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1. Kritéria posuzování
1.1 Kritéria posuzování a maximální počet bodů za každé kritérium
•
•
•
•
•

Psi se posuzují jednotlivě, běhy by se měly běhat ve dvojicích.
Výsledky psa se skládají ze součtu bodů udělených dvěma/třemi/pěti rozhodčími. Každý rozhodčí
uděluje body za pět různých kritérií.
Maximální počet za jeden běh je 200/300/500 v závislosti na počtu rozhodčích.
Psi většinou běží dva běhy, za které je celkový maximální počet bodů 400/600/1000.
Pokud výkon psa nelze posoudit, musí rozhodčí společně rozhodnout, zda psa ze závodního dne
vyloučí.

1.2 Posuzování
Rozhodčí posuzují výkon psa podle pěti kritérií (viz níže). Za každé kritérium lze udělit maximálně 20 bodů.
Je velice důležité, aby rozhodčí věnovali zvláštní pozornost celkovému dojmu z každého běhu a spolupráci psů.
Pouze teoreticky (nebo velice zřídka) bude důvod za některé z kritérií udělit velmi vysoký počet bodů a
za kritéria jiná počet bodů nízký nebo velmi nízký.

1.

Obratnost

20 bodů

2.

Rychlost

20 bodů

3.

Vytrvalost

20 bodů

4.

Úsilí

20 bodů

5.

Sledování

20 bodů

Celkem

100 bodů

1.3 Agresívní chování (napadání)
V rámci běhu nesmí psi vykazovat žádné agresívní chování vůči soupeři. Psi, kteří během závodu svého soupeře
napadnou, musí být diskvalifikováni. Diskvalifikace psa je vždy provedena na základě rozhodnutí všech
rozhodčích, ke kterému dospěli po společné diskuzi.
Závod končí, když se psi dostanou do cílového prostoru (prostor kolem místa, kde se návnada zastaví), a
potom platí hlavní pravidlo, že závodící psi už nemohou být diskvalifikováni s výjimkou toho, co se uvádí
dále. Pokud se rozhodčí dohodnou, mohou psa za agresívní chování (napadení) v cílovém prostoru
diskvalifikovat také.
Psi, kteří při běhu očividně pronásledují jiné psy se snahou je napadnout, ale z důvodu vzdálenosti mezi psy tak
mohou učinit pouze v blízkosti návnady nebo v cílovém prostoru, musí být diskvalifikováni. Zásadní podmínkou
pro takovou diskvalifikaci je, že pes svoji pozornost nezaměřuje na návnadu, nýbrž na druhého psa.
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2. Bodování
2.1 Obratnost
Vyloučení

bez bodování

Běží tak málo, že ho nezle posoudit

1-5 bodů

Běh je neřízený

6-9 bodů

Se zvyšující se rychlostí a v obtížnějším terénu pes nedokáže udržet
rychlost běhu

10-14 bodů

Pes má během celého závodu svůj běh pod kontrolou, ale jeho
chování je v zatáčkách a na překážkách místy neobratné

Dostatečná

Dobrá

Velmi dobrá 15-17 bodů

Výborná

18-20 bodů

V místech, kde se mění terén, dokáže pes rychle měnit rychlost
běhu a projevuje u toho velice dobrou úroveň dovednosti
Výkon psa není ovlivněn změnami terénu nebo překážkami, jelikož
pes ideálním a velice efektivním způsobem využívá svou
dovednost

Dodatek:
Oceňujte psy, kteří jsou schopni rychle a efektivně měnit směr, což je zvláště patrné, když mění směr návnada.
Sledujte také akci běžícího psa – dynamický pohyb vpřed v souladu s predispozicí plemene. Při překonávání
překážek. Při chytání návnady, jakmile se k tomu naskytne příležitost.

2.2 Rychlost
Vyloučení

bez bodování

Vůbec neběží

1-5 bodů

Pronásledování je líné a ne plnou rychlostí

Dostatečná 6-9 bodů

Dobrá

10-14 bodů

Velmi dobrá 15-17 bodů
Výborná

18-20 bodů

Rychlost je pomalejší, než je průměr plemene, beze změn
rychlosti nebo tempa
Pes běží celý závod cvalem, typickým pro plemeno, rychlost
odpovídá minimálně průměru plemene
Rychlost je během závodu výrazně vyšší, než je průměr plemene,
včetně zřetelných změn rychlosti nebo tempa
Rychlost dosahuje nejvyšší úrovně plemene, včetně rychlých změn
rychlosti podle situace

Dodatek:
Při posuzování rychlosti by se měla brát v úvahu charakteristika plemene. Ne všechna plemena dosahují stejnou
absolutní rychlost. Rychlost chrta lze srovnávat s rychlostí jeho soupeře, to znamená, jak za sebou nechává druhého
běžícího psa. Při bodování je samozřejmě třeba rychlost obou psů porovnávat podle charakteristik plemene. K
vybuzení může dojít, když pes na druhé pozici co nejvíce zvýší rychlost, dostane se na úroveň soup eře a
předběhne ho. K předběhnutí může dojít mezi dvěma nebo více po sobě následujícími kladkami.
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2.3 Vytrvalost
Vyloučení

bez bodování
1-5 bodů

Dostatečná 6-9 bodů

Dobrá

10-14 bodů

Velmi dobrá 15-17 bodů
Výborná

18-20 bodů

Pes vůbec neodstartuje nebo rychle opustí coursingovou trať
Pes neodběhne celou trať
Pes odběhne celou trať, ovšem ke konci sníží rychlost a stěží běh dokončí
Pes odběhne celou trať bez výrazného zpomalení (přijatelný
výsledek)
Pes odběhne celou trať bez zpomalení a je schopen rychlost měnit i v cíli.
Pes celou trať odběhne s nasazením/energicky a dokonce ani v cíli na
něm nejsou patrné známky únavy

Dodatek:
Vytrvalost je schopnost psa proběhnout celou trať plynulou vysokou rychlostí a dokončit závod v
dobré fyzické i psychické kondici.
Při chytání návnady neztrácí sílu a schopnost koordinace (obratnost a zrychlení), aby návnadu na
konci běhu razantně chytil.

2.4 Sledování
Vyloučení

bez bodování
1-5 bodů

Dostatečná
Dostatečná 6-9 bodů

Běží tak málo, že ho nelze posoudit, nebo vůbec návnadu nesleduje
Běží bez nadšení, návnadu sleduje pouze občas
Sleduje návnadu, ale nesnaží se ji aktivně chytit, na pohyby návnady
reaguje pomalu

10-14 bodů

Návnadu sleduje po celou dobu běhu, na její pohyby reaguje okamžitě

Velmi dobrá 15-17 bodů

Návnadu sleduje co nejpřímějším způsobem ve snaze ji chytit, a
aktivně se ji pokouší chytit pokaždé, když se dostane do její blízkosti.

Dobrá

Výborná

18-20 bodů

Pokouší se návnadu aktivně a agresívně/s nasazením chytit po celou
dobu běhu, ve spojení s dokonalým výkonem v oblasti ostatních 4
kritérií, v souladu se způsobem pronásledování kořisti, specifickým
pro plemeno

Dodatek:
Sledování je schopnost psa návnadu sledovat s intenzitou a zaměřením na cíl. Je třeba brát v úvahu podmínky
na trati a způsob pronásledování kořisti, specifický pro plemeno. Pes sleduje návnadu po celou dobu běhu a
cílem jeho taktického chování je získat výhodnou pozici pro její chycení.
Pes sleduje návnadu způsobem typickým pro plemeno a pokouší se k ní dostat co nejblíže, aby ji mohl chytit.
Pronásleduje návnadu co nejpřímějším způsobem, aby ji chytil, a vždy návnadu sleduje pohledem, aniž by
odhadoval/předpokládal, kam návnada může zamířit.
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2.5 Úsilí
Vyloučení

bez bodování

Pes o sledování návnady nejeví žádný zájem

1-5 bodů

Potřebná chuť návnadu ulovit chybí, protože pes o sledování
návnady nemá skutečný zájem, spíše následuje druhého psa.

Dostatečná 6-9 bodů

Dobrá

10-14 bodů

Velmi dobrá 15-17 bodů

Výborná

18-20 bodů

Potřebná chuť návnadu ulovit není dostatečná, protože návnadu
pronásleduje pouze sporadicky. Je to například způsobeno
nedostatečným zájmem o návnadu, nebo také proto, že pes nemá
dostatečné zkušenosti, aby si poradil s terénem, a to snižuje jeho
rychlost.
Úsilí je dostačující k tomu, aby byl pes schopen zvolit
nejjednodušší směr pronásledování, a dokáže rychlost běhu
přizpůsobit změnám terénu.
Pes je schopen využívat terén s velkým úsilím a snaží se
zaujmout co nejlepší pozici k chycení návnady.
Pes projevuje absolutní úsilí a na 100 % se soustředí na návnadu,
přičemž dokáže využívat terén, aby dosáhl co nejlepší pozice k
chycení návnady. Neváhá návnadu razantně chytit, jakmile se mu
k tomu naskytne příležitost.

Dodatek:
Oceňujte jednoznačný zájem o návnadu – hlavně psy, kteří při změnách směru a také na rovných úsecích tratě
nespouštějí z návnady pohled. Oceňujte také psy, kteří se návnadu pokoušejí skutečně chytit, ne ji pouze
pronásledovat.
Na startu: Soustředěná pozornost. Pohled upřený na návnadu.
Při pronásledování návnady: Stálý tlak na návnadu, nutící obsluhu navijáku zvyšovat rychlost, aby nedošlo k
chycení návnady před koncem závodu. Čisté překonávání překážek bez zaváhání. Touha vrátit se k návnadě, pokud
zůstala vzadu.
Při chytání návnady v souladu s typickým loveckým chováním pro plemeno, například při plné rychlosti. U
některých plemen popadnutí návnady ve skluzu. Projevování zájmu o návnadu, dokonce i když už ji chytil soupeř
(např. jištění chycení návnady).
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3. Fyzický kontakt, typické situace.
3.1 Přípustný fyzický kontakt

Případ 1: Návnada se otočí kolem kladky a pes B, který je blízko psa A nebo těsně
před ním, může neúmyslně do psa A vrazit. Během incidentu upírají oba psi
pozornost na návnadu.

Případ 2: Pes B běží chytit návnadu a neúmyslně narazí do psa A. Pes B (a
A) mohou bez zlého úmyslu po této náhodné srážce otočit hlavy a pokračují v běhu.
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3.2 Nepřípustný fyzický kontakt

B
B

A
Případ 3: Pes B se nepokouší předběhnout psa A, místo toho do psa A úmyslně
jednou nebo víckrát vrazí a psa A zdržuje. Toto není přípustné.

Případ 4: Pes B otáčí hlavu, uhne ze směru běhu a úmyslně ramenem psa A
vytlačí, a pak se vrátí na trať. Tento případ se často posuzuje jako přípustný fyzický
kontakt, pokud pes A pokračuje v běhu, ovšem přípustné to není a bude se to
považovat za nepřípustný fyzický kontakt.
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4. Směrnice pro posuzování jednotlivých plemen, skupina 10
(foto: Viki Kulmala and Marko Heinonen)

4.1 AFGÁNSKÝ CHRT (AF)
FCI Č.: 228
Rychlost
Běh afgánského chrta je plný odhodlání, je intenzívní a působivý. Intenzita běhu je dána natažením těla a schopností
ukázat dokonale natažený cval a rychlé změny rychlosti. Rychlost rychlého psa zůstává stejná od začátku až do
konce a budí dojem lehkosti a živosti.
Úsilí
Afgánský chrt bude návnadu sledovat s přesností. Bude vždy sledovat pohyb návnady, okamžitě na něj reagovat
a pokoušet se návnadu chytit co nejintenzívněji. Může během coursingu také štěkat. Pokud návnadu ztratí, bude
se ji pes pokoušet znovu najít. Afgánský chrt nemusí návnadu chytat ve skluzu, ale po té, kdy se k návnadě
dostane, ji musí bránit a hlídat. Oba psi by měli po dokončení běhu o návnadu projevovat zájem.
Sledování
Afgánský chrt loví sám, ovšem občas mohou psi utvořit tým. Plemeno se dokáže snadno vyrovnat se změnami a
překážkami v terénu. Plemeno musí být rovněž schopno snadno reagovat na pohyb návnady změnou
rychlosti. Při lovu ve dvojici může jeden ze psů běžet tak, aby návnadě zabránil v úniku.
Obratnost
Afgánský chrt musí mít vynikající koordinaci a schopnost reagovat. Musí běžet s jistotou a odvahou i v terénu,
který se často považuje za obtížný, a je schopen velice rychle měnit směr. Udržování rovnováhy při
extrémních změnách povrchu a při rychlých změnách směru návnady je pro toto obratné plemeno
charakteristické.
Vytrvalost
Vytrvalý afgánský chrt si udržuje styl běhu od startu až do cíle. Afgánský chrt je vytrvalý a tvrdý lovec v těžkém
terénu. U tohoto plemene je pozoruhodná psychická vytrvalost při lovu. Lovecký afgánský chrt musí být schopen
odběhnout několik dlouhých běhů za den.
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4.2 AZAWAKH (AZ)
FCI č: 307
Rychlost
Azawakh je rychlé p l e m e n o , které má při běhu elegantní pohyb a dlouhý cvalový skok. Pozice těla se může
při běhu zdát vysoká, protože pes má krátké tělo a dlouhé končetiny.
Úsilí
Azawakh bývá na startu většinou klidný, ale může při pohledu na návnadu vzrušeně kňučet. Při běhu v páru
mohou někdy azawaci spolupracovat, jeden azawakh může pronásledovat návnadu, zatímco druhý se jim snaží
odříznout cestu nadběhnutím. Azawakh se může pokoušet odhadnout rychlost a směr návnady a bude na
to rychle reagovat. Když se návnada zastaví, může se azawakh pokusit o chycení návnady ve skluzu, ale
většinou pes proběhne kolem a pak se k návnadě vrací. Azawakh může s návnadou třást, když ji chytí,
ale často zůstane vedle návnady stát ve snaze jí zabránit v pohybu. Druhý azawakh nemusí nutně k návnadě jít,
pokud už ji má druhý pes.
Sledování
Azawakh sleduje návnadu zrakem a rychle reaguje na její pohyby. Tradičně většinou loví pouze se známým psem,
když loví s neznámým psem, nemusí být spolupráce nutně hladká a plynulá. Azawakh nutně nemusí záviset na
svém loveckém partnerovi, ovšem pokud má rovnocenného partnera, mohou spolupracovat velice dobře.
Když návnada nečekaně mění směr, psi se při běhu napřímí a zvýší se jejich pozornost.
Obratnost
Azawakh je velice obratné p l e m e n o , které má schopnost rychle měnit rychlost a směr a zvládat těžký terén.
Vzhledem k tělesnému rámci, výraznému obdélníku postavenému na výšku, není azawakh stejně obratný jako
afgánský chrt, nicméně dokáže dobře skákat.
Vytrvalost
Azawakh je vytrvalec, který dokáže na konci běhu zrychlit.

10 (z 25)

4.3 BARZOJ (BO)
FCI č.: 193
Rychlost
Barzoj je jeden z nejrychlejších chrtů na dlouhých tratích od 800 - 1000 m.
Plemeno musí být schopno cválat dlouhými skoky. Když se dostane blíž k návnadě, silně zrychluje. Při běhu by plemeno mělo
být schopno předvést výrazné změny rychlosti.
Úsilí
Plemeno by mělo přesně sledovat pohyby návnady v průběhu celého běhu, ne ani tak, že by běželo přesně po
stejné trase jako návnada, ale spíše by mělo hledat dobrou pozici k útoku a uchopení návnady. Plemeno by se
mohlo pokoušet dostat k návnadě prováděním extrémních obratů ve směru k ní. Když se dostane blízko k
návnadě, může se pes připravit k jejímu chycení skluzem v ideálním případě tak, že provede “brosok”
(důrazné zrychlení před chycením návnady, při kterém se v důsledku vysoké rychlosti může pes převalit s
návnadou nebo bez ní.)
Sledování
Plemeno by si mělo poradit s těžkým terénem a překážkami, a sledování návnady by proto nemělo být
horší. Plemeno bude brát v úvahu změny terénu a pohyby protivníka, a musí toho být schopno
využít ve svůj prospěch. Barzojové ideálně spolupracují, to znamená, že pomalejší pes instinktivně běží z
boku a nechává přímé štvaní na rychlejším psovi (štvoucím psovi), zatímco pomalejší pes jistí návnadu z boku
(jistící pes) a pokouší se zabrání úniku kořisti. Barzojové během štvaní neustále mění své role “štvoucího” a
“jistícího” psa (zvláště stejně rychlí psi).
Obratnost
Navzdory své velikosti je barzoj schopen provádět změny směru u kladek velice dobře. Plemeno musí být
schopno přizpůsobit své tempo a rychlost změnám terénu, překážkám a obratům tak, aby v žádném místě
neztrácelo kontrolu nad během.
Vytrvalost
Jelikož je barzoj vytrvalec, musí zůstat v dobré kondici v průběhu celého běhu.
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4.4 POLSKÝ CHRT (CHART POLSKI - CHP)
FCI Č.: 333
Rychlost
Polský chrt je velice rychlé, ale přitom velmi hbité plemeno. Když se dostane blíže návnadě, zrychlí.
Úsilí
Polský chrt štve návnadu s velkou chutí. Na startu je soustředěný a upřeně návnadu sleduje, a je kdykoliv
připravený za ní vyrazit. Plemeno při běhu následuje návnadu a pokouší se ji zrychlit a pokračovat bez
zastavování. Polský chrt je odvážné plemeno, které překážky přeskočí nebo oběhne bez zaváhání. Při chytání
návnady může předvést působivý “lov skluzem nebo skokem.”
Sledování
Při štvaní polský chrt sleduje pohledem zároveň návnadu i terén. Když jeden pes pronásledováním zrychlí
návnadu, může se druhý pes pokusit návnadě odříznout únikovou cestu a chytit ji. Může se pokusit zabránit
návnadě uniknout do křoví. Může se pokusit si zkrátit trať a využít zkratek, aby se dostal k návnadě blíž a mohl ji
chytit. Oba psi se navzájem sledují a přizpůsobují svou práci aktuální situaci a změnám terénu. Je to skutečná
spolupráce.
Obratnost
Polský chrt musí být schopen běžet hladce i v nerovném terénu, a také musí být schopen provádět ostré obraty.
Při běhu by plemeno mělo být schopno náhle zastavit a provádět obraty tak, že se otočí při skoku ve vzduchu.
Vytrvalost
Polský chrt zůstává v dobré kondici během celého běhu a dobře se vyrovnává s námahou a možnými srážkami.
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4.5 DEERHOUND (DE)
FCI Č.: 164
Rychlost
Deerhound by měl předvádět prostorné pohyby plné síly. Není extrémně rychlý, ale měl by být schopen ukázat
zřetelné změny rychlosti. Když se přiblíží k návnadě, zrychlí. Nejzřetelnější to bývá v cílo vém prostoru a je
to velmi důležité.
Úsilí
Deerhoundi většinou loví přinejmenším ve dvojicích, a nejen že za návnadou běží, ale skutečně ji loví. Oba musí
reagovat na změny směru návnady a proběhnout trať až do konce.
Sledování
Mohou využívat pohyby druhého psa a předvídat směr pohybu návnady. Jeden z páru často hledá nejpřímější
směr, má tendenci si dráhu zkrátit, a při vzájemné spolupráci se mohou pokusit návnadě odříznout očekávanou
únikovou cestu. Na konci běhu psi buď zůstanou u návnady stát, aby jí zabránili v pohybu, nebo ji “chytí ve skluzu”.
Obratnost
Deerhound je navzdory velikosti překvapivě obratné plemeno a měl by být schopen rychle měnit směr.
Deerhound dokonale využívá svoji dlouhou silnou oháňku k vyrovnávání a provádění obratů při změně
směru. Měl by si velice dobře poradit s nerovným a kamenitým terénem. Je třeba si uvědomit, že psi jsou méně
obratní než feny, protože jsou větší.
Vytrvalost
Je velice vytrvalý a je schopen na konci běhu zrychlit.
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4.6 Španělský galgo (Galgo español - GE)
FCI Č.: 285
Rychlost
Rychlé plemeno s dlouhým hlubokým chodem, jeho sílu lze pozorovat při běhu. Styl běhu je lehký, pružný, cval
je nízký. Španělský galgo je schopen předvádět rychlé změny směru.
Úsilí
Galgové mohou na startu nadšeně výt a štěkat. Budou se návnadu snažit intenzívně štvát, a během lovu ji budou
bedlivě sledovat zrakem i sluchem. Při běhu má pes uši složené u hlavy, a když návnada změní směr nebo pes
návnadu ztratí, může uši zvednout. Když se návnada zastaví, galgo prudce zabrzdí nebo se pokusí co nejrychleji k
návnadě otočit zpět. Může s návnadou krátce zatřást a pak ji nechat být. Když se návnada nehýbe, není nutné,
aby jí pes věnoval pozornost. Pes může od ejít hledat novou kořist a nemusí návnadu nutně hlídat.
Sledování
Španělský galgo může přizpůsobit rychlost podmínkám terénu a změnám rychlosti návnady. Při běhu v páru se
bude možná druhý pes snažit návnadě nadběhnout tak, že poběží mírně bokem od ní. Pokud galgo ztratí návnadu z
dohledu, může se ji pokusit najít čichem ve vzduchu nebo na zemi.
Obratnost
Obratné plemeno, které je schopno provádět rychlé, řízené změny směru ve vysoké rychlosti. Dobře si poradí s
velice těžkým terénem, a rovněž využívá k vyrovnání rovnováhy svého těla při obratech oháňku.
Vytrvalost
Španělský galgo je velice vytrvalý a houževnatý běžec na dlouhé vzdálenosti.
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4.7 GREYHOUND (GR)
FCI Č.: 158
Rychlost
Greyhound je nejrychlejší chrt, má výbušný start. Velice rychle dosahuje maximální rychlosti. Velice rychlé
plemeno, zvláště na rovných úsecích, schopné rychlých změn rychlosti. Jeho dlouhý cval může být extrémní,
pánevní končetiny umožňují extrémně silný odraz.
Úsilí
Plemeno musí mít maximální zájem o návnadu od začátku do konce běhu, i kdyby se návnada dostala dál z jeho
dohledu. Plemeno musí reagovat přesně a rychle na pohyby návnady a pokoušet se návnadu chytit maximálně
účinně. Do běhu by měl pes dát všechno a jeho výkon by měl být výrazem síly. Návnadu musí pes chytit, a to, že
zůstane u kořisti, může hodně napovědět o chuti psa lovit.
Sledování
Greyhound je vhodný k tomu, aby lovil sám. Je společenský a přátelský, i když někteří jedinci mají normální
tendenci návnadu v cílovém prostoru protivníkovi sebrat, ovšem nedělají to během lovu. Greyhound by měl
být schopen vnímat terén a rozeznávat možné překážky díky dobrému zraku. Dosahuje nejvyšší
rychlosti na přímých úsecích trati a snaží se návnadu chytit prudce v maximální rychlosti.
Obratnost
Greyhound je velice dobře osvalený a dokáže i tak běžet stylem, který vypadá extrémně čistě a lehce.
Greyhound má velkou schopnost provádět rychlé obraty a měnit rychlost v proměnlivém terénu.
Dobře si poradí s nerovným terénem. Vzdálenost návnady musí být vždy od 10 do 15 metrů od psa, jinak
se bude aktivně snažit návnadu chytit.
Vytrvalost
Greyhoundi v dobré kondici si dokážou dobře poradit s dlouhými tratěmi, kdy po celou dobu běží na hranici
svých možností. Ačkoliv má greyhound osvalení sprintera, někteří jedinci dokážou běhat i delší vzdálenosti bez
viditelného zpomalení. Greyhound má také psychickou výdrž a je odhodlaný běžec. Zotavuje se relativně rychle.
V nejlepší kondici dokáže pes odběhnout přinejmenším dva intenzívní běhy v jednom dni.
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4.8 IRSKÝ VLKODAV (IW)
FCI Č.: 160
Rychlost
Není extrémně rychlý, irský vlkodav je spíše vytrvalec. Žádné rychlé změny rychlosti.
Úsilí
Irští vlkodavové loví převážně ve dvojicích, a v takovém případě druhý pes vždy jistí návnadu. Jistící pes by měl
