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Jak na zkoušky dle zkušebního řádu NW CZ z.s.
Jste připraveni na svoji první zkoušku?
Zkoušky probíhají dle Zkušebního řádu Nosework CZ z.s., který společně s dalšími dokumenty najdete
na webových stránkách spolku: http://www.noseworkcz.net/dokumenty.
Ve zkušebním řádu najdete všechna kritéria pro zkoušky v jednotlivých směrech a stupních.
Minimální věk psa pro zkoušky základní je 10 měsíců, pro zkoušky 1.stupně a vyšší je minimální věk
psa 12 měsíců – a to ke dni konání zkoušek.
Při zkouškách se používají pouze standardní vzorky. Standardní vzorky jsou skořice (maximální délka
4 cm, maximální průměr 1 cm, minimální délka 2 cm, minimální průměr 0,3 cm) a pomerančová kůra
(může být čerstvá i sušená, velikost maximálně 4 x 1,5 cm, minimálně 2 x 1 cm, vždy vcelku).
V případě, že nastupujete na základní zkoušku, uvedete v rámci přihlášky, jaký vzorek standardního
pachu budete na zkoušce hledat (skořice nebo pomerančová kůra). U zkoušek vyššího stupně se
používají oba standardní vzorky.
Jak se na zkoušku přihlásit?
Pouze prostřednictvím databáze NW-info, kde najdete všechny akce se zápisem zkoušky včetně
propozic a informací k jednotlivým zkouškám.
Klikněte na odkaz: https://www.nwinfo.cz/
Na hlavní straně si vpravo nahoře vyberte „Přihlásit se“ / „Registrace“.
„Registrace“ slouží pouze k první registraci psovoda, přidání psů se provádí na profilu uživatele. Každý
psovod může mít na svém profilu libovolný počet psů.
Při registraci nejprve vyplníte své osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození,
adresa, tel. kontakt, e‐mail), poté budete vyzváni pro přidání informací u svých psů
(datum narození, čip/tetování, plemeno, číslo zápisu), pro úspěšnou registraci je nezbytné vyplnit
všechny požadované údaje.
V případě, že jste již v databázi registrováni, klikněte na „Přihlásit se“. Pokud jste zapomněli svoje
přihlašovací údaje, klikněte na ikonu „Zapomenuté heslo ?“
Pokud máte doplňující dotazy k databázi, pište na email: nwinfo@seznam.cz.
Přihlášení na zkoušky je velmi jednoduché, v přehledu akcí (Zkoušky/Plánované) si najdete vhodný
termín, prostudujete si organizační informace a poté kliknete na ikonu „Přihlásit se na zkoušky“, kde
si vyberete jméno psa, kterého chcete na zkoušku přihlásit, směr a stupeň zkoušky. Při přihlášení na
zkoušku základního stupně musíte dále vybrat, jaký standartní vzorek budete hledat (skořice nebo
pomerančová kůra).
Jaké směry a zkoušky lze na dané akci nastoupit, najdete vždy v informacích u jednotlivých akcí. Dále
je zde uvedena výše startovného a údaje k platbě, o výši startovného rozhoduje vedoucí akce dle
vlastního uvážení.
Zkoušky mohou být vypsány např. pouze pro účastníky tábora, víkendového intenzivního tréninku,
apod. Před přihlášením si vždy pečlivě pročtěte propozice.
Po přihlášení na zkoušku a uhrazení startovného vám vedoucí akce potvrdí účast na zkouškách, do té
doby budete vedeni v nepotvrzených přihláškách.
V případě jakýchkoliv dotazů k akci a zkouškám kontaktujte vedoucího dané akce.
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Výkonnostní knížka
Výsledky zkoušek (splnil/nesplnil) se zapisují do výkonnostní knížky. Výkonnostní knížka se vydává
vždy na konkrétní tým psovod a pes. V případě, že máte více psů, bude mít každý pes svoji
výkonnostní knížku. V případě, že jeden pes má více psovodů, bude mít více výkonnostních knížek.
Výkonnostní knížku obdrží tým zdarma na první zkoušce, na kterou nastoupí. O výkonnostní knížku
není třeba předem žádat, je povinností vedoucího akce, aby její vydání u rozhodčího zajistil. Po
přihlášení na zkoušku a uhrazení startovného doporučujeme kontaktovat vedoucího akce s tím, že je
to vaše první zkouška a nemáte výkonnostní knížku.
Co všechno ke zkoušce potřebujete?
Nezbytný je platný očkovací průkaz (Pet passport = Pas zvířete v zájmovém chovu).
U psů s mírnými nebo chronickými zdravotními problémy, které mu nevadí při skládání zkoušky,
budete potřebovat potvrzení od veterinárního lékaře. Potvrzení nesmí být starší jak jeden rok a
předkládá se k nahlédnutí rozhodčím. Účast takového psa by měla být s vedoucím akce předem
konzultována a rozhodčí ji musí odsouhlasit.
