Vyhodnocení výcvikové činnosti SKS TART z.s. za rok 2018

Máme před sebou opět hodnocení uplynulé výcvikové sezony – rok 2018. Oproti předchozím
ročníkům nedošlo k výrazným změnám co se týče četnosti výcvikových akcí (závodů) a její účasti na
nich. Účast je pohyblivá, na některých závodech došlo k mírnému nárůstu, na některých naopak
k mírnému poklesu. Nic dramatického se nekonalo.
Jen bohužel, oproti předcházejícím letům, kdy jsme pravidelně rušily každoročně čtvery
pořádané zkoušky, v hodnoceném výcvikovém roce to byly již šestery. A s tím nemůžeme být
rozhodně spokojeni. Účast na závodech nám již tradičně trochu zvyšuje zařazování disciplín obrany na
Ringo – oblek. Je dost závodníků, kteří si netroufnou na vlastní závod, ale nastoupí do těchto
speciálních disciplín.
V uplynulé výcvikové sezoně se nám začal ve zvýšené míře projevovat problém střelby.
Reakce na střelbu je problém, který zapříčiňuje diskvalifikaci oddílu poslušnosti. Ať už jsou příčiny
tohoto stavu jakékoliv, je potřeba si uvědomit, že je to podmiňující cvik k dalšímu úspěšnému
výcviku. Vzhledem k tomu, že TART provádí klasický služební výcvik, doporučoval bych, aby i ve
vložených závodech s náplní poslušnosti byla zařazena disciplína lhostejnost ke střelbě.
Domnívám se, že na tomto místě patří poděkování za vzornou přípravu a organizaci
výcvikových akcí:
•

předně kolektivu regionu Liberec kolem Filipa Gavora a Jirky Koláře za všechny akce, které
pořádali

•

Petru Paroubkovi za Děčínskou kotvu

•

kolektivu kolem Jirky Dupala a Franty Hracha za zajištění obranářské části Mistrovství republiky

•

a v neposlední řadě kolektivu z Ústí kolem Nelly Kováříkové a Petra Urbana za přípravu a zajištění
stopařské části Mistrovství

Spolupráce organizátorů akcí s předsedou Výcvikové komise je na dobré úrovni, prakticky všichni
dodržují schválená administrativní opatření.
I když můžeme konstatovat, že výcviková úroveň se nám mírně zlepšila, stále nemůžeme být
spokojeni, neboť nám na výcvikové akce stále nastupují psovodi, kteří ani nepovažují za nutné si
přečíst zkušební řád a pak vůbec netuší, co je čeká. To se pak rozhodně nemůže projevit v dobrých
výkonech psů. Vzpomínám, kdy součástí zkušebního řádu byla i teoretická část pro psovoda.
Poměrně nepochopitelná je i účast psovoda na závodě, znaje propozice, konstatuje, že toto se psem
nenacvičoval. To svědčí o podceňování zkušebního řádu TART ze strany nečlenů, kteří pak nemohou
pochopit, jak je možné, že jejich pes má složeny vysoké zkoušky podle jiných zkušebních řádů a
v TARTu nejsou schopni složit ani nejzákladnější.
K dobré výcvikové úrovni přispívají letní výcvikové tábory, pořádané regiony Plzeň-venkov,
Ústí n/L, Lišov, Praha-venkov, kde se ve většině případů pořádají zkoušky z výkonu nebo alespoň malé
závody. Výcvikové akce ať zkoušky nebo závody nám pořádají subjekty ať již členové SKS TART nebo
nečlenové. V průběhu doby se ustálily, takže již mají dostatečné zkušenosti s pořádáním a nedochází
k žádným velkým problémům.

Je třeba poděkovat všem organizátorům veškerých výcvikových akcí, jejich práce si vážíme, neboť je
stavebním kamenem výcvikové struktury SKS TART z.s.