také reagovat na obraty návnady a pokračovat v běhu až do konce. Po chycení návnady by ji oba psi měli jistit,
aby zůstala na místě.
Sledování
Irští vlkodavové mohou využívat ke svému prospěchu akce druhého psa, sledovat návnadu a zároveň se ji
snažit chytit.
Obratnost
Otočky jsou široké, hladce následující pohyby návnady. Ačkoliv irský vlkodav není při obratech příliš rychlý, musí
být v terénu schopen udržet stálou rychlost běhu.
Vytrvalost
Irský vlkodav je velmi vytrvalý. Během celého běhu musí udržovat dobrou rychlost.
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4.9 ITALSKÝ CHRTÍK (PICCOLO LEVRIERO ITALIANO - PLI)
FCI Č.: 200
Rychlost
PLI je v poměru ke své velikost velice rychlé plemeno. Pružný, harmonický pohyb by neměl postupně
ztrácet rychlost. Rychlý cval se silnými odrazy se schopností rychle měnit tempo. Pánevní končetiny se
pohybují daleko pod tělo a umožňují vysoce účinný odraz. Pohyb hrudních končetin je nízký s dalekým
dosahem. Délka cvalových skoků a jejich vysoké tempo psům přidávají na rychlosti.
Úsilí
PLI charakterizuje ohromující vášeň pro lov a schopnost udržet si rychlost. Pes musí jevit maximální zájem o
návnadu od startu až do cíle. Pes musí pozorně sledovat pohyby návnady, okamžitě na ně reagovat a pokusit se
ji co nejefektivněji chytit. Pokud se návnada v průběhu běhu dostane příliš blízko, pokusí se ji pes chytit. Návnadu
by psi měli chytit až v cíli. Vzhledem k tomu, že je PLI výrazně menší než ostatní chrti, je třeba brát
vzdálenost návnady v úvahu. V nerovném nebo zarostlém terénu bude nadšený PLI vyskakovat, aby návnadu
uviděl.
Sledování
PLI je velice samostatný lovec, který se pokouší návnadu ulovit co nejrychleji a rovnou, využívá vysokou
rychlost a rychlé změny tempa. Bude však sledovat terén a zároveň věnovat pozornost svému soupeři. PLI
bude hledat nejrychlejší způsob, jak návnadu chytit. Může lovit jak samostatně, tak i ve větší smečce. Toto
plemeno je velký pes v malém těle.
Obratnost
PLI je rychlý pes, který je schopný provádět rychlé změny směru v souladu se svou rychlostí, dokonce i v
obtížném terénu. Má velice dobrou schopnost měnit rychlost. Musí být schopen si poradit s nerovným a
obtížným terénem, i když strmý a nerovný terén pro něho bude vzhledem k jeho velikosti náročný.
Vytrvalost
PLI je sprinter, který neuloví svou kořist díky vytrvalosti, nýbrž díky rychlým změnám rychlosti. Jeho
psychická a fyzická vytrvalost nesmí za žádných okolností polevit.
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5.0 MAĎARSKÝ CHRT (MAGYAR AGAR - MA)
FCI Č:240
Rychlost
Maďarský chrt je extrémně rychlé plemeno, při dlouhých bězích je dokonce rychlejší než greyhound. Po
dosažení své maximální rychlosti ji dokáže udržovat po dobu celého běhu. B ě ž í n í z k o . Když se
dostane do vzdálenosti vhodné k útoku na kořist, má tendenci přidat rychlost a v cíli návnadu chytit. Dostatečná
stále udržovaná maximální rychlost je důležitější než výbušná počáteční rychlost.
Úsilí
Maďarský chrt by měl návnadu sledovat s velkou chutí a při startu by se měl soustředit pouze na návnadu.
Překážky bude překonávat odhodlaně a bez zaváhání. Chycení návnady skokem není nutné, pes může návnadu
chytit jen díky samotné rychlosti.
Sledování
Po dobu běhu bude důležitá vzájemná spolupráce psů a využívání terénních změn. Vzhledem k tomu, že
maďarský chrt je smečkový lovec, jeden nebo dva psi mohou pracovat jako jistící psi, aby zabránili návnadě
uniknout z otevřeného terénu. Maďarský chrt by měl na pohyby návnady reagovat rychlými změnami
rychlosti.
Obratnost
Maďarský chrt je velice rychlý v jakémkoliv terénu. Je schopný provádět nízké a rychlé obraty.
Vytrvalost
Maďarský chrt má vysokou schopnost udržovat rychlost, a je schopen maximální rychlost udržet v průběhu
celého běhu. Psychická a fyzická vytrvalost nesmí nikdy během výkonu polevit.
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4.11 SALUKA (SALUKI - SA)
Saluka
FCI Č.: 269
Rychlost
Saluka je rychlý pes vzhledem ke své velikosti. Její běh by měl být ukázkou síly a schopnosti hbitě
