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ÚVOD 

Súťaž v prinášaní so studenou zverou, v ďalšom texte skrátene CGT z anglického Cold Game Trial, 
je určený najmä pre plemená retrieverov, a aj pre všetky plemená, ktoré môžu nadobúdať poľovnú 
upotrebiteľnosť na dohľadávanie a prinášanie malej zveri. Cieľom CGT je udržiavanie psov 
v pracovnej kondícii mimo poľovnej sezóny s možnosťou výberu najlepších pomocou súťaže. CGT 
neobsahuje sliedenie za živou zverou a môže sa konať aj v dobe, keď sa skúšky so sliedením 
nemôžu. 

ORGANIZÁCIA 

Organizácia CGT podlieha všeobecným zásadám pre skúšky poľovne upotrebiteľných psov 
vydaných Slovenskou poľovníckou komorou. 

CGT môžu posudzovať rozhodcovia s aprobáciou pre JSR/JSMP/JSS, LSR/LSS, VSR/VSMP/VSS, 
SRPMZ alebo VP, ktorí absolvujú školenie pre túto súťaž.  

Prácu každého psa v každej disciplíne posudzujú dvaja rozhodcovia. Hlavný rozhodca môže byť 
jedným z nich. Súťaže sa môže zúčastniť celkove 24 psov rozdelených na jednotlivé pracoviská 
maximálne po 8. 

Minimálny vek psa v deň súťaže je 10 mesiacov a 1 deň. Na  CGT smie vodič viesť 1 psa. 

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA 
TRIAL SO STUDENOU ZVEROU (CGT)  
  

  Usporiadateľ  Miesto a dátum  

 

Č. žrebu  

 

Meno psa  
 

Pl. kniha, č. záp.  

Plemeno  Dát. nar.  Pohl.  

Majiteľ  
  

Vodič  
  

  

PREDMET 
najnižšia známka pre 

cenu koeficient 
maximálny 

počet 
bodov I. II. III. 

1. simulovaná poľovačka na pernatú zver 2 2 1  7 28 

2. dohľadávanie 2 kusov pernatej zveri na vzdialenosť 100 m 3 2 1 6 24 

3. dohľadávanie 3 kusov zveri pohodenej v priestore 50 x 50 m 3 2 1 6 24 

4. dohľadávanie kačice na náprotivnom brehu 3 2 1 7 28 

5. prinášanie (priemerná známka z prinášania všetkej zveri) 3 2 1 3 12 

6. chôdza pri nohe 3 1 1 2 8 

7. poslušnosť a ovládateľnosť 3 2 1 2 8 

8. chuť do práce 3 2 1 3 12 

najnižší počet bodov pre cenu 110 80 60    144 

Aby pes na súťaži obstál, musí uspieť vo všetkých disciplínach.  

Ak pes v niektorej disciplíne neuspeje, t.j. nezíska známku aspoň pre III. cenu, môže v súťaži 
pokračovať, celkove však neobstál. 
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PREDMETY 

Simulovaná poľovačka na pernatú zver 

Naraz sa skúšajú maximálne 4 psy. Psy postupujú v línii, vzdialené od seba 10 – 15 m, pokojne pri 
nohe vodiča, buď na voľno alebo na vypúšťacom remeni, pozri Chôdza pri nohe. Spolu s nimi v línii 
postupujú rozhodcovia a 1 alebo 2 strelci s brokovou zbraňou. 

Na úvod pomocný personál uloží do miest s vyšším porastu o 1 kus pernatej zveri viac ako je počet 
psov v línii.  Miesta uloženia zveri majú byť od seba vzdialené 10 – 15 m a vhodne označené, 
napríklad palicou zapichnutou 1 – 2 m od zveri. Miesta uloženia zveri musia byť od začiatku 
pohonu vzdialené 100 – 150 m.  Na smere vetra nezáleží. Ako zver sa používa bažant, jarabica 
alebo kuropta. Psy nesmú sledovať prípravu pohonu. 

Keď sa línia priblíži na 50 – 60 m od uloženej zveri, rozhodca dá pokyn na výstrel a vodiči so psami 
ostanú stáť na mieste. Posunok na prisadnutie je tolerovaný. