase musia byť dobre viditeľné a označené
poradovými číslami tak, aby určovali smer na parkúre. Pravidlo prechádzania trasy
bez bodovej zrážky je, že psovod so psom môže prejsť k ďalšej úlohe, iba ak splní predošlú.
Celá úloha môže pozostávať z jednej alebo viacerých kariet. „Doplnkové karty“ označujú
ukončenie cviku pred základným postojom hlavného cviku a sú posudzované spolu
s vykonaním cviku na hlavnej karte. Pri niektorých cvičeniach musí psovod prejsť od prvého
stanovištia k druhému, aby ukončil celý cvik. V takom prípade sa obidve predvedenia
posudzujú osobitne.
V takzvaných kartách pre viac cvikov (tzn. spojená úloha) môžu byť umiestnené až 3 karty
priamo k sebe umiestnené vedľa seba zľava doprava, alebo umiestnené pod sebou zhora
nadol. Úlohy na týchto kartách sa musia vykonať okamžite po sebe, alebo s jedným ďalším
krokom medzi nimi. Cviky sa posudzujú osobitne a nezávisle na sebe. Ak je medzi dvoma
kartami rovnaká poloha/rovnaký cvik (sed, ľah alebo stoj), je možné ich predviesť spolu.
Vzdialenosť medzi dvoma po sebe nasledujúcimi stanovišťami je zvyčajne najmenej 3 metre.
Pri niektorých úlohách je potrebná dlhšia vzdialenosť (pozri popis cvikov), potom oprávnená
úprava je na zvážení rozhodcu. Pokiaľ nie je v popisoch cvičení uvedené inak, cviky sa
zvyčajne začínajú max. 120 cm vľavo od karty, ale ak je na parkúre karta, ktorá obsahuje
zmenu smeru (doľava, doprava, otočenie o 2700), musí sa cvičenie vykonať max. 120 cm pred
kartou. Psovod musí byť pripravený na to, že nasledujúca karta nemusí byť vždy v priamom
smere. V takom prípade musí dvojica trochu zmeniť smer. Rozhodcovi je dovolené zmeniť
polohu kariet, aby sa predišlo nebezpečným situáciám. To však musí byť urobené a oznámené
najneskôr pred inštruktážou (prehliadkou plochy) a musia byť o tom informovaní všetci
štartujúci psovodi. Ďalšie podrobnosti nájdete v popisoch cvičení (príloha 2).
Zásady hodnotenia
Dvojica začína parkúr na štarte so 100 bodmi. Rozhodca hodnotí počas predvádzania na
stanovištiach a asistent zapisuje bodové zrážky (body za chyby) do hárku rozhodcu, v ktorom
sú uvedené všetky úlohy z kariet na parkúre. Ak sa úloha skladá z viacerých kariet, každá je
zachytená v hodnotiacom hárku rozhodcu a vyhodnotí sa osobitne. Všetky výroky
a hodnotenia rozhodcu sú definitívne. Sumárne výsledky účastníkov musia byť zapísané na
výsledkovej listine, ktorá by mala byť verejne dostupná. Je na rozhodcovi, či sprístupní aj svoje
čiastkové hodnotenia zaznamenané na listoch rozhodcu. Dvojica nemá právo vidieť list
rozhodcu.
Minimálna bodová zrážka je 1 bod. Body je možné odpočítať v ktorejkoľvek časti parkúru.
Hodnotí sa predvedenie úloh, ale aj presun dvojice medzi cvikmi. Body sa odpočítavajú psom,
ktoré nekontrolovateľne a/alebo nadmerne štekajú. V Rally Obedience sa dôraz kladie aj
na spoluprácu a vzájomnú komunikáciu dvojice. Pokiaľ nie je v popise cvičenia uvedené inak,
dvojica má možnosť úlohu opakovať, ale iba jedenkrát. Za opakovanie úlohy je 5 bodová
zrážka. Za opakovanie cviku sa považuje aj to, ak dvojica úlohu vynechá, vykoná ďalší cvik
a neskôr sa vráti k pôvodnej úlohe, ktorú vynechala, alebo nevykonala. Každú úlohu je možné
opakovať iba raz. Za každú úlohu je možné odpočítať najviac 10 bodov. Body za chyby sa
odpočítajú, ak neboli vykonané základné časti úlohy podľa popisu ani pri opakovanom pokuse
vynechanej alebo nevykonanej úlohy. Podrobnejší popis niektorých bodových zrážok je
v prílohe 3.
Na to, aby bola splnená skúška, dvojica musí získať aspoň 70 bodov pri dodržaní časového
limitu. Bodové rozpätie pre udelenie známky:
Rally Obedience SR / 1.1.2021
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Bodové rozpätie

Známka

Ocenenie

90 až 100 bodov

VÝBORNE

červená stuha

80 až 89 bodov

VEĽMI DOBRE

modrá stuha

70 až 79 bodov

DOBRE

žltá stuha

menej ako 70 bodov

NEUSPEL

x

Diskvalifikácia
Ak psovod používa fyzickú alebo hrubú verbálnu korekciu na psa, alebo nevhodne opravuje
psa vodítkom, rozhodca psovoda upozorní na nevhodné správanie a zároveň môže odobrať
všetky body za uvedený cvik. Ak uvedené nevhodné správanie použije psovod opakovane
(po druhý raz) počas výkonu alebo mimo parkúru, dvojica bude diskvalifikovaná. Rozhodnutie
rozhodcu diskvalifikovať dvojicu musí byť zreteľne formulované. Hodnotenie sa ukončí
a dvojica stráca všetky body. Rozhodca môže okamžite vylúčiť tím z parkúru a z ďalšej súťaže.
Každý pes, ktorý agresívnym správaním ohrozuje bezpečnosť iných psov alebo ľudí, bude
z priestoru rozhodcom alebo organizátorom vykázaný. Zástupcovia menovaní organizátorom
môžu poslať preč akúkoľvek osobu, ktorá uplatňuje na psa hrubý fyzický nátlak aj mimo
parkúru. Hrubá korekcia je definovaná ako násilie s neprimeranou silou, ktoré spôsobuje psovi
bolesť.

8. Výkonnostné úrovne a prestupy
Úroveň RO B „Začiatočníci“ (nepovinná)
V tejto triede môžu štartovať psy od veku 12 mesiacov. So psami môžu na parkúr nastúpiť
juniori a dospelí. Parkúr obsahuje okrem kariet „Štart“ a „Cieľ“ aj ďalších 15 až 18 úloh. Časový
limit na zdolanie parkúru s úlohami (od štartu po cieľ) je do 4 minút. Parkúr je možné
absolvovať so psom bez vodítka alebo na vodítku. Psa je možné odmeniť z ruky ale iba
na stanovištiach označených smajlikom. Výber kariet úloh je stanovený v prílohe 4.
Úroveň RO 1
Táto trieda je určená pre juniorov a dospelých. Parkúr obsahuje okrem kariet „Štart“ a „Cieľ“
aj ďalších 18 až 20 úloh. Časový limit na zdolanie parkúru s úlohami (od štartu po cieľ) je
do 4 minút. Parkúr je možné absolvovať so psom bez vodítka alebo na vodítku. Psa je možné
odmeniť z ruky, ale iba na stanovištiach označených smajlikom. Výber kariet úloh je stanovený
v prílohe 4.
Úroveň RO 2
Táto trieda je určená pre juniorov a dospelých. Dvojica pred nástupom do tejto úrovne musí
spĺňať vstupné kritéria do RO 2, tzn. obaja musia mať úspešne absolvovanú úroveň RO 1.
Parkúr obsahuje okrem kariet „Štart“ a „Cieľ“ aj ďalších 20 až 22 úloh. Časový limit na zdolanie
parkúru s úlohami (od štartu po cieľ) je do 4 minút. Parkúr sa absolvuje so psom bez vodítka.
Psa nie je možné odmeniť jedlom na parkúre prechádzajúc stanovištia s úlohami. Výber kariet
úloh je stanovený v prílohe 4.
Úroveň RO 3
Táto trieda je určená pre juniorov a dospelých. Dvojica pred nástupom do tejto úrovne musí
spĺňať vstupné kritéria do RO 3, tzn. obaja musia mať úspešne absolvovanú úroveň RO 2.
Parkúr obsahuje okrem kariet „Štart“ a „Cieľ“ a ďalších 22 až 24 úloh. Časový limit na zdolanie
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parkúru s úlohami (od štartu po cieľ) je do 4 minút. Parkúr sa absolvuje so psom bez vodítka.
Na parkúre je zakázané odmeniť psa jedlom. Výber kariet úloh je stanovený v prílohe 4.
Úroveň RO S „Senior“
V tejto triede majú povolený štart iba psy staršie ako 8 rokov. Vedenie psa môžu vykonávať
juniori a dospelí, pričom ani pes ani psovod nemôžu začínať v triede „Senior“, musia mať
úspešne zloženú aspoň úroveň RO B. Pokiaľ pes už štartoval v seniorskej triede, nemôžete
sa zúčastniť v žiadnej inej úrovni. Trasa pre starších psov je rovnaká ako pre úroveň RO 1.
Parkúr obsahuje okrem kariet „Štart“ a „Cieľ“ aj ďalších 12 úloh. Tento súbor môže byť prvých
12 na úrovni RO 1 s rovnakým rozložením na parkúre, alebo s vlastnou schémou parkúru
s úlohami medzi 001 a 117 + ďalšie. Na absolvovanie trasy nie je stanovený horný časový
limit. Trasu je možné absolvovať so psom na vodítku alebo bez neho. Kedykoľvek je možné
psa odmeniť za predpokladu, že odmeňovanie nebráni nepretržitému plneniu úlohy. Pri plnení
úlohy je možné povel / signál opakovať jedenkrát bez bodovej zrážky. Výber kariet úloh
je stanovený v prílohe 4.
Kategória „Junior“
Všetky úrovne pre juniorov podliehajú pravidlám pre dospelých. Pre túto kategóriu je časový
limit splnenia úloh na parkúre od štartu po cieľ predĺžený na 5 minút. Môže byť použité to isté
rozloženie na parkúre ako pre dospelých. Ak dvojice štartujú na rovnakej prekážkovej dráhe
ako dospelí, potom kategória „Junior“ by mala byť vyhodnotená osobitne.
Prestupy medzi úrovňami Rally Obedience
Ak dvojica spĺňa kritériá na prestup, nasledujúci štart môže nastúpiť do vyššej triedy. Trieda
RO B nie je povinná, trieda RO S je voliteľná po dosiahnutí veku psa 8 rokov. Prestup do
bezprostredne vyššej triedy je umožnený, ak dvojica dosiahne minimálne 1-krát celkové
hodnotenie 90 bodov alebo 3-krát aspoň po 70 bodov. Tzn. žiadnu úroveň (RO 1, RO 2, RO 3)
nemožno vynechať. Je na organizátorovi, či umožní štart na pretekoch psom v nižšej triede,
ak už majú splnený limit vo vyššej triede. Toto rozhodnutie je v kompetencii organizátora.
Umiestnenie pretekárov a výsledky
Umiestnenie pretekárov v poradí na pretekoch je stanovené podľa výšky celkových bodov. Pri
rovnosti bodov rozhoduje dosiahnutý čas, za ktorý dvojica absolvovala parkúr. Tzn. pri rovnosti
bodov rýchlejšia dvojica získa lepšie umiestnenie. V prípade rovnosti bodov a rovnosti
dosiahnutého času dvojice získavajú rovnaké umiestnenie. Na veľkých pretekoch (napr.
majstrovstvá) rozhodca môže nariadiť, že v prípade rovnosti bodov aj dosiahnutého času
rozhoduje súčet za prvých 12 cvikov.
Je na rozhodnutí organizátora, aké udelí ceny za dosiahnuté výsledky. Všetky dosiahnuté
výsledky, aj neúspešné, musia byť zdokumentované písomne. Odporúča sa, aby psovodi mali
na psa vystavenú výkonnostnú knižku (Výkonnostný a výstavný preukaz psa, Príloha
k preukazu o pôvode psa, preukaz psa záchranára a pod.). Dokumenty z podujatia musia byť
v termíne zaslané na ZŠK SR v zmysle platných usmernení.
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Príloha 1

Súbor kariet s úlohami
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Príloha 2

Popis predvedenia úloh

Základné pojmy
Cvik: Úkon, ktorý má pes, alebo psovod alebo dvojica spolu predviesť podľa popisu
v skúšobných pravidlách.
Úloha: Môže sa skladať z viacerých cvikov.
Základný postoj / základná pozícia: pes sedí čo najrovnejšie a má pravú lopatku vo výške
nôh na ľavej strane psovoda. Mierne odchýlky (30°) sú tolerované. Psovod smie stáť na šírku
ramien.
Chôdza: pes kráča / beží pozdĺž ľavej strany psovoda vo výške kolien. Odchýlky spredu,
zozadu alebo do boku sú tolerované do 30 cm.
Predsadnutie: pes sedí rovno a čo najbližšie k psovodovi. Psovod môže stáť na šírku ramien.
Labky psa nemôžu dosiahnuť viac ako nohy psovoda. Ak pes skĺzne alebo sadne pod
psovoda, považuje sa cvik za nevykonaný správne. Psovod už nesmie hýbať nohami keď
zastaví na konci cviku, a pes je v sede pri jeho nohe v základnej pozícií.
Zastaviť znamená, že dvojica by mala skončiť v základnom postoji / základnej pozícií.
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Typy úloh
Typ A: stacionárne cvičenie, cvičenie končí v sede, v ľahu alebo v stoji
Typ B: cvičenie končí chôdzou pri nohe psovoda
A alebo B: Podľa toho, ako je cvik dokončený.
Kombinácia A & B: Typ celkového cviku je určený druhým znakom / kombináciou alebo
doplnkovým znakom.
Dodatková značka (Z):
Posúdenie úlohy je súčasťou posúdenia pre hlavnú úlohu.

Popis cvikov

RO B,

RO 1,

RO 2,

RO 3

Štart
Označuje začiatok trasy parkúru. Dvojica nemusí na štarte
zaujať základnú pozíciu so psom v sede, ale môže nastúpiť
ihneď po príprave. Posudzovanie a meranie času sa začína,
keď dvojica prekročí štartovú čiaru.

Cieľ
Označuje koniec trasy na parkúre. Akonáhle dvojica prekročí
cieľovú čiaru vľavo od značky, čas sa zastaví a ukončí sa aj
hodnotenie výkonu. Po ukončení môže byť pes odmenený
pochvalou, hračkou, potravou a fyzickým kontaktom so
psovodom.

Smajlík
Označuje miesta / stanovišťa, kde jednotlivá úloha končí a po
ukončení môže byť pes odmenený pochvalou, hračkou,
potravou (iba z ruky psovoda) a fyzickým kontaktom so
psovodom v úrovniach RO, kde to skúšobné pravidlá
dovoľujú.
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Z-0a
Typ A
Doplnková značka
a) Pes – priradenie okolo - Stop
Psovod dáva psovi signál, aby sa priradil ku psovodovi sprava
(poza jeho chrbát) do základnej pozície. Keď sa pes priradí k ľavej
nohe psovoda, zaujme základný postoj. Zo základného postoja
dvojica pokračuje na ďalšie stanovište. Počas vykonávania cviku, keď sa pes premiestňuje
k ľavej nohe psovoda, psovod nesmie pohybovať nohami. Cvik sa hodnotí spolu s hlavnou
úlohou.

Z-0b
Typ A
Doplnková značka
b) Pes - priradenie priamo - Stop
Psovod dáva psovi signál, aby sa z predsadnutia priradil priamo
k ľavej nohe psovoda do základného postoja. Pes si po priradení
sadne. Zo základného postoja dvojica pokračuje na ďalšie
stanovište. Počas vykonávania cviku, keď sa pes premiestňuje
k ľavej nohe psovoda, psovod nesmie pohybovať nohami. Cvik sa hodnotí spolu s hlavnou
úlohou.

Z-0c
Typ B
Doplnková značka
c) Pes – priradenie okolo – chôdza vpred
Psovod dáva psovi signál, aby sa priradil ku psovodovi sprava (poza
jeho chrbát) k ľavej nohe psovoda. Keď je pes na úrovni ľavej nohy
psovoda, dvojica pokračuje normálnym krokom na ďalšie stanovište
bez toho, aby si pes prisadol do základného postoja. Pokiaľ sa pes
premiestňuje, psovod nesmie pohybovať nohami. Cvik sa hodnotí spolu s hlavnou úlohou.

Z-0d
Typ B
Doplnková značka
d) Pes - priradenie priamo – chôdza vpred
Psovod dáva psovi signál, aby sa z predsadnutia priradil priamo
k ľavej nohe psovoda. Keď je pes na úrovni ľavej nohy psovoda,
dvojica pokračuje normálnym krokom na ďalšie stanovište bez toho,
aby si pes prisadol do základného postoja. Počas vykonávania
cviku, keď sa pes premiestňuje k ľavej nohe psovoda, psovod nesmie pohybovať nohami. Cvik
sa hodnotí spolu s hlavnou úlohou.
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RO B

(Začiatočníci)

Karty 001 - 022
B-001
Typ A
Stop
Pri chôdzi normálnym tempom sa dvojica zastaví vľavo od karty úlohy
do základného postoja. Pes si môže sadnúť sám, alebo mu psovod
vydá zvukový a / alebo posunkový povel.

B-002
Typ A
Stop - ľahni
Pri chôdzi normálnym tempom sa dvojica zastaví vľavo od karty úlohy
do základného postoja. Potom je pes uložený do ľahu zvukovým a /
alebo posunkovým povelom. Pokiaľ pes leží, psovod stojí vedľa psa.
Ďalej pokračujú spoločnou chôdzou tak, že pes vykročí z ľahu hneď
do chôdze bez prisadnutia (nie cez sad).

B-003
Typ A
Stop - ľahni - sadni
Počas chôdze sa dvojica zastaví vľavo od karty úlohy a pes si sadne
do základného postoja. Potom si na zvukový a/ alebo posunkový
povel psovoda pes ľahne. Psovod môže zmeniť svoju pozíciu. Pes
leží a psovod stojí vedľa ležiaceho psa. Po tom, čo psovod vydá
signál, pes si opäť sadne, pričom psovod nemení svoje miesto. Zo
sedu pes a psovod spolu vykročia k ďalšej úlohe.

B-004
Typ A
Stop – okolo psa
Počas chôdze sa dvojica zastaví vľavo od karty úlohy, pes si sadne
k nohe psovoda do základnej pozície. Psovod môže dať psovi signál
„zostaň“ alebo „čakaj“. Psovod obíde sediaceho psa zľava a vráti sa
na pôvodné miesto. Počas tohto pohybu pes musí sedieť, nesmie
meniť svoju polohu. Akonáhle sa psovod priradí ku psovi, pokračujú
ďalej k nasledujúcej úlohe.

B-005
Typ A
Stop - ľahni – okolo psa
Počas chôdze sa dvojica zastaví vľavo od karty úlohy, pes si sadne
k nohe psovoda do základnej pozície. Psovod vydá psovi povel, aby
si ľahol. Psovod môže zmeniť svoju pozíciu. Keď pes leží, psovod
môže dať psovi povel „zostaň“ alebo „čakaj“. Psovod obíde psa
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v ľahu zľava a znovu sa k nemu priradí. Počas tohto pohybu pes musí ležať. Po krátkej dobe
ďalej pokračujú k nasledujúcej úlohe.

B-006
Typ B
Doprava
V normálnom tempe na priamej trase dvojica zabočí doprava (900)
a bez zastavenia pokračuje k ďalšej úlohe.

B-007
Typ B
Doľava
V normálnom tempe na priamej trase dvojica zabočí doľava (900)
a bez zastavenia pokračuje k ďalšej úlohe.

B-008
Typ B
Čelom vzad - vpravo
V normálnom tempe na priamej trase sa dvojica otočí čelom vzad
doprava (1800) a bez zastavenia pokračuje k ďalšej úlohe.

B-009
Typ B
Čelom vzad - vľavo
V normálnom tempe na priamej trase sa dvojica otočí čelom vzad
doľava (1800) a bez zastavenia pokračuje k ďalšej úlohe.

B-010
Typ B
Čelom vzad - Človek doľava, Pes doprava
V normálnom tempe na priamej trase sa dvojica otočí čelom oproti
sebe, tzn. súčasne sa človek točí doľava, pes sa točí doprava (1800)
tesne vedľa seba (povolená je malá krivka). Keď dosiahnu svoje
pôvodné pozície (pes pri ľavej nohe psovoda), pokračujú bez
zastavenia k ďalšej úlohe.
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B-011
Typ B
270° doprava
Počas chôdze v normálnom tempe dvojica urobí pred kartou 270°
obrat doprava. Psovod by mal vykonať obrat na mieste. Je povolený
mierny pohyb chodidiel (chodidlo vedľa chodidla) dopredu v malom
kruhu. Pes sa pohybuje stále pri nohe psovoda. Smer trasy
k nasledujúcej tabuľke je po dokončení obratu – vľavo od pôvodnej
karty .

B-012
Typ B
270° doľava
Počas chôdze v normálnom tempe dvojica urobí pred kartou 270°
obrat doľava. Psovod by mal vykonať obrat na mieste. Je povolený
mierny pohyb chodidiel (chodidlo vedľa chodidla) dopredu v malom
kruhu. Pes sa pohybuje stále pri nohe psovoda. Smer trasy
k nasledujúcej tabuľke je po dokončení obratu – vpravo od pôvodnej karty.

B-013
Typ B
360° doprava
Počas chôdze v normálnom tempe sa dvojica vedľa karty otočí o 360°
doprava (tzn. urobí kruh vpravo). Psovod by mal vykonať obrat na
mieste. Je povolený mierny pohyb chodidiel (chodidlo vedľa chodidla)
dopredu v malom kruhu. Pes sa pohybuje stále pri nohe psovoda.
Smer pôvodnej trasy k nasledujúcej karte sa po dokončení kruhu
nezmení.

B-014
Typ A alebo B
Predsadnutie
Dvojica sa zastaví pri karte úlohy vľavo. Psovod dá psovi povel, aby
si predsadol. Počas toho, ako sa pes pohybuje pred psovodom
(predsadá si), psovod môže urobiť až štyri kroky dozadu. Musí ísť
iba rovno dozadu, nevychyľovať sa z trasy nabok, a tým korigovať
svoju pozíciu a psa. Počas predsadnutia a toho ako pes ďalej cvičí,
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psovod nesmie hýbať nohami. K tejto úlohe je potrebné pridať ďalšiu kartu úlohy. Cvičenie sa
potom hodnotí spolu s dodatkovou úlohou.

B-015
Typ B
Pomalé tempo
Na úrovni karty po ľavej strane, pes a psovod znížia rýchlosť chôdze.
Zmena tempa musí byť jasne rozpoznateľná u človeka aj u psa.
Tempo sa musí udržiavať až ku karte, ktorá prikazuje zmeniť tempo,
alebo zastaviť. Môže to byť tiež posledná úloha na parkúre. V tom
prípade cvičenie končí, keď dvojica prekročí cieľovú čiaru.

B-016
Typ B
Rýchle tempo
Na úrovni karty po ľavej strane, pes a psovod zvýšia rýchlosť
chôdze. Zmena tempa oproti normálnemu tempu musí byť jasne
rozpoznateľná u človeka aj u psa. Dvojica musí aspoň klusať
Tempo sa musí udržiavať až ku karte, ktorá prikazuje zmeniť tempo,
alebo zastaviť. Môže to byť tiež posledná úloha na parkúre. V tom
prípade cvičenie končí, keď dvojica prekročí cieľovú čiaru.

B-017
Typ B
Normálne tempo
Na úrovni karty po ľavej strane, pes a psovod kráčajú normálnym
tempom. Tempo určuje psovod. Táto karta sa použije iba po rýchlom
alebo pomalom tempe.

B-018
Typ B
Špirála sprava – pes zvonku
Na pomyselnej priamke sú vo vzdialenosti 1,5 metra rozmiestnené
tri kužele. Označenie smeru „vpravo“ znamená, že psovod obieha
kužele v smere hodinových ručičiek (t.j. doprava) a pes kráča vedľa
neho po vonkajšej strane (zvonku). Karta s úlohou je umiestnená
pred prvým kužeľom a dá sa čítať zo smeru, ktorým sa dvojica blíži.
Pes a psovod kráčajú vľavo od značky za tretí kužeľ a vracajú sa
k prvému kužeľu, obídu ho a vracajú sa späť, obídu druhý kužeľ
a vracajú sa k prvému a aj ten obídu. Každá zo špirál teda zahŕňa
prvý kužeľ. Smer, ktorým pokračujú zo špirály, závisí od polohy
nasledujúcej úlohy.
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B-019
Typ B
Špirála zľava – Pes vnútri
Na pomyselnej priamke sú vo vzdialenosti 1,5 metra rozmiestnené
tri kužele. Označenie smeru „vľavo“ znamená, že psovod obieha
kužele proti smeru hodinových ručičiek (t.j. doľava) a pes kráča
vedľa neho po vnútornej strane (z jednej strany má kužele a z druhej
psovoda).
Tabuľka s úlohou je umiestnená pred prvým kužeľom a dá sa čítať
zo smeru, ktorým sa dvojica blíži. Pes a psovod kráčajú po pravej
strane od značky za tretí kužeľ a vracajú sa k prvému kužeľu obídu
ho a vracajú sa späť, obídu druhý kužeľ a vracajú sa k prvému a aj
ten obídu. Každá zo špirál teda zahŕňa prvý kužeľ. Smer, ktorým
pokračujú zo špirály, závisí od polohy nasledujúcej úlohy.

B-020
Typ B
Jednoduchý slalom
Štyri kužele sú rozmiestnené vo vzdialenosti 1,5 metra
na pomyselnej priamke. Karta s úlohou je umiestnená v blízkosti
prvého kužeľa. Dvojica vstúpi do slalomu medzi prvým a druhým
kužeľom, pričom prvý kužeľ je vľavo od dvojice. Napravo od značky
idú pes a psovod slalomom okolo kužeľov. Smer, ktorým sa dvojica
pohybuje zo slalomu, závisí od smeru / polohy nasledujúcej úlohy.

B-021
Typ B
Slalom tam a späť
Štyri kužele sú rozmiestnené vo vzdialenosti 1,50 m na pomyselnej
priamke. Karta s úlohou je umiestnená v blízkosti prvého kužeľa.
Vstup do slalomu je medzi prvým a druhým kužeľom vľavo
od dvojice. Pes a psovod kráčajú spolu napravo od značky v slalome
okolo kužeľov, obídu posledný kužeľ a v slalome pokračujú späť do
východiskového bodu. Smer, ktorým sa dvojica pohybuje zo slalomu, závisí od polohy
nasledujúcej úlohy.

B-022
Typ B
Figúra 8 bez rozptýlenia
Na túto úlohu sa použijú štyri prázdne misky, ktoré sú umiestnené
tak, aby tvorili rohy imaginárneho „diamantu“: dve misky
v „koncových bodoch“ dlhej priamky diamantu sú od seba vzdialené
3 m, ďalšie dve misky v „bočných bodoch“ kratšej kolmej priamky
sú od seba vzdialené približne 1,50 m. Karta úlohy je umiestnená
vľavo a označuje vchod na trasu tvaru osmičky.
Dvojica vstúpi na trasu napravo od karty (má ju po svojej ľavej
strane), prechádza stredom pomyselnej osmičky – stredom trasy
tvaru „8“ musí prejsť trikrát – pričom misky obchádza. „Osmička“ je
dokončená úplne na dlhšej strane a dvojica ju musí prejsť bez
zastavenia. Smer, ktorým sa dvojica pohne z tvaru „8“, závisí od
polohy nasledujúcej karty.
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RO 1
Karty 101 - 117 a predchádzajúce karty RO B
1-101
Typ B
360° doľava
V normálnom tempe sa dvojica pri karte úlohy, ktorá je po ľavej
strane, otočí o 360 ° doľava (a teda o celý kruh doľava). Psovod by
mal vykonať obrat na mieste. Je povolený mierny pohyb nôh (z nohy
na nohu) v malom kruhu. Pes sa drží pri ľavej nohe psovoda a
pohybuje sa súčasne so psovodom (ideálne trochu dozadu). Smer
pôvodnej trasy k nasledujúcej karte sa po dokončení otočky nezmení.

1-102
Typ B
Počas chôdze - úkrok - doprava
Počas chôdze v normálnom tempe psovod vykročí pravou nohou
úkrok doprava, ľavú nohu prisunie tiež doprava a vykročí dopredu.
Pes by mal bez váhania nasledovať pohyb ľavej nohy psovoda. Toto
cvičenie sa považuje za zmenu smeru a musí sa vykonať pred
kartou (pred stanovišťom úlohy). Potom dvojica pokračuje na ďalšie
stanovište.

1-103
Typ B
Stop – 90° obrat vpravo – chôdza vpred
Psovod sa zastaví pred kartou a pes si sadne do základnej pozície.
Potom sa dvojica na mieste otočí o 90° doprava, pričom psovod
vykoná najviac dva kroky a pes ho nasleduje popri ľavej nohe.
Dvojica bez zastavenia pokračuje ďalej v novom smere k ďalšej
úlohe.

1-104
Typ B
Stop – 90° obrat vľavo – chôdza vpred
Psovod sa zastaví pred kartou a pes si sadne do základnej pozície.
Potom sa dvojica na mieste otočí o 90° doľava, pričom psovod
vykoná najviac dva kroky a pes ho nasleduje popri ľavej nohe
(ideálne trochu cúvne dozadu). Dvojica bez zastavenia pokračuje
ďalej v novom smere k ďalšej úlohe.
1-105
Typ A
Stop – 90° obrat vpravo – stop
Psovod a pes sa zastavia pred kartou s úlohou, pes sedí
v základnej pozícia pri nohe psovoda. Potom sa psovod otočí na
mieste o 90° doprava, pričom môže urobiť maximálne 2 kroky na
otočenie a okamžité prinoženie. Pes sa pohybuje spolu so
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psovodom do základnej pozície, pričom si okamžite sadne akonáhle psovod zastane. Potom
psovod vydá povel a spolu pokračujú na ďalšie stanovište.

1-106
Typ A
Stop – 90° obrat vľavo – stop
Psovod a pes sa zastavia pred kartou úlohy, pes sedí v základnej
pozícií pri nohe psovoda. Potom sa psovod otočí na mieste o 90°
doľava, pričom môže urobiť maximálne 2 kroky na otočenie
a okamžité prinoženie. Pes sa pohybuje spolu so psovodom do
základnej pozície (ideálne mierne dozadu), pričom si okamžite
sadne akonáhle psovod zastane. Potom psovod vydá povel a spolu
pokračujú na ďalšie stanovište.

1-107
Typ A
Stop - 1, 2, 3 kroky dopredu
Psovod a pes sa zastavia pri karte úlohy zľava, pes sedí v základnej
pozícií pri nohe psovoda. Psovod vydá povel a dvojica vykročí jeden
krok vpred. Po tom, čo psovod zastaví, pes si musí okamžite
prisadnúť k nohe psovoda. Psovod urobí dva kroky so psom pri
nohe, zastaví a pes si musí okamžite prisadnúť. Psovod pokračuje
– urobí tri kroky vpred so psom pri nohe, zastaví a pes si okamžite prisadne. Pes chodí
súčasne so psovodom a súčasne s ním zastavuje a prisadá si k nohe psovoda.

1-108
Typ A alebo B
Predsadnutie - 1, 2, 3 kroky dozadu
Počas chôdze pri nohe v normálnom tempe psovod dá psovi signál,
aby si predsadol. Psovod môže urobiť maximálne štyri kroky
dozadu, pričom musí ísť rovno nepohybuje sa bokom a tak
nekoriguje polohu psa. Pes musí okamžite predstúpiť pred psovoda
a predsadnúť si. Psovod vydá povel a dvojica sa pohne o jeden
krok – pes dopredu, psovod cúva. Potom spravia 2 kroky a pes si opäť sadne. Potom spravia
3 kroky a pes si znovu sadne. Pes chodí súčasne so psovodom a súčasne s ním zastavuje
(sadá si). Úloha sa hodnotí spolu s dodatkovou úlohou.
1-109
Typ A
Zastaviť - ľahni
Počas chôdze pri nohe psovod zastavuje a pes si na povel okamžite
ľahne cca na úrovni karty s úlohou. Psovod stojí vedľa ležiaceho
psa. Pes sa nesmie pohnúť pokiaľ psovod nevykročí. Potom psovod
dá psovi signál, pes sa zdvihne a spolu pokračujú k ďalšej úlohe.

Rally Obedience SR / 1.1.2021

26

1-110
Typ B
Stop – rýchlo vpred zo sedu
Dvojica sa zastaví naľavo od karty, pes si sadne do základnej
pozície. Psovod dá psovi povel, aby vykročil a sám okamžite vykročí
rýchlym tempom. Tempo dvojica musí udržiavať až k nasledujúcej
tabuľke, kde je stanovená zmena tempa, alebo zastavenie. Tento
cvik môže byť aj posledným na parkúre. V takom prípade sa
cvičenie končí, keď dvojica prekročí cieľovú čiaru.

1-111
Typ B
Jednoduchý slalom s rozptýlením
Dva kužele a dve misky sú rozmiestnené na pomyselnej priamke
vo vzdialenosti 1,5 metra od seba. Dva stredné kužele sú
nahradené miskami s potravou a hračkami. Potrava musí zároveň
dobre voňať. Pochúťky a hračky sú však zabezpečené tak, aby sa
k nim psy nedostali a nemohli sa samé odmeniť. Karta s úlohou je
umiestnená v blízkosti prvého kužeľa, alebo na ňom. Dvojica vstúpi na trasu slalomu, pričom
prvý kužeľ je vľavo od dvojice. Napravo od značky idú pes a psovod slalomom okolo kužeľov
a misiek. Smer, ktorým sa dvojica pohybuje zo slalomu, závisí od smeru k nasledujúcej úlohe.

1-112
Typ B
180° Obrat vpravo
Počas chôdze sa dvojica pred kartou otáča o 180° doprava
(maximálne 4 kroky). Po obrate pokračujú spolu k ďalšej úlohe.

1-113
Typ B
180° Obrat vľavo
Počas chôdze sa dvojica pred kartou otáča o 180° doľava
(maximálne 4 kroky). Pes sa v ideálnom prípade pohybuje so
psovodom trochu dozadu. Po obrate pokračujú spolu k ďalšej úlohe.

1-114 Typ A alebo B
Predsadnutie – úkrok vpravo
Počas chôdze pri karte dá psovod psovi povel, aby si predsadol.
Počas toho, ako si pes predsadá, môže psovod urobiť až štyri kroky
dozadu. Musí kráčať rovno a nesmie sa pohybovať do strán a tým
korigovať svoju polohu a pozíciu psa. Len čo sa pes posadí, psovod
vykročí jasným/výrazným krokom do strany - doprava. Pes sa
okamžite pohne smerom ako psovod a po úkroku si opäť sadne (pred psovoda). Toto cvičenie
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sa považuje za zmenu smeru a musí sa vykonať pred kartou úlohy. Potom dvojica pokračuje
na znamenie doprava. Počas predsadnutia nesmie psovod pohnúť nohami. K tejto tabuľke sa
pridáva dodatková karta s ďalšou úlohou. Cvičenie sa hodnotí spolu s dodatkovou úlohou.

1-115
Typ A alebo B
Predsadnutie – úkrok vľavo
Počas chôdze pri karte dá psovod psovi povel, aby si predsadol.
Počas toho, ako si pes predsadá, môže psovod urobiť až štyri kroky
dozadu. Musí kráčať rovno a nesmie sa pohybovať do strán a tým
korigovať svoju polohu a pozíciu psa. Len čo sa pes posadí, psovod
vykročí jasným/výrazným krokom do strany - doľava. Pes sa
okamžite pohne smerom ako psovod a po úkroku si opäť sadne (pred psovoda). Toto cvičenie
sa považuje za zmenu smeru a musí sa vykonať pred kartou úlohy. Potom dvojica pokračuje
na znamenie doprava. Počas predsadnutia nesmie psovod pohnúť nohami. K tejto tabuľke sa
pridáva dodatková karta s ďalšou úlohou. Cvičenie sa hodnotí spolu s dodatkovou úlohou.

1-116
Typ B
Dvojitý obrat – Človek doľava, pes doprava
(dvakrát)
Toto cvičenie zodpovedá ľavému obratu. Psovod vykročí a urobí
obrat o 180° doľava od tabuľky. Pes nezostáva na ľavej strane
psovoda, ale obchádza psovoda vpravo a otáča sa doľava tesne
vedľa psovoda. Keď dosiahnu svoje pôvodné pozície (pes pri ľavej
nohe psovoda), cvik sa opakuje tak, aby sa psovod a pes otočili o
360°. Smer, ktorým pokračujú, sa nemení. Rotácia sa uskutočňuje na mieste bez medzi kroku.
Dvojica sa normálnym krokom presunie bez zastavenia k ďalšej úlohe.

1-117 Typ B
Figúra 8 s rozptýlením
Na túto úlohu sa použijú štyri misky s potravou a hračkami.
Potrava musí príjemne voňať, zároveň však musia byť pochúťky a
hračky zabezpečené tak, aby sa psy, ktoré počas cvičenia opustia
psovoda, nemohli samostatne odmeniť. Misky sú umiestnené tak,
aby tvorili rohy imaginárneho „diamantu“: dve misky v „koncových
bodoch“ dlhej priamky diamantu sú od seba vzdialené 3 m, ďalšie
dve misky v „bočných bodoch“ kratšej kolmej priamky sú od seba
vzdialené približne 1,50 m. Karta úlohy je umiestnená vľavo a
označuje vchod na trasu tvaru osmičky.
Dvojica vstúpi na trasu napravo od karty (má ju po svojej ľavej
strane), prechádza stredom pomyselnej osmičky – stredom trasy
tvaru „8“ musí prejsť trikrát – pričom obchádza misky s potravou.
„Osmička“ je dokončená úplne na dlhšej strane a dvojica ju musí
prejsť bez zastavenia. Smer, ktorým sa dvojica pohne z tvaru „8“,
závisí od polohy nasledujúcej karty.
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RO 2
Karty 201 - 220 a predchádzajúce karty RO B a RO 1
2-201
Typ A
Stop – 90°obrat vpravo – 1 krok - stop
Počas chôdze v normálnom tempe sa dvojica zastaví pred kartou
úlohy, pes si sadne do základnej pozície. Potom sa psovod otočí
pravou nohou o 90° doprava, druhou nohou urobí krok v tomto
smere a zastaví sa (iba tri pohyby chodidla zo stoja: otočenie
a vykročenie 1 krok, potom prisunie nohy). Zároveň dáva psovi
povel/signál, aby sa pohyboval zároveň s ním (pozdĺž chodidla psovoda). Keď sa psovod
zastaví, pes si sadne do základnej pozície.

2-202
Typ A
Stop – 90°obrat vľavo – 1 krok - stop
Počas chôdze v normálnom tempe sa dvojica zastaví pred kartou a
pes si sadne do základnej pozície. Potom sa psovod otočí ľavou
nohou o 90° doľava, druhou nohou urobí krok v tomto smere a
zastaví sa (iba tri pohyby chodidla zo stoja: otočenie a vykročenie 1
krok, potom prisunutie nohy). Zároveň dáva psovi povel/signál, aby
sa pohyboval zároveň s ním (pozdĺž chodidla psovoda). Keď sa psovod zastaví, pes si sadne
do základnej pozície.

2-203
Typ A
Stop – 180° obrat doprava – stop
Pri chôdzi normálnym tempom sa dvojica zastaví pred kartou a pes
si sadne do základnej pozície. Psovod dá psovi povel, nato obaja
vykročia normálnym krokom a okamžite sa otočia o 180° doprava
(psovod max. 4 malé kroky). Pes kráča so psovodom a pri druhom
zastavení zaujmú základný postoj. polohy.

2-204
Typ A
Stop – 180° obrat doľava – Stop
Pri chôdzi normálnym tempom sa dvojica zastaví pred kartou a pes
si sadne do základnej pozície. Psovod dá psovi povel, nato obaja
vykročia normálnym krokom a okamžite sa otočia o 180° doľava
(psovod max. 4 malé kroky). Pes kráča so psovodom a pri druhom
zastavení zaujmú základný postoj.
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2-205
Typ B
Stop – 180° obrat doprava & vpred
Pri chôdzi normálnym tempom sa dvojica zastaví pred kartou a pes
si sadne do základnej pozície. Psovod dá psovi povel, nato obaja
vykročia normálnym krokom a okamžite sa otočia o 180° doprava
(psovod max. 4 malé kroky). Po otočení čelom vzad sa dvojica
nezastaví, ale pokračuje normálnym krokom k ďalšej karte s úlohou.

2-206
Typ B
Stop – 180° obrat doľava & vpred
Pri chôdzi normálnym tempom sa dvojica zastaví pred kartou a pes
si sadne do základnej pozície. Psovod dá psovi povel, nato obaja
vykročia normálnym krokom a okamžite sa otočia o 180° doľava
(psovod max. 4 malé kroky). Po otočení čelom vzad sa dvojica
nezastaví, ale pokračuje normálnym krokom k ďalšej karte s úlohou.

2-207
Typ A
Stop – Krok do strany – vpravo – Stop
Pri chôdzi normálnym tempom sa dvojica zastaví pred kartou a pes
si sadne do základnej pozície. Psovod vykročí pravou nohou krok
do pravej strany, prinoží ľavú nohu a zastaví. Súčasne psovod dáva
psovi povel/signál, aby kráčal normálnym krokom s ním. V ideálnom
prípade pes neopustí pozíciu pri nohe, chodí bokom a po zastavení
sa okamžite vracia do základnej polohy. Toto cvičenie sa považuje za zmenu smeru a musí
sa vykonať pred kartou úlohy. Potom ide dvojica priamo na ďalšie stanovište.

2-208
Typ A alebo B
Stop – poklusom od psa – privolanie s predsadnutím
Počas chôdze v normálnom tempe sa dvojica zastaví na ľavej
strane karty, pes si sadne do základnej pozície. Psovod vydá povel
psovi, aby zostal (čakal v sede), zatiaľ čo on sa rozbehne od psa
dopredu chrbtom ku psovi. Po 2-3 krokoch psa zo sedu privoláva.
Pes musí okamžite zareagovať a dobehnúť psovoda. Keď je pes
takmer na úrovni psovoda (pri nohe psovoda), psovod zastaví a môže cúvnuť až štyri kroky,
aby bolo jednoduchšie pre psa zaujať polohu v predsadnutí pred psovodom. Počas toho ako
sa pes snaží zaujať polohu v sede a počas ďalšieho cvičenia psa, psovod nesmie pohybovať
nohami. Úloha môže byť kombinovaná a vyhodnotená spolu s ďalšími úlohami.

2-209 Typ A
Stop – Stoj
Počas chôdze normálnym tempom dvojica zastaví naľavo od karty
s úlohou a pes si okamžite sadne do základnej pozície. Potom
psovod dáva psovi signál, aby sa postavil. Pritom psovod môže
zmeniť svoju pozíciu, ale nesmie sa psa dotýkať. Pes stojí pri
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psovodovi. Potom spolu vykročia k ďalšej úlohe, pričom pes si nesmie pred vykročením sadnúť
(pes vykročí spolu so psovodom zo stoja).

2-210
Typ A
Stop – Stoj– Sadni
Počas chôdze normálnym tempom dvojica zastaví naľavo od karty
a pes si okamžite sadne do základnej pozície. Potom psovod dáva
psovi signál, aby sa postavil. Pritom psovod môže zmeniť svoju
pozíciu, ale nesmie sa psa dotýkať. Pes stojí pri psovodovi. Potom
psovod dáva psovi povel, aby si sadol. Zo sedu vykročia k ďalšej
úlohe.

2-211
Typ A alebo B
Stop – psovod od psa
Počas chôdze normálnym tempom dvojica zastaví naľavo odkarty
a zaujme základný postoji. Psovod dáva psovi signál, aby zostal
a sám pokračuje k ďalšej úlohe. Úloha sa predvádza
v kombináciami úloh 213, 214, 215, 216, z triedy 3 dodatočné úlohy
308 a 309 Z a-d

2-212
Typ A alebo B
Zastaviť – Ľahni – psovod od psa
Počas chôdze normálnym tempom sa dvojica zastaví vľavo od
karty. Psovod vydá povel psovi, aby si ľahol. Pes si nesmie ľahnúť
pred povelom. Potom psovod dáva psovi povel, aby ležal (zostal)
a ide k ďalšej karte s úlohou. Predvádza sa spolu v kombinácii
so značkami 213, 214, 215, 216, z triedy 3 dodatočne 302
a 308 Z a-d.

2-213 Typ A
Čelom vzad – späť ku psovi
Psovod, ktorý prišiel k tejto úlohe, sa otočí čelom ku svojmu psovi,
vráti sa k nemu späť a zaradí sa ku psovi z pravej strany. Spolu
pokračujú k ďalšej úlohe.

2-214 Typ A alebo B
Čelom vzad – Privolanie s predsadnutím
V tejto úlohe sa psovod otáča čelom ku psovi, ktorému dáva signál
na privolanie s predsadnutím. Pokiaľ pes cvičí, psovod nesmie
pohybovať nohami. Ide o dodatočnú úlohu, ktorá sa spája s inou
úlohou a vyhodnocujú sa spolu.
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2-215 Typ B
Bez obratu – privolanie k nohe
V tejto úlohe psovod zastaví a privoláva svojho psa k nohe. Psovod
môže pohybovať hornou časťou tela , ale nohy musia byť pevne na
zemi v smere chôdze. Keď pes cvičí, psovod nesmie pohybovať
nohami. Akonáhle sa pes priradí k nohe psovoda bez prisadnutia (je
v stoji), dvojica pokračuje k ďalšej úlohe.

2-216 Typ B
Čelom vzad – privolanie k nohe
Psovod, ktorý prišiel k tejto úlohe, sa otočí čelom ku svojmu psovi,
a privoláva ho k nohe. Akonáhle pes prišiel k nohe psovoda, spolu
vykročia k ďalšej úlohe bez toho, aby si pes prisadol.

2-217
Typ B
Pes skok cez prekážku – Človek popri nej
Pes skáče jednoduchú prekážku (otvorenú alebo zatvorenú). Karta
s úlohou môže byť kdekoľvek - vľavo alebo vpravo od trasy
psovoda, približne 4,5 až 6 metrov pred prekážkou. Psovod vyšle
psa na prekážku a dá mu povel, aby ju preskočil, zatiaľ čo on kráča
popri psovi. Keď pes preskočil, psovod ho privoláva za normálneho
tempa chôdze a spolu pokračujú normálnym krokom k ďalšej úlohe. V prípade, že pes je oveľa
rýchlejší ako psovod, pes môže byť privolaný späť ku psovodovi.

2-218
Typ A alebo B
Stoj – Psovod od psa – privolanie cez prekážku
Karta s úlohou môže byť kdekoľvek - vľavo alebo vpravo od trasy
psovoda, približne 4,5 až 6 metrov pred prekážkou. Dvojica sa
zastaví na značke pred prekážkou a pes si sadne do základnej
pozície. Psovod prikazuje psovi, aby zostal a on odchádza na druhé
stanovište. Úloha sa vykonáva v kombinácií s úlohami 214, 215
a 216 +Z a-d.

