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1. ÚVOD
1.1. FCI Herding Working Test – Sháněcí styl (HWT CS) je mezinárodní zkouška, která se pořádá za
účelem zachování vlastností týkajících se schopnosti ovládat ovce a podpoření nabytí instinktu skrze
práci po mnoho generací pasteveckých psů. V tomto duchu jsou nastavena pravidla HWT CS.
1.2. Úspěšné absolvování HWT CS se doporučuje jako podmínka pro použití psa do chovu, současně
je nutnou podmínkou pro možnost účastnit se FCI pasteveckých závodů ve sháněcím stylu (IHT CS).
1.3. Ve zkoušce HWT CS musí psi prokázat, že mají základní předpoklady stát se pracovním
pasteveckým psem. Úkolem psa je:
a) vyvedení stáda z košáru a jeho stabilizace;
b) ovládání pohybu stáda „drive together“ (několik směrových změn, alespoň 2 krát na obě strany);
c) shromažďování ovcí (outrun, lift a fetch);
d) ovládání pohybu stáda „drive away“;
e) stabilizování stáda a jeho vtlačení do košáru.
1.4. Test se provádí za účelem zhodnocení kvality psů, jako je například vloha pro pasení, poslušnost,
iniciativa, jemnost.

2. OBECNÉ PODMÍNKY
2.1. Hlavní zásady pro průběh HWT CS lze nalézt ve „VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH PRO POŘÁDÁNÍ
FCI AKCÍ V PASENÍ“
2.2. HWT CS je přístupný pouze pro plemeno Border kolie.
2.3. Test mohou skládat Border kolie, které dosáhly věku minimálně 12 měsíců.
2.4. HWT CS musí být uznáván všemi členy FCI a smluvními partnery.
2.5. Pouze Border kolie, které úspěšně absolvovaly HWT CS, mohou soutěžit v pracovní třídě na
mezinárodních výstavách FCI a/nebo mají nárok po splnění podmínek získat titul International
šampion krásy.

3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
3.1. Prostor a jeho vybavení
3.1.1. Prostor – velikost louky/pole by měla být minimálně 75 x 150 metrů, ideálně větší; mohou na
ní být přírodní bariéry, jako jsou stromy, ale musí být jasně ohraničené. Doporučuje se oplocení, ale
ohraničení může být i přirozené nebo také umělé. Pole musí být před zahájením závodu čisté a musí
být odstraněny nevhodné nebo nepotřebné překážky.
3.1.2. Košár – s obvodem minimálně 10 metrů a bránou minimálně 2 metry širokou (s lanem
dlouhým cca 2 metry, pevně přivázaným) ideálně se závěsem a s funkční ochranou proti otevření
ovcemi.
3.1.3. Směr při cviku „Drive together“ – rozhodčí stanoví, kterým směrem se bude pohybovat se
čtyřmi změnami směru. Celý cvik „drive together“ by měl být alespoň 150 metrů dlouhý.

3.1.4. Markings (označení) – kůly, jiné značky nebo přirozené body, které označují místa změny
směru.

3.2. Počet ovcí
3.2.1. Stádo pro každý běh musí mít alespoň 10 ovcí.
3.2.2. Celkový počet soutěžních týmů musí být organizátorem omezen, vzhledem k celkovému počtu
dostupných ovcí, s ohledem na požadavek zajištění dobrých životních podmínek zvířat. Ovce lze
použít maximálně třikrát za den.

3.3. Čas
3.3.1. Měření času začíná v momentě, kdy se psovod dotkne brány, aby ji otevřel a končí, když vyprší
stanovený čas.
3.3.2. Rozhodčí rozhodne a sdělí při prohlídce parkuru, kolik času bude poskytnuto pro projití celého
parkuru, tento časový limit bude stejný pro všechny psy. Doporučuje se 15 minut.

4. CVIKY
4.1. Out of the Pen
Účel: Pes vyvede ovce z košáru, klidně a bez toho, aby je stresoval.
Popis: Čas začíná běžet v momentě, kdy se psovod dotkne brány a otevře ji. Poté, co psovod bránu
otevře, vytlačí pes ovce ven z košáru. Je na psovodovi, aby si určil strategii, jak dostat ovce ven
z košáru. Doporučuje se poslat psa okolo košáru. Psovod společně se psem stabilizují stádo mimo
košár a poté psovod zavře bránu, zatímco pes kontroluje stádo. Vyhodnocení cviku končí, když
psovod pošle psa, aby převzal stádo.
Vážné chyby: Pes na ovce moc spěchá, plaší je, honí je a rozděluje je, vyvedení ovcí je příliš rychlé.
Ovce se vrátí do košáru. Psovod nezavře branku.

4.2. Drive together
účel: délka cviku je cca 150 metrů, pes musí prokázat, že je schopen kontrolovat a ovládat stádo tak,
aby se stádo pohybovalo, měnilo směr a procházelo klidně, hladce a bez stresu.
Popis: Poté co stádo opustí košár a stabilizuje se, pes vyzvedne ovce a tlačí je směrem k psovodovi.
Pes musí vést stádo klidným, nepřerušovaným způsobem. Psovod jde před stádem. Rozhodčí by měl
vyznačit 4 body, kde se bude měnit směr (kůl, strom, vnější roh plotu či zábrany, apod.). Pes musí
pracovat klidně a na stádo příliš netlačit. Pohyb kolem ovcí musí být klidný, takže ovce se pohybují ve
specifickém směru až k vyznačenému bodu, kde se zahájí cvik „drive away“.
Vážné chyby: Pes ztrácí kontrolu nad stádem nebo není schopen rozpohybovat stádo.

