Metodika sledovania pováh čsv pri bonitácií
Hodnotenie povahy skúšaného jedinca na bonitácii zohľadňuje:
1.správanie jedinca počas merania
2.správanie jedinca počas skúšky povahy
a)skupina osôb
Psovod vstupuje so skúšaným jedincom na plochu(minimálne však 4m x 4m), pristupuje k dvom civilným
osobám stojacim vo vzdialenosti cca 1,5m od seba, s ktorými psovod naviaže kontakt (rozhovor). Po chvíľke
pristupujú do skupinky ďalšie dve civilné osoby (vždy však čelne na skúšaného jedinca, je nežiadúce pristupovať
k psom/sukám odzadu).Tieto dve osoby zaujmú takú pozíciu, že sa psovod so psom nachádza v uzavretom
štvorci tvorený štyrmi civilnými osobami. Psovod so skúšaným jedincom na pokyn bonitačnej komisie opustí
skupinu civilných osôb a pokračuje chôdzou v smere, ktorým prišiel, po cca 4 krokoch za skupinou sa otočí
a prejde stredom skupiny (pri tomto prechode môže do skupiny vojsť a opustiť ju medzi ľubovoľnými osobami)
a pokračuje bez zastavenia ďalej na označené miesto.
Po ukončení tejto časti skúšky povahy má psovod na základe svojho uváženia možnosť z bonitácie odstúpiť.
V takomto prípade nebude zadaný bonitačný kód a bonitácia bude odložená.
b)prepadnutie za prítomnosti psovoda
Psovod so psom sa presúva k vyznačenému miestu. Psovod drží psa pri ľavej nohe na krátkej vôdzke, pes môže
stáť alebo sedieť. Na povel bonitačnej komisie proti psovodovi kráča figurant, ktorý zastaví na značke vo
vzdialenosti cca 4 kroky pred psovodom. Po krátkom rozhovore psovoda s figurantom prechádzajúceho do
hádky vykoná figurant krátky útok, pričom psovod stojí na mieste a púšťa psa na dĺžku vôdzky.
Pokyny:
-pes je vedený na vôdzke nie dlhšej ako 1,5m, na nesťahovacom (koženom, pevnom látkovom) obojku alebo
postroji. Nie je možné v tejto časti skúšky povahy viesť psa na sťahovacom obojku. Psovod pred touto časťou
skúšky povahy pripína psa na nenapnutý úväz (rezerva pre napnutie na dĺžku vôdzky).Uviazanie slúži ako
poistka pre ochranu figuranta. Psovod necháva pripravený úväz po pripnutí psa voľne ležať a drží psa na
vôdzke.
-úväz zabezpečí usporiadateľ bonitácie
-figurant je vybavený rukávom a obuškom. Ruku s rukávom má figurant voľne pozdĺž tela, obuškom hrozí pri
útoku.
-psovod pred začatím skúšky povahy oznámi bonitačnej komisii či bude chcieť psa po útoku odmeniť zákusom.
Zákus nie je zohľadnený do hodnotenia skúšky povahy, hodnotí sa iba správanie psa pri hroziacom
nebezpečenstve (útok figuranta bez priameho kontaktu). Zákus je iba povolenou odmenou psa, poskytnutú na
prianie psovoda. V tom prípade figurant cúvne pred zakročujúcim psom, psovod odopne psa z úväzu a figurant
vykoná znovu vydráždenie a odmení psa zákusom.
c)prepadnutie psa bez prítomnosti psovoda
Psovod pripne psa na vopred pripravenom mieste a odchádza do úkrytu. Na povel člena bonitačnej komisie
k psovi priamo pristupuje figurant, ktorý zopakuje útok (nedochádza ku kontaktu so psom).Po útoku sa figurant
odchádza ukryť mimo dohľad psa a tam zotrvá až do ukončenia skúšky povahy.
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Pokyny:
-pes je na úväz pripnutý na nesťahovacom (koženom, pevnom látkovom) obojku alebo postroji. Nie je možné
v tejto časti skúšky povahy psa pripnúť na sťahovací obojok.
-úkryt pre psovoda je umiestnený min. 45˚ od osy príchodu figuranta k psovi a min. 20 krokov od úväzového
kolíka.
d)reakcia na nárazový zvuk - výstrel
Výstrel nasleduje pár sekúnd po útoku figuranta bez prítomnosti psovoda zo vzdialenosti približne 50 krokov
od psa
e)kontrola útlmu psa
Po vykonaní útoku a streľby prechádza okolo psa civilná osoba vo vzdialenosti cca 2m mimo dosah psa na
kolíku. Táto osoba pri chôdzi psa neovplyvňuje, ani psa nesleduje pohľadom. Po prechode civilnej osoby sa na
pokyn bonitačnej komisie k psovi vracia psovod. Týmto je skúška povahy ukončená.
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