2-219 Typ B
Pes doľava – otočka za pohybu – vpred
Počas chôdze normálnym tempom naľavo od karty s úlohou na
signál psovoda sa pes otočí o 3600 doľava. Dvojica potom spolu
pokračuje k ďalšej úlohe.
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2-220
Typ B
Slalom tam aj späť – s rozptýlením
Na pomyselnej priamke vo vzdialenosti 1,50 metra sú postavené
dva kužele a dve misky. Karta s úlohou je umiestnená v blízkosti
prvého kužeľa. Dva stredné kužele sú nahradené miskami s
potravou a hračkami. Pamlsky musia byť príjemne voňajúce, ale
zároveň musia byť aj potrava aj hračky zabezpečené tak, aby sa
pes nemohol počas cvičenia samovoľne odmeniť. Vstup do slalomu
je medzi prvým kužeľom a prvou miskou zľava. Pes a psovod idú spolu vpravo od značky v
slalome okolo kužeľov a lákadiel, obídu okolo posledný kužeľ a v slalome sa vracajú späť do
východiskového bodu. Smer, ktorým sa dvojica pohybuje zo slalomu na konci von, závisí od
polohy nasledujúcej úlohy.

RO 3
Karty 301 - 315 a predchádzajúce karty RO B, RO 1, RO 2
3-301
Typ A alebo B
Stop – Zostaň – odísť do strany
Počas chôdze normálnym krokom sa dvojica zastaví vľavo od karty
úlohy a pes si sadne do základnej pozície. Psovod vyšle psovi
signál, aby zostal a pokračuje k ďalšej úlohe. Kombinácia so
značkami 302 Z0 a-d a 215, 216, karta s úlohou je vzdialená
najmenej 3 metre a sú vychýlené približne o 1,80 metra doprava
alebo doľava.

3-302
Typ A alebo B
Čelom vzad – privolanie zo strany s predsadnutím
Psovod sa pred kartou otočí čelom vzad a privoláva psa do
predsadnutia. Táto karta s úlohou je vzdialená najmenej 3 metre od
predchádzajúcej tabuľky a posunutá (vychýlená) približne o 1,80
metra doprava alebo doľava, takže pes musí prísť pred psovoda
z boku. Keď pes cvičí, psovod nesmie pohybovať nohami (šikmo ku
psovi). K tomuto cvičeniu musí byť pripojená ďalšia úloha. Cvičenie sa hodnotí spolu
s dodatkovou úlohou. Vzdialenosť karty v kombinácii so skokom 3-314 by mala byť väčšia,
minimálne 4,5 metra.
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3-303
Typ A
Zastaviť - Stoj – okolo psa
Počas chôdze normálnym tempom sa dvojica zastaví vľavo od karty
a psovod vydá psovi povel, aby zostal stáť. Psovod môže zmeniť
svoju pozíciu. Keď pes stojí, psovod ho obchádza a vráti sa späť ku
psovi . Psovod sa na chvíľu zastaví a na povel obaja pokračujú
k ďalšej úlohe, pes vykročí zo stoja. Pes si nesmie sadnúť počas
celého cvičenia.

3-304
Typ A
Stop – Stoj – Ľahni
Počas chôdze normálnym tempom sa dvojica zastaví vľavo od
značky. Psovod zastaví a pes si sadne do základnej pozície.
Psovod vydá povel, aby sa pes postavil. Psovod môže zmeniť svoju
pozíciu, nesmie sa psa dotknúť. Keď pes stojí, psovod stojí vedľa
neho. Potom psovod vydá psovi povel, aby si ľahol. Psovod môže
zmeniť svoju pozíciu. Pes leží, až kým psovod nevykročí vpred. Potom dvojica pokračuje
k ďalšej úlohe. Jednotlivé polohy musia byť zreteľne rozpoznateľné (1 - 2 sekundy).

3-305
Typ A
Stop – Ľahni – Stoj
Počas chôdze normálnym tempom sa dvojica zastaví vľavo od karty.
Psovod zastaví a pes si sadne do základnej pozície. Psovod vydá
signál, aby si pes ľahol. Psovod môže zmeniť svoju pozíciu, nesmie
sa psa dotknúť. Keď pes leží, psovod stojí vedľa ležiaceho psa.
Potom psovod vydá signál psovi, aby sa postavil. Psovod môže
zmeniť svoju pozíciu. Pes stojí, a vykročí vpred až spolu so psovodom. Potom dvojica
pokračuje k ďalšej úlohe. Jednotlivé polohy musia byť zreteľne rozpoznateľné (1 - 2 sekundy).

3-306
Typ B
Zastaviť - Stoj - 3 kroky dozadu – vykročiť zo stoja
Počas chôdze sa dvojica zastaví vľavo od karty a psovod vydá
signál psovi, aby sa postavil. Psovod môže zmeniť svoju polohu.
Keď pes stojí, psovod stojí vedľa neho. Z tejto pozície urobí psovod
so svojim psom 3 jasné kroky dozadu, pričom ho pes nasleduje tiež
dozadu popri nohe psovoda. Pri chôdzi späť nesmie pes sadať,
alebo ísť bokom. Potom psovod dá psovi signál, aby kráčali vpred k ďalšej úlohe.

3-307
Typ A alebo B
Zastaviť - Stoj – psovod od psa
Počas chôdze normálnym tempom sa dvojica zastaví vľavo od karty
a psovod vydá psovi signál, aby sa postavil. Psovod môže zmeniť
svoju polohu. Keď pes stojí, psovod stojí vedľa svojho psa. Pes si
nesmie sadnúť. Psovod signalizuje psovi, aby zostal stáť,
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a pokračuje k ďalšej úlohe. Táto úloha sa vykonáva a hodnotí v kombinácii s úlohami 213, 214,
215, 216, 302, 308 a 309 + Z0 a-d.

3-308
Typ A alebo B
Čelom vzad – privolanie do ľahu – privolanie s predsadnutím
Psovod sa pred touto tabuľkou otočí čelom vzad a privoláva psa.
Potom čo pes vybehne, psovod vydá psovi signál, aby si ľahol. Pes
si musí ľahnúť najneskôr do 2/3 trasy (signálu). Psovod ďalej
privoláva psa z ľahu do predsadnutia. Počas plnenia úlohy psovod
nesmie hýbať nohami. K tejto úlohe je potrebné priložiť ďalšiu kartu
s úlohou z čísel a-d. reklám. Úloha je vyhodnotená spolu s dodatočnou úlohou.

3-309
Typ A alebo B
Čelom vzad – ľahni na diaľku – Sadni na diaľku –
Privolanie s predsadnutím
Pred touto kartou s úlohou sa psovod otočí čelom vzad tvárou ku
psovi. Zo vzdialenosti dáva psovi povel/signál , aby si ľahol. Keď
pes leží, psovod vydáva povel/signál na to, aby si pes sadol. Ak pes
sedí, psovod ho privoláva na predsadnutie. Pes by mal vykonávať
polohy na mieste. Psovod nesmie pohybovať nohami zatiaľ čo pes plní úlohu. Táto úloha sa
vykonáva a hodnotí spolu s dodatkovou úlohou a až d.

3-310 Typ A alebo B
Sadni počas chôdze
Počas chôdze normálnym tempom psovod dáva psovi bez
zastavenia povel/signál, aby si sadol a zostal naľavo od karty.
Psovod pokračuje k ďalšej úlohe. V kombinácií s tabuľkami 213,
214, 215, 216, 302, 308 a 309 + Z0 a-d

3-311 Typ A alebo B
Ľahni počas chôdze
Počas chôdze normálnym tempom psovod dáva psovi bez
zastavenia povel/signál, aby si ľahol a zostal naľavo od karty.
Psovod pokračuje k ďalšej úlohe. V kombinácií s tabuľkami 213,
214, 215, 216, 302, 308 a 309 + Z0 a-d.
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3-312 Typ A alebo B
Stoj počas chôdze
Počas chôdze normálnym tempom psovod dáva psovi bez
zastavenia povel/signál, aby zastal naľavo od karty. Psovod
pokračuje k ďalšej úlohe. V kombinácií s tabuľkami 213, 214, 215,
216, 302, 308 a 309 + Z0 a-d.