Otevírání studánek – Ústí n/L – 31.3.
Závod pořádaný regionem Ústí n/L v tomto roce probíhal v kategoriích ZMT, T1 a T2. Celkem se
zúčastnilo 8 závodníků, z toho 1 v ZMT, 3 v T1 a 4 v T2. Akce byla pečlivě a odpovědně připravena a
zajištěna. Vítězové jednotlivých kategorií:
ZMT

Dana Háková – Ben bez PP – region Praha-venkov

T1

Marie Surovcová – Chairo z Elbu – region Liberec

T2

Filip Gavor – Bolt z Jimiho lesa – region Liberec

Úroveň výkonu a připravenost závodníků lze hodnotit dobře. Figuroval Jakub Karbusický, posuzoval p.
Komárek.

Jílovský dukát – Jílové u Prahy – 14.4.
Závod uspořádal region Jílové v kategoriích ZMT, T1, OPT1. Zároveň obsahoval vložený závod
poslušnost + obrana (bez střelby). Závod dobře připraven a zajištěn. Závod figurovali pp. Kříž a
Veselý. Posuzovali pp. Babor a Svoboda. K závodu nastoupilo 10 závodníků s 12 psy. Ve vloženém
závodu 3 závodníci, v kategorii ZMT3, v T1 5 a v OPT1 3. Vítězové jednotlivých kategorií:
vložený závod p. Davídková – Vendy
ZMT

p. Kratina – Ogra

T1

Miloslava Pěnkavová – Bady – region Liberec

OPT1

p. Davídková – Vendy

O pohár Kristýny – Hrádek n/Nisou – 19.5.
Pořadatelem letos již jubilejního 20. ročníků závodu je region Liberec a KK Liberec-Pavlovice.
Náplň závodu je již třetí rok stejná. Akce jako vždy byla velice pěkně připravena, jak po stránce
technické, tak i sponzorské. Poslušnost se konala na jiném místě než v minulých ročnících, vzhledem
k úpravě areálu. Všichni pořadatelé pod vedením Jirky Koláře a Filipa Gavora se svých úkolů zhostili
na výbornou, včetně figurantů pp. Vitiše, Reisingera, Novotníčka a Steffana. Závod posuzovali pp.
Babička a Richter. Samostatnou disciplínu – zadržení s protiútokem na 300m, do které nastoupilo 7
závodníků, posuzovali pp. Dubový a Komárek. K závodu celkem nastoupilo 16 závodníků, kteří se
rozdělili do 7 dvoučlenných družstev.
Titul Miss Kristýna – nejlépe umístěná žena získala Martina Mašková.
Vítěz samostatné disciplíny – zadržení – Pavlína Řežábková s 96 body – region Lišov
Pořadí družstev:
1. místo

Petra Adamcová – Pavel Rouček – MP a VS

2. místo

Ladislav Huděc – Michal Ďurica – PČR a PZ SR

3. místo

Pavlína Řežábková – Michal Kiessling – region Lišov

Jednotlivci:
1. místo

Martin Kiessling – Egon – region Lišov

2. místo

Michal Kiessling – Dag – region Lišov

3. místo

Martina Mašková – Cirus

Vzpomínkový závod – Libějovice – 9.6.
Závod uspořádaný regionem Lišov jako vzpomínka na chovnou stanici Pohraniční stráže
Libějovice. Závod se sestával z 50 bodové poslušnosti a obrany, která obsahovala revír v objektu,
přepad při pochůzce, hladké zadržení, kontrolní výkon a zákrok v místnosti. Figurovali pp. Bartl a
Konečný. Posuzovali pp. Homolka a Majer (jako hospitant). K závodu nastoupilo 11 závodníků.
Úroveň lze hodnotit jako průměrnou. Zvítězil Ladislav Huděc s Kurtem z PČR a regionu Lišov. Vážím si
toho, že se na závod přijel podívat plk v.v. PhDr. Vladimír Ďurišin, bývalý vedoucí odboru služební
kynologie PZ SR a plk. v.v. Ing. Jiří Novotný, bývalý vedoucí odboru služební kynologie PP ČR a
současný prezident Spolku chovatelů německých ovčáků.

Závod Kolín – 16.6.
Závod byl v tomto roce koncipován jako závod o pohár města Kolína prováděný na vegu
v přírodním terénu a Memoriál Vladislava Šárovce prováděný na ringo v objektu. První závod
posuzoval p. Komárek, druhý p. Vitásek. Obě kategorie s 50-ti bodovou poslušností. K prvnímu
závodu nastoupilo 8 závodníků, k druhému 9 s 11 psy. Kategorii na vegu figuroval Michal Firman,
kategorii ring pp. Kos, Gavor, Žítek a pí. Sekerová. Závod byl dobře připraven a zorganizován.
Vítěz kategorie ring – p. Půlpán – Attack Artézský pramen
Vítěz kategorie vega – Radek Digaňa – Barg Clever Fox – region Praha-venkov
Zároveň nejlepší kontrolní výkon hodnocen 98 body.

Pohár Osvobození – Ústí n/L – 30.6.
Závod vyhlášený v kategoriích ZMT, T1, T2, OPT1 a OPT2. Doplněný o trojboj, který se
sestával ze 3 speciálních cviků obrany na ringo oblek a kategorii poslušnosti dle T1 (bez střelby).
Závod pečlivě připraven a zajištěn. Úroveň výkonu psů lze hodnotit jako dobrou. Kategorie ZMT a T2
nebyly obsazeny, v T1 nastoupilo 6 závodníků, v OPT1 3, v OPT2 1, kategorie poslušnosti byla
obsazena 6 závodníky a do trojboje nastoupili 4 závodníci. Závod posuzovali pp. Dubový a Komárek.
kategorie T1

Stanislav Buresch – Quint Ji-PO-ME

kategorie OPT1 Filip Gavor – Bolt z Jimmiho lesa – region Liberec (rovněž vítěz trojboje)
poslušnost

Marie Brigantová

Děčínská kotva – Děčín – 1.9.
Závod v kategorii TART byl součástí tradičního severočeského závodu. Probíhal v poslušnosti
podle T1 (bez střelby) a obranách v objektu nádraží Děčín-východ v rozsahu rovněž T1 na ring. Závod
perfektně organizačně a materiálně zajištěn. Poslušnost probíhala vzhledem ke značnému počtu
závodníků v kategoriích podle NZŘ na cvičišti našeho bývalého kolegy Břetislava Švába. Na děčínském
cvičišti pak proběhlo zadržení pachatele a další 2 speciální zadržení na ring. K závodu kategorie TART
nastoupilo 7 závodníků, 2 odstoupili při obranách. Solidní výsledky lze hodnotit pouze u prvních 4
závodníků, zbytek vysoce podprůměrný. Figuroval Stanislav Sanejstr, posuzoval p. Komárek.
vítěz

Šárka Nováková – region Liberec a VS ČR

Závod Božtěšice – 8.9.
K závodu nastoupilo 5 závodníků, z toho 4 v kategorii ZMT a 1 v T2. Kategorie T1 neobsazena.
Úroveň podle výsledků zkoušek slabá. Posuzoval p. Dubový.
vítěz

Karel Hájek – Thor z Ditčina dvora – region Praha-venkov

Memoriál MVDr. Ivo Srba – Kolín – 6.10.
7. ročník závodu pořádaný regionem Kolín v kategoriích ZMT, T1, T2, OPT1 obohacený o
vložený závod na ringo oblek se dvěma disciplínami – zákork v objektu a kontrolní výkon, oboje za
ztížených podmínek. Závod odpovídal požadavkům zkušebního řádu, dobře zajištěn. Celkem k závodu
nastoupilo 25 psovodů, z toho v ZMT 5, v T1 3, v T2 4 a v OPT1 11 závodníků. Na samostatný vložený
závod 22. Figurovali pp. Kašpar, Gavor a Sekerová. Posuzovali pp. Komárek a Vitásek.
Vítězové jednotlivých kategorií:
vložený závod RING

Radek Digaňa – Borg Clever Fox – region Praha-venkov a AČR

ZMT

Petr Jílek – Cyril Ladior

T1

David Půlpán – Attack Artézský pramen

OPT1

Gabriela Kučerová – Alisia Bekiyara

T2

Karel Hájek – Thor z Ditčina dvora – region Praha-venkov
Stal se zároveň celkovým vítězem a držitelem putovního poháru.

O korbel vlčice Lupíny – Lučkovice – 13.-14.10.
14. ročník závodu pořádaného regionem Lišov. Velice pečlivě připravený stopařský závod
sestávající se z 50b. poslušnosti a pachových prací, kde v letošním ročníku to byla stopa praktická,
stopa s vyhledáním nášlapu, revír na předměty, nalezení ztraceného předmětu psovoda, vyhledání a
označení pohřešované osoby a noční avizace. Úroveň připravenosti závodníků a jejich psů byla dobrá.
Nastoupilo 15 závodníků. K organizaci závodu nelze nic vytknout. Došlo po minulých ročnících ke
zvýšení počtu účastníků. Posuzovali pp. Homolka a Dupal.

1. místo

Petr Šindelář – Varo z Dvořákova sadu – region Lišov a PČR

2. místo

Markéta Kalvová – Maina od PČR – region Lišov

3. místo

Martina Šindelářová – Yra

O granitový pohár – Liberec – 20.10.
5. ročník závodu pořádaný regionem Liberec v kategoriích ZMT, T1, T2, OPT1, OPT2. Jako již
tradičně byl velice odpovědně zajištěn a připraven i po stránce sponzorské. Organizátory připravený
časový harmonogram zajišťoval plynulé přesuny na cvičební plochy. Rovněž práce sčítací komise byla
perfektní. Figurantské práce prováděli pp. Gavor, Vittiš, Novotníček, Joha a Šrámek. Nastoupilo 24
závodníků s 26 psy. V kategorii ZMT 6, v T1 9, v T2 5, v OPT1 3 a v OPT2 4 závodníci. Posuzovali:
Komárek, Kováříková a Šťastný. Vítězové jednotlivých kategorií:
ZMT

Zdeněk Fidler – Chiron

T1

Hana Poláková – Evelin

T2

Miloslava Pěnkavová – Bady – region Liberec

OPT1

Šárka Nováková – Samiro – region Liberec a VS

OPT2

Pavel Rouček – Noris – VS ČR

Vyhodnocení XVII. Mistrovství republiky obranářů SKS „TART“ z.s. 2018

XVII. Mistrovství republiky obranářů se konalo 4. – 6. 5. 2018 v Rekreačním zařízení
Lučkovice okr. Písek. Pořadatelem by Výkonný výbor, region Lišov a spolupořadatelem
Sportovní policejní spolek PREZIDIUM Praha, oddíl kynologie. Sponzorem firma ROYAL –
CANIN, jejíž zástupce p. Václav Dlouhý se osobně akce zúčastnil. Slavnostního zahájení se
zúčastnila paní starostka Mirotic. Slavnostního nástupu k ukončení Mistrovství se zúčastnila
tisková mluvčí PČR – územního odboru Písek por. Inglišová. Státní hymna na zahájení a
ukončení byla v provedení chlapeckého dechového tria. Logistické zajištění celé akce bylo na
vynikající úrovni. Na přípravě spolupracoval organizační štáb společně s Výcvikovou komisí.
Prostředí bylo ideální pro uspořádání této vrcholové akce.
Ředitelem MR byl Jan Dubový m.s.
Vedoucím organizačního štábu Jiří Dupal
Ekonom Veronika Šťastná
Vedoucí sčítací komise Tomáš Zemanec, člen Jana Zemancová
Technické a pořadatelské družstvo manželé Hrachovi
Hlavní rozhodčí Jan Komárek, dále posuzovali pp. Šnytr, Homolka, Vitásek, Dupal
Figuranti nprap. Pochman, svob. Trauč, rtn. Exner.
Všichni se svých úkolů zhostili s patřičnou odpovědností.