měnit rychlost. Měla by být schopna lehkého, pružného, nízkého a rychlého cvalu navzdory proměnlivému terénu.
Úsilí
Úsilí saluky ulovit návnadu by mělo být zřetelně patrné během celého běhu, bude se snažit návnadu dostat
všemi možnými způsoby. Saluka dokáže předvídat pohyby návnady, ale měla by ji pozorně sledovat zrakem a
dokonce i sluchem. Pokud se jí návnada ztratí, musí se ji snažit hledat. Chycení a hlídání návnady je důležité.
Sledování
Saluka by měla být nezávislá a při lovu ukazovat iniciativu. Při běhu bude sledovat změny terénu a pohyby
návnady. Saluka běží nízko dlouhými cvalovými skoky, a když návnada prudce změní směr, pes se v běhu
napřímí a saluka začne vypadat pozorněji.
Při lovu saluka štve zajíce stálou vysokou rychlostí až do chvíle, kdy ho chytí, pak ho popadne zezadu.
Obratnost
Saluka je velice obratný pes vzhledem ke své velkosti a dokáže hbitě měnit rychlost. Při rychlých obratech si
pomáhá oháňkou a musí být schopná okamžitě reagovat, když návnada provede otočku.
Vytrvalost
Saluka je fyzicky i psychicky velice vytrvalá, je to nejvytrvalejší plemeno ze skupiny chrtů.
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4.12 SLOUGHI (SL)
FCI Č.: 188
Rychlost
Sloughi je rychlé plemeno, které běží dlouhými cvalovými skoky. Když se sloughi přiblíží k návnadě, zrychlí.
Úsilí
Na startu by sloughi mohla kňučet nebo štěkat nedočkavostí. Při běhu ve dvojici jeden pes návnadu štve, zatímco
druhý pes se jí snaží nadběhnout. Sloughi často nesleduje návnadu přímo a přesně, nýbrž se může pokoušet
předvídat její rychlost a změny směru. Když se návnada zastaví, může ji sloughi chytit ve skluzu, ale běžně pes
návnadu předběhne a vrací se k ní. Když sloughi návnadu chytí, často s ní může zatřást. Sloughi může u návnady
zůstat stát a hlídat ji.
Sledování
Sloughi sleduje návnadu zrakem a bude připravená reagovat na její pohyb. Rychlost přizpůsobuje pohybům
návnady a změnám terénu. Při náhlých obratech návnady se pes napřímí a začne vypadat pozorněji.
Obratnost
Sloughi je obratný pes, který musí být schopen při běhu rychle měnit rychlost a poradit si s obtížným terénem.
Vytrvalost
Sloughi je vytrvalec, který na konci běhu také dokáže přidat. Psychická a fyzická výdrž nesmí za žádných
okolností selhat.
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4.13 WHIPPET (WH)
FCI Č.: 162
Rychlost
Whippet je velice rychlé plemeno (je to plemeno s největším zrychlením), které dokáže rychle měnit tempo.
Při cvalu se pes celý natahuje, pánevní končetiny se dostávají daleko dopředu pod tělo, čímž umožňují silný odraz.
Hrudní končetiny se natahují nízko a daleko dopředu. Délka cvalových skoků a jejich rychlé tempo mu dodávají
na rychlosti.
Úsilí
Whippet musí mít o návnadu maximální zájem od startu až do cíle – dokonce i když se návnada pohybuje v dálce.
Whippet bude pohyby návnady sledovat pozorně, bude na ně okamžitě reagovat a pokoušet se ji co
nejefektivněji chytit. Návnadu musí pes chytit, takže musí předvést chycení návnady ve skluzu. Whippet chytá
návnadu zezadu v prudkém zrychlení, což je třeba brát v úvahu v průběhu závodu, pokud se pes nechá příliš
přiblížit k návnadě.
Sledování
Whippet je naprosto samostatný lovec, bude se snažit návnadu chytit rovnou co nejrychleji, a využije k tomu
vysokou rychlost a její rychlé změny. Whippet by měl odhadovat terén a hledat nejrychlejší a nejefektivnější směr
pohybu. Měl by také brát v úvahu svého soupeře. Je to přátelský pes, může lovit sám nebo také ve větší smečce.
Pokud se mu návnada ztratí z dohledu, zůstane whippet stát a bude se po ní rozhlížet. Je to velký pes v malém těle.
Obratnost
Whippet je rychlý pes, schopný hbitě měnit směr v poměru k rychlosti i v obtížném terénu. Whippet má
úžasnou schopnost měnit rychlost, dokonce i když si musí poradit s nerovným a obtížným terénem, který pro
něho vzhledem k jeho velikosti bude náročný.
Vytrvalost
Whippet je extrémní sprinter, který svou kořist uloví díky své vytrvalosti, ovšem i rychlými změnami rychlosti.
Psychická a fyzická výdrž nesmí za žádných okolností selhat.
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5.