3-313 Typ B
Pes cez prekážku – Človek popri nej
Pes skáče cez jednoduchú prekážku (otvorená alebo zatvorená).
Karta úlohy môže byť umiestnená vľavo alebo vpravo na trase
pohybu dvojice približne 4,5 až 6 metrov pred prekážkou. Začiatok
úlohy je približne 4,5 až 6 metrov pred prekážkou, trasa psovoda
vedie 1,80 metra napravo od prekážky. Psovod vyšle psa
a súčasne s ním ide aj on. Signalizuje psovi, aby počas chôdze preskočil prekážku. Po
preskoku psovod počas chôdze privoláva psa k nohe a dvojica pokračuje normálnym tempom
k nasledujúcej úlohe. Ak je pes oveľa rýchlejší ako psovod, pes môže byť privolaný/môže sa
vrátiť späť ku psovodovi.

3-314 Typ A alebo B
Stop – vyslanie šikmo cez prekážku
Karta úlohy môže byť umiestnená kdekoľvek vľavo alebo vpravo.
Prekážka je približne 4,5 až 6 metrov od tabuľky a 1,2 až 1,8 metra
posunutá vpravo alebo vľavo od značky. Dvojica zastaví na značke
pred prekážkou viac naboku, pes sedí v základnej pozícií. Dvojica
spoločne vykročí. Psovod dáva psovi signál preskočiť prekážku
a priradiť sa znovu k nohe. Spoločne prechádzajú k ďalšej úlohe. V kombinácii so značkami
302 Z0 a-d a 215, 216.

3-315 Typ B
Pes vľavo otočka – Človek vpravo otočka
Počas chôdze normálnym krokom vľavo od značky na povel pes
vykoná otočku o 3600 doľava a súčasne psovod sa otočí na
opačný smer ako pes (doprava) a urobí otočku 3600. Po otočkách
sa dvojica opäť stretne a spolu kráčajú priamym smerom k ďalšej
úlohe.
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Príloha 3 Hodnotenie úloh – bodové zrážky za chyby
Bodová zrážka
1 bod

3 body

5 bodov

1 až 10 bodov

10 bodov
Upozornenie

Diskvalifikácia

Chyba
-napnuté vodítko (zakaždým)
-opakovanie povelu / signálu (zakaždým)
-predvádzanie cviku na nesprávnej strane tabuľky úloh
-pes zacíti jedlo a čuchá k miske
-narážanie alebo zhodenie kužeľa alebo tabuľky
(dotyk sa nehodnotí)
-pes a psovod prechádzajú na rôznych stranách okolo kužeľa,
tabuľky, misky na
jedlo
-upustenie vodítka
-pes zožerie jedlo z misky
-opakovanie úlohy
-preskočenie časti úlohy
-pridanie časti úlohy
-nesprávne zakončenie úlohy (znaky a-d)
-rotácia v nesprávnom smere
-zmena tempa, kde to nie je potrebné
-pes sa vzdiali z parkúru, ale na povel sa vráti späť (3 povely)
-dotkol sa prekážky pri preskoku (odrazil sa od prekážky)
-zhodil tyčku na prekážke
-vzhľadom k zmene trasy bola prekážka zhodená
-skok cez prekážku v nesprávnom smere
-lákanie psa (ďalšie varovanie)
-vyskakovanie na psovoda (celkové hodnotenie)
-štekanie (celkové hodnotenie)
-čuchanie (celkové hodnotenie)
-chyby psovoda [pohyby nohami v základnom postoji, počet krokov
pri cúvaní,
v predsadnutí atď.]
-nepresnosti v polohách za chôdze
-oneskorené vykonanie cviku
-príliš široké otočky
-nepokoj v stoji, v sede, v ľahu
-vynechanie cviku
-vykonávanie úlohy odlišným spôsobom od popisu úlohy
-prevažne napnuté vodítko
-pes opustí parkúr
-pes nepríde na zavolanie psovoda (3 signály)
-pes sa vzďaľuje od psovoda na parkúre
-po predchádzajúcom varovaní, ďalšie napomáhanie psovi
-psovod sa počas cviku vedome dotýka psa rukami
-pes zožerie stravu alebo prevrhne misky s jedlom
- neoprávnené kŕmenie alebo hladkanie psa
-hrubá korekcia, trestanie psa, slovne alebo fyzicky(prvé upozornenie
rozhodcom)
-prekročenie časového limitu
-hrubá fyzická alebo verbálna korekcia psa (druhé opakovanie)

Rally Obedience SR / 1.1.2021

37

Príloha 4

Použitie kariet na parkúre

Rozhodcovia Rally Obedience rozhodujú o parkúre a vyberajú karty s úlohami pre všetky
úrovne RO (príloha 1 – súbor kariet, príloha 2 – popisy cvikov). Karty s úlohami pre danú
úroveň môžu byť použité iba jedenkrát na jednom podujatí. Nasledujúce karty môžu
rozhodcovia na parkúre použiť viackrát:
3 - krát:
001
006
007
008
009
011
012
017

Stop
Obrat doprava
Obrat doľava
Čelom vzad na pravú stranu
Čelom vzad na ľavú stranu
270 ° doprava
270 ° doľava
Chôdza normálnym tempom

4 - krát:
014
Z-0a
Z-0b
Z-0c
Z-0d

Predsadnutie
Priradenie psa okolo
Priradenie psa priamo
Priradenie psa okolo, chôdza vpred
Priradenie psa priamo, chôdza vpred

Úlohy RO B – „Začiatočníci“
Rozhodca zvolí úlohy z kariet: B-001 až B-022.
Povinné cviky, ktoré sa na parkúre musia použiť aspoň jedenkrát sú:
• 1-x z množiny kariet B-018 až B-022
• 1-x použitie karty B-004 alebo karty B-005
• 1-x použitie karty B-014 v spojení s kartou Z-0a, Z-0b, Z-0c alebo Z-0d
Úlohy RO 1
Na parkúr pre triedu RO 1 si môže rozhodca zvoliť medzi kartami RO B/ 001 až 022
a kartami RO 1/ 101 až 117.
Povinné cviky, ktoré sa na parkúre musia použiť aspoň jedenkrát sú:
• 1-x určenie smeru doľava – použitie karty 009, 012, 101 alebo 113
• 1-x použitie karty zo 103 až 106
• najmenej tri ďalšie cviky za použitia kariet 101 až 117.
Úlohy RO 2:
Na parkúr pre triedu RO 2 si môže rozhodca zvoliť medzi kartami RO B, RO 1, RO 2/ 201
až 220.
Povinné cviky, ktoré sa na parkúre musia použiť aspoň jedenkrát sú:
•
1-x privolanie z RO 2
•
1-x skok cez prekážku z kariet 217, 218
•
1-x obrat z kariet 203 až 206
•
1-x odmietanie potravy z kariet 111, 117 alebo 220
•
aspoň jedna ďalšia úloha z kariet 201 až 220
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Úlohy RO 3
Na parkúr pre triedu RO 3 si môže rozhodca zvoliť medzi kartami RO B, RO 1, RO 2
a RO 3/ 301 až 315.
Povinné cviky, ktoré sa na parkúre musia použiť aspoň jedenkrát sú:
• 1-x privolanie z RO 3
• 2-x skok cez prekážku z kariet 217, 218, 313, 314 (aspoň jeden z nich z RO 3)
• 1-x stoj - karta z RO 3
• 1-x z kariet 310 až 312
• 2 ďalšie úlohy z kariet RO 3
Cvičenia RO Senior
Rozhodca môže zvoliť karty z cvičení RO B a RO 1.
NESMÚ byť použité tieto:
• 003 stop - ľahni – sadni
• 009 čelom vzad vľavo
• 012 obrat doľava o 270°
• 101 otočka doľava o 360°
• 113, obrat doľava o 180°
• Dodatočná karta Z-0b a Z-0d
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