K MR bylo přihlášeno 15 závodníků, 1 se před akcí omluvil pro nemoc psa. Takže nastoupilo
14 závodníků – všichni členové TARTu. Podíl regionů a složek byl následující:
region Lišov
PČR
Plzeň-venkov
Praha-venkov
MP Ústí n/L
Ostraha letiště Praha

6
3
2
1
1
1

Časový harmonogram, tak jak byl stanoven na poradě se závodníky, byl dodržován.
Hodnocení jednotlivých disciplín:
Poslušnost
Na tomto mistrovství lze hodnotit jako průměrnou. Pouze 3 závodníci ohodnoceny
více jak 90-ti body. 1 závodník nesplnil 70% limit. 7 nulových hodnocení z jednotlivých cviků
nehovoří o dobré připravenosti. Nedostatky se projevily i v základní ovladatelnosti psa. Jako
vždy nejslabší disciplína aport přes překážku. Nejlepší poslušnost hodnocenou 95 body
předvedl Martin Kiessling se psem Egonem Milargo. Posuzoval p. Komárek.
Průzkum objektu
Objektem byla sokolovna v Miroticích s parketovými podlahami. Vzhledem
k rozsáhlosti objektu byla doba práce psa stanovena na 5 minut. Nesplnili 3 psi. Figuroval p.
Exner, rozhodčí p. Dupal.
Zákrok v místnosti
Probíhal rovněž v sokolovně v předsálí velkého sálu, rovněž na parketách. Figurant se
při útoku bránil nízkou papírovou krabicí, kterou měl před tělem. 3 psi zákrok neprovedli, 2
výkony slabé. Figurant p. Trauč, rozhodčí p. Šnytr.
Přepad psovoda, prohlídka, výslech, doprovod
Bylo prováděno na široké lesní cestě. 2 psi zákrok neprovedli. Figurant p. Pochman,
rozhodčí p. Vitásek.
Hladké zadržení
Probíhalo na travnaté ploše před ubytovacími prostory. 1 pes zadržení neprovedl,
další projevil slabou razanci při zákroku. Figurant p. Pochman, rozhodčí pp. Homolka a Dupal.
Avizace
Byla prováděna po příchozí cestě do rekreačního zařízení. Splnili 3 závodníci. Figurant
p. Exner, rozhodčí p. Vitásek.

Noční zadržení
Probíhalo na travnaté ploše na osvícení figuranta. Zákrok provedli všichni, u 3 se
projevily slabé výkony v razanci zákroku. Figurant p. Exner, rozhodčí p. Homolka.
Kontrolní zadržení
Bylo provedeno na travnaté ploše před ubytovacími prostory. 2 závodníci k této
disciplíně nenastoupili. 1 nulové hodnocení pro neprovedení zákroku a 2 velmi slabé výkony
z důvodů ztráty orientace a utržení se po zákusu. Figurant p. Trauč, rozhodčí pp. Dupal a
Šnytr.
Všechny disciplíny obrany byly prováděny na RINGO oblek. Nejvíce bodů v disciplínách
obrany získal Petr Zifčák a Cass Foxy Queen.
Hodnocení jednotlivců
Mistr republiky obranářů 2018 a
1.
2.
3.
4.
5.

místo
místo
místo
místo
místo

Petr Zifčák – Cass Fosy Queen – PČR
Petr Šindelář – Varo z Dvořákova sadu – PČR
Petra Adamcová – Max bez PP – MP Ústí n/L
Jan Šťastný – Giro Boča Boheia – OL Praha
Pavlína Řežábková – Oskar Napor – region Lišov