Pokud již máte vydanou výkonnostní knížku, musíte ji mít sebou a odevzdat při prezenci.
Doporučujeme prostudovat důkladně zkušební a soutěžní řád, zejména pak informace ke stupni a
směru zkoušky, na kterou plánujete nastoupit.
Jak to na zkoušce probíhá?
Postupujte vždy dle konkrétních informací vedoucího dané akce.
Dostavte se včas na stanovené místo.
Pejska si důkladně vyvenčete – mimo prostory konání zkoušek. V celém prostoru konání zkoušek
mějte psa na vodítku (samozřejmě mimo hledání v době vaší zkoušky), aby vám pejsek nemohl utéct
a narušit průběh zkoušky jiného týmu.
Určené osobě odevzdáte při prezenci platný očkovací průkaz (pet passport), výkonnostní knížku
(pokud ji již máte vydanou), případně další relevantní podklady (viz výše).
Poté proběhne kontrola identifikace psa (kontrola čipu, nebo tetování – pouze v případě, že se jedná
o psa s tetováním před 3.7.2011, který nemá čip).
Dodržujte pokyny pořadatele a vedoucího akce, v případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte zeptat.
Pomocník vás zavede k terénu, představí rozhodčímu, dozvíte se, kde se nachází terén. Hranice
terénu jsou vždy viditelně označeny.
Před každou zkouškou dostanete čas na přípravu, jak jej využijete je jen na vás.
Psa si připravujte v dostatečné vzdálenosti od hranice terénu, aby se nemohlo stát, že tam omylem
vběhne (to se spustí měření času). Příprava psa by měla být stejná, jakou provádíte před tréninkem,
nedělejte žádné změny. Pozor při odměňování, pokud pes vběhne i s odměnou do trénu a tam ji
upustí, je to diskvalifikace, proto se připravujte raději dále od terénu.
Před vlastním hledáním může psovod do terénu vstoupit (bez psa). V terénu nesmí psovod na nic
sahat, ani jinak prověřovat potencionální úkryty.
Před zkouškou zkuste uklidnit sebe i psa (ten je většinou nervózní z psovoda). Budete-li ve stresu,
nemusí pes pracovat tak, jak jste zvyklí. Nezapomeňte, že nosework má být zábavný pro obě části
týmu (psa i psovoda), a zisk jakýchkoliv titulů a kokard je jen příjemným bonusem navíc.
Časy na vypracování jednotlivých terénů jsou uvedeny ve zkušebním řádu. Čas se začíná měřit
vypuštěním psa do hledání, nebo pokud pes překročí hranici terénu.
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Kdykoliv během hledání můžete terén opustit a ve stanoveném prostoru si udělat nasumování pachu
(rozčuch) a u zkoušek základních můžete psa pokaždé odměnit. U vyšších zkoušek již bez odměn.
U základních zkoušek se čas se zastavuje v momentě, kdy psovod ohlásí nález, a to slovem „nález“.
Poté se vás rozhodčí zeptá, kde a vy musíte neprodleně ukázat rukou (popřípadě slovně popsat), kde
je vzorek umístěn. Po nahlášení nálezu již nemůžete psa použít na upřesnění místa. Během hledání a i
po nahlášení nesmíte na nic v terénu sahat!
U vyšších zkoušek se čas zastavuje po jednoznačném nahlášení ukončení práce v terénu.
U základních zkoušek můžete psa po nahlášení nálezu (počkejte na potvrzení od rozhodčího)
odměnit, POZOR ODMĚNA NESMÍ V TERÉNU UPADNOUT (a to ani v případě, že ji pes vyplivne). U
vyšších zkoušek můžete po nálezu chválit slovně, případně pohlazením, podrbáním, apod.
Manipulace se psem během zkoušky je povolena v případě, že se jedná o pomoc psu dostat se na
méně přístupná místa v terénu (vyzdvihnutí do výšky apod.), či je to povzbuzení psa během práce, v
žádném případě to nesmí být trestání, odtahování či tahání psa někam nebo od něčeho, vyškubávání
apod.
U vyšších zkoušek nezapomeňte, že u sebe nesmíte mít odměny (je zakázáno je vnášet do terénu).
Po zkoušce postupujte dle pokynů pořadatele. Dostavte se k vyhlášení a zapsání výsledků zkoušek.
Do výkonnostní knížky se zapisují složené i nesložené zkoušky.
V případě, že jste u zkoušek uspěli, obdržíte kokardu v barvě daného směru a s vyznačením stupně
zkoušky. Gratulujeme.
V případě, že jste zkoušku nesložili, nebuďte smutní, zkuste se poučit z chyb a příště nabyté
zkušenosti určitě využijete.
Nosework je zábava, bavte se.
Nosework CZ z.s.
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