Směrnice pro posuzování dalších plemen, skupina 5

5.1 SICILSKÝ CHRT (CIRNECO DELL’ETNA - CI)
FCI Č..: 199
Rychlost
Sicilský chrt je vytrvalé a středně rychlé plemeno díky svému snadnému a lehkému pohybu. Měl by být schopen
provádět rychlé změny tempa.
Úsilí
Sicilský chrt by se měl snažit návnadu chytit s chutí, dokonce, i když se návnada pohybuje v dálce. Své úsilí dává
slyšitelně najevo štěkotem. Sicilský chrt poběží za návnadou a bude pozorně sledovat její pohyb navzdory terénu
a jakýmkoliv blížícím se překážkám. Předvede všestranné využití všech loveckých smyslů, typicky vyhledává
čichem. Sicilský chrt má velice silný lovecký pud, nevzdá se, pokud mu návnada zmizí z dohledu, a je typické,
že se pes bude vracet na místo, kde se mu návnada ztratila.
Sledování
Sicilský chrt je inteligentní a bude vždy volit nejkratší trasu k chycení návnady. Někdy může dvojice psů
spolupracovat.
Obratnost
Sicilský chrt je silný, ale lehký pes, schopný jistě a odvážně běžet v obtížném terénu. Plemeno by mělo být
schopno provádět v rychlosti prudké a řízené obraty. Sicilský chrt by měl na pohyby návnady reagovat okamžitě.
Vytrvalost
Trénovaný sicilský chrt v dobré kondici by měl dokázat nepřetržitě energicky štvát, dokud návnadu nechytí. Je
to vytrvalec na dlouhé tratě.
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5.2 FARAÓNSKÝ PES (PHARAO HOUND - PH)
FCI Č.: 248
Rychlost
Faraónský pes nepatří mezi nejrychlejší plemena, ale je vytrvalý, vášnivý a spolehlivý běžec. Má lehký pohyb a
působí dojmem rychlonohého, pružného psa. Faraónský pes by měl předvádět rychlé obraty. Neukazuje příliš
velké změny tempa.
Úsilí
Faraónský pes s chutí sleduje pohyby návnady, měl by okamžitě reagovat na každou odbočku a aktivn ě se
návnadu snažit chytit. Nadšení pro lov se často pozná podle štěkotu. Díky velice dobrému sluchu si
plemeno bude také všímat toho, co se děje v okolí (například u kladek).
Sledování
Faraónský pes vždy volí nejpřímější trasu k návnadě, nicméně neruší běh tím, že by si dráhu zkracoval. Ve dvojici,
která spolupracuje, si také pozorně všímá terénu a pohybů druhého psa. V takovém případě menší a obratnější pes
převezme roli štvoucího psa a pomalejší pes roli psa jistícího. Používání sluchu je nápadnější, když pronásledují návnadu
v krátké vzdálenosti před sebou.
Pokud návnadu ztratí, použije plemeno sluch a bude obíhat v kruzích a hledat ji. Případně, například ve vysoké
trávě, se pes při hledání návnady zvedne a vyskočí.
Když se návnada zastaví, oba psi jdou buď návnadu trhat, přičemž může být potřeba zabránit konfliktu, nebo se
druhý pes zastaví a hlasitě štěká. Od návnady by však neměli odejít.
Obratnost
Plemeno běhá hladce a je schopné dělat těsné řízené obraty intenzívní rychlostí dokonce i v obtížném terénu.
Vytrvalost
Faraónský pes je na svou velikost silný, energický a vytrvalý. Dokáže energicky a agresívně štvát, dokud návnadu
nechytí, a bude udržovat rychlost až do konce běhu.
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5.3 IBIZSKÝ PODENCO (PODENCO IBICENCO - IB)
FCI No: 89.1 (hladkosrstý), 89.2 (hrubosrstý)
Rychlost
Ibizský podenco není extrémně rychlý, je však uzpůsobený k typickému způsobu lovu pro toto plemeno. Běh v
rovném terénu pro něj příliš typickým pohybem není. Styl běhu se liší v závislosti na terénu. Když návnada
provede nečekanou změnu směru, běh podenca se okamžitě změní z nízkého dlouhého cvalu na cval ve
vzpřímenější pozici. Plemeno je schopno rychle měnit tempo zvláště v otočkách, a při běhu se bude jeho
rychlost měnit, když se pokusí odhadnout směr návnady, a při změnách terénu.
Úsilí
Ibizský podenco se na běh dobře soustředí, očima pozorně sleduje návnadu a natáčí uši za zvuky v okolí jako
radary. Někdy projevuje své nadšení štěkotem. Když se návnada nehýbe, téměř jí nevěnuje pozornost, a
pes může jednoduše odejít a hledat další kořist (nebo nějakou jinou práci). Plemeno často nechytá návnadu ve
skluzu nebo skokem, zvláště pokud je už u návnady druhý pes. Toto plemeno je vždy zanícený lovec, vytrvalý a
extrémně pozorný.
Sledování
Ibizský podenco hledá nejpřímější linii běhu. Může předvídat, kam návnada pojede, a bude pozorně
sledovat terén a jeho změny. Podencové se při běhu budou navzájem sledovat, pes vzadu se často pokouší
návnadě obloukem nadběhnout. Mohou se pokusit návnadu přinést majiteli nepoškozenou jako retrívři. Pro
mladé psy má běh v páru velký význam.
Obratnost
Ibizský podenco je velice pružné a obratné plemeno, s dobrou rovnováhou. Nejlépe si dokáže poradit s
nerovným a proměnlivým terénem. Výrazné změny terénu by tomuto plemeni neměly činit žádné problémy.
Vytrvalost
Je schopen jak rychlých změn tempa, tak i cvalu. Ibizský podenco by měl být schopen zrychlovat na konci běhu.
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5.4 KANÁRSKÝ PODENCO (PODENCO CANARIO - PC)
FCI Č.: 329
Rychlost
Ka ná rsk ý p odenco je relativně rychlý pes, když se vezme v úvahu typické lovecké chování plemene, a měl by
udržovat rychlost dokonce i v obtížném terénu.
Úsilí
Plemeno se na lov dobře soustředí, primárně využívá čich a sluch. Lov doprovází štěkotem. Plemeno často nechytá
návnadu ve skluzu nebo skokem, pokud je už u návnady druhý pes. Toto plemeno je velice zanícený lovec, vytrvalý
a extrémně pozorný.
Sledování
Kanárský podenco se používá k lovu ve smečkách až o dvanácti psech. Krajina Kanárských ostrovů je
sopečného původu a je rozbrázděna nespočtem přírodních roklí a průrev, kde by mohla kořist najít spoustu
úkrytů. Jakmile jsou tito psi puštěni z vodítka, začnou neúnavně prohledávat terén a hledat stopy kořisti.
Plemeno primárně používá čich, ale také sluch.
Obratnost
Kanárský podenco, díky své šikovnosti a mimořádné schopnosti skákat, jistotě pohybu na nohách vybavených
velice pružnými prsty, je dokonale uzpůsobený k práci v drsném terénu své domoviny.
Vytrvalost
Kanárský podenco je velmi vytrvalý. Musí udržovat rychlost během celého závodu.
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