Vyhodnocení XVII. Mistrovství stopařů SKS TART z.s. 2018
Mistrovství republiky stopařů se uskutečnilo 29. - 30. září 2018 v areálu Campu u Ferdinanda
v Srbské kamenici na okrese Děčín. Výkonný výbor pověřil pořádáním již osvědčený region TARTu Ústí
n/Labem. Spolupořadatelem byl Sportovní policejní spolek PREZIDIUM. Hlavním sponzorem firma
Royal Canin, jejíž zástupce p. Václav Dlouhý se celé akce zůčastnil a na závěr předával spolu
s prezidentem svazu poháry vítězům.
Příprava tohoto ročníku stála značné úsilí pro organizační štáb. Bylo snahou najít další nové
terény pro možnost střídání a pro případ nenadálé situace (což se nám vyplatilo). Proto probíhala
složitá jednání s majiteli pozemků za obrovské pomoci geodezie, katastrálního úřadu a chráněné
krajinné oblasti. Nakonec se vše podařilo a pro vypracování stop byly perfektní terény. Organizační
štáb pracoval v tomto složení:
ředitel MR:
hlavní rozhodčí:
ekonom:
vedoucí sčítací komise:
vedoucí organizačního štábu:
organizační štáb:
rozhodčí:
kladeči:

Jan Dubový m.s.
Jan Komárek
Veronika Šťastná
Tomáš Zemanec
Petr Urban
Marie Krucká, Lucie Kováříková a Jiří Šec
pp. Honza Dubový, Oldřich Šnytr, František Homolka a Jiří Dupal
pí. Jana Zemancová, Ivana Vlková, Martina Vršecká, Alena Janečková,
Monika Pancnerová a pp. Stanislav Krucký, Petr Pachman a Roman
Panák

K Mistrovství nastoupilo všech přihlášených 16 závodníků ve čtyřech skupinách. Podíl regionů a
složek byl následující:
Praha – venkov
Lišov
Ústí n/Labem
bez regionu
PČR
Ostraha letiště Praha

6
3
2
1
3
1

Všichni závodníci byli členy SKS TART z.s. Oproti propozicím došlo ke změně, začínalo se 4
hod. stopami a až poté probíhala poslušnost. Po položení stop v jedné skupině došlo k problému, kdy
do prostoru pastviny byly vpuštěny krávy. Muselo se přejít na jiný terén, ale toto v zásadě nenarušilo
časový harmonogram. Veškeré stopy byly položeny na pastvinách nebo loukách. Během celé akce
nebyl podán žádný protest.
Ubytování a stravování bylo zajištěno na požadované úrovni.
Pět účastníků mělo splněné podmínky pro možnost zapsání zkoušky OPT3. Tuto úspěšně splnili 3
závodníci.

Poslušnost
Lze hodnotit jako podprůměrnou. Dosti problémů působil volný aport téměř u třetiny
závodníků. Čtvrtina závodníků nesplnila minimální bodový limit, 2 závodníci těsně nad tímto limitem.
Nejzávažnější jsou 3 nulová hodnocení poslušnosti pro reakci na střelbu, kdy pes opustil při
dlouhodobém odložení místo. Posuzoval p. Komárek. 3 závodníci obdrželi 47 bodů, což bylo nejvyšší
hodnocení.
4hod stopy
Položeny ve stejných terénech ve všech skupinách. Počasí bez extrémů. Prácen a stopách
hodnocena velmi dobře, pouze 3 závodníci nesplnili 70% limit bodového hodnocení. 2 stopy
odnoceny nízko nad minimálním limitem. Polovina stop ohodnocena 90 a více body. Nejlepší výkon
99 bodů podala dvojice Marcela Jirasová s Cirou z Golštýnů (něm. krátkosrstý ohař) z regionu Ústí
n/Labem.
2hod stopy
Rovněž tyto stopy položeny ve stejných terénech za normálního počasí. Vypracování stop
ještě kvalitnější. Pouze 2 stopy hodnoceny jen nepatrně pod 70% limit. 2/3 stop hodnoceny více jak
90 body. Nejlepší výkon za 99 bodů obdržela dvojice Dana Háková a Aura Wasabi Taien (bílý
švýcarský ovčák) z regionu Praha-venkov.