4.3. Drive away
Účel: Odtlačení ovcí od psovoda alespoň na vzdálenost 25 metrů.
Popis: Ovce musí jít v přímé linii. Pes je za ovcemi. Psovod stojí na vyznačeném místě. Jakmile stádo
dojde k vyznačenému bodu pro „drive away“, psovod zavolá psa zpět k výchozímu bodu pro outrun.
Vážné chyby: Pes ztrácí kontrolu nad stádem.
Poznámka: Před začátkem outrunu, pomocníci přidrží stádo ovcí na vyznačeném místě určeném pro
outrun.

4.4. Outrun
Účel: Shromáždění/přivedení ovcí ze vzdálenosti 75 metrů.

Popis: Psovod i pes musí zůstat na vyznačeném místě. Na outrun může být pes vyslán na obě strany.
Dobrý outrun by měl mít hruškovitý tvar, ani příliš úzký, ani příliš široký. Na konci outrunu povel pro
zpomalení psa nebo jeho zastavení, není penalizován. Cvik outrun končí, když je pes za ovcemi.
Vážné chyby: Pes zkříží dráhu. Pes nenajde ovce nebo se pokusí vrátit zpět k psovodovi. Pes odhání
ovce pryč nebo je pronásleduje/honí je a rozděluje.

4.5. Lift
Účel: Pes pomalu převezme ovce směrem k psovodovi.
Popis: Na konci outrunu, kdy pes zastavil nebo zpomalil, by měl přistoupit klidně, opatrně a pomalu.
Pes by neměl spěchat a děsit ovce.
Vážné chyby: Pes ztrácí kontrolu nad stádem, není schopen ovlivnit/rozpohybovat stádo

4.6. Fetch
Účel: Přivedení stáda psem k psovodovi.
Popis: Ovce by měly být přiváděny stálým tempem a v přímé linii z místa vyzvednutí (lift) k psovodovi.
Pes by neměl zbytečně pospíchat nebo přehánět ovce ze strany na stranu (over-flank), ovce by se
neměly pohybovat „cik-cak“.
Vážné chyby: Pes ztrácí kontrolu nad stádem

4.7. Pen
Účel: Zatlačit ovce do košáru klidným způsobem.
Popis: Mělo by jej být dosaženo aktivní činností psa na základě povelů od psovoda, musí být
proveden klidně a bez spěchu. Stádo by mělo být stabilizováno v blízkosti košáru a drženo na místě
psem, poté psovod otevře bránu. Psovod stojí u brány a drží lano, dokud nejsou všechny ovce uvnitř.
Koncem zkoušky se rozumí uzavření brány.
Vážné chyby: Pes nestabilizuje stádo nebo ovce utíkají.

4.8. Chování/povaha
Účel: Rozhodčí hodnotí funkční aktivitu a jemnost psa a jeho spolupráci s psovodem za celou dobu
plnění jednotlivých cviků od začátku až do konce běhu. Dobrá spolupráce mezi psovodem a psem
odráží to, jak pes reaguje na příkazy.
Popis: Rozhodčí hodnotí primárně vlohy a nadání pro pasení u psa, což je určeno stylem práce Border
kolie. Rozhodčí posuzuje sílu psa, smysl pro balanc, jeho iniciativu a touhu pracovat. Povely by měly
mít výrazný vliv na chování psa.
Vážné chyby: Pes ignoruje příkazy. Pes má nízký zájem o ovce.

5. HODNOCENÍ
5.1. Bodové hodnocení
5.1.1. Rozhodčí rozhoduje o tom, kolik bodů má za každou úlohu strhnout (může být i stržení všech
bodů pro jeden úkol).

5.1.2. Rozhodčí může strhávat pouze celé body.
5.1.3. Žádné body nejsou přiděleny, pokud:
a) pes chytá nebo kouše ovce;
b) pes nepracuje a opouští parkur/pole/louku;
c) ovce opustí parkur/pole/louku;
5.1.4. Pes může být ze závodu diskvalifikován, pokud je agresivní vůči ovcím, jiným psům nebo lidem.

5.1.5. Bodová tabulka pro rozhodčí:
Název cviku
Pen-vyvedení z košáru
Drive together
Drive away
Outrun
Lift
Fetch
Re-Pen – zavření do košáru
Behaviour /chování/povaha
Celkem

Body
10
15
15
15
10
15
10
10
100

Sum 100

5.2. Kvalifikace
Hodnocení - Aj
Excellent
Very good
Good
Satisfactory
Not passed

Zkratka - Aj
EXC
VG
G
SAT
NP

Hodnocení - Čj
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Uspokojivě
Neprospěl

Zkratka - Čj
V
VD
D
U
N

Retired
No point awarded

RET
NPA

O
ZBN

Disqualification

DIS

Odstoupil
Žádné body
nebyly uděleny
Diskvalifikace

Body
90 – 100 bodů
80 – 89 bodů
70 – 79 bodů
60 – 69 bodů
méně než 60
bodů
žádné body
žádné body

DIS

žádné body

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Tato pravidla plně nahrazují pravidla platná od 1. ledna 2018.
6.2. Tato pravidla byla schválena na schůzi komise FCI Herding Dogs Commision, která se konala
v Helsinkách 15. června 2018.
6.3. Tato pravidla byla schválena Generálním výborem FCI v Thuinu v listopadu 2018.
6.4. V případě nesrovnalostí v rámci překladů je anglický text považován za originál.