Vyhodnocení jednotlivců
Mistr republiky stopařů 2018:
1.místo Dana Háková – Aura Wasabi Taien – region Praha-venkov
2.místo Timotea Dekanová – Ford od Královského rybníka – Praha-venkov
3.místo Nelly Kováříková – Brutus Black Ader Bohemia – Ústí n/L
4.místo Petr Zifčák – Hektor z Chodského království - PČR
5.místo Karel Hájek – Thor z Ditčina Dvora – Praha-venkov
Pro zajímavost – tohoto MR se zúčastnili psi 7 plemen. Práce na stopách byla na velice dobré úrovni.
Vyhodnocení všestranných pro rok 2018
V této výcvikové sezoně nastoupili k oběma částem Mistrovství 3 závodníci se stejným psem
s následným umístěním:
Mistr republiky všestranných 2018 a
1. místo Petr Šindelář – Varo z Dvořákova sadu – region Lišov a PČR SJčk
2. místo Jan Šťastný – Giro Boča Bohemia – region Praha-venkov, ostraha Letiště Praha
3. místo Markéta Kalvová - Marina od PČR – region Lišov

Vyhodnocení zkouškové činnosti
V počtu zorganizovaných zkoušek došlo oproti loňské výcvikové sezoně k mírnému
poklesu. Jak jsem již zmiňoval v úvodu, je to též způsobeno odvoláním nahlášených akcí
těsně před jejich konáním.
Na pořádání zkoušek v roce 2018 se podílelo 8 regionů SKS TART. Účast na
pořádaných zkouškách je 65%. Účast členů a nečlenů SKS TART z.s. je v poměru přibližně 1:1.
Podíl jednotlivých regionů SKS TART na zorganizování zkoušek v roce 2018:
Region SKS TART

Počet zorganizovaných zkoušek

Kolín

5 z toho 1 v rámci závodu

Lišov

4 z toho 1 v rámci závodu

Verušičky

4

Praha-venkov

3 z toho 1 na LVT

Ústí n/L

3 z toho 2 v rámci závodů a 1 na LVT

Liberec

2 z toho 1 v rámci závodu

Chebsko

2

Jílové

1 v rámci závodu

mimo SKS TART z.s.

4 z toho 1 v rámci závodu

Celkem

28 uspořádaných zkoušek + dvě MR

V roce 2018 proběhlo 30 akcí, kde bylo možné zapsat zkoušky z výkonu dle
zkušebního řádu SKS TART. Ke zkouškám v hodnoceném období nastoupilo 218 psovodů,
z toho úspěšných bylo 146. Přehled podle jednotlivých druhů a stupňů zkoušek:
Druh zkoušky

Nastoupilo

Splnilo

ZMT

60

33

T1

38

31

T2

21

17

T3

1

1

OPT1

30

17

OPT2

17

13

OPT3

13

8

SPT1

17

13

SPT2

13

7

SPT3

8

6

Celkem

218

146

Z uvedené tabulky vyplývá, že úspěšnost na zkouškách není nijak oslnivá. Důvodů je
samozřejmě více, ale největší je nepřipravenost psů svými psovody, kteří podceňují
ustanovení zkušebního řádu.

Výcviková komise děkuje všem, kteří se na této činnosti podíleli a přeje mnoho
úspěchů v letošní výcvikové sezoně 2019.

zpracoval:

Mgr. Jan Komárek

předseda VK SKS TART z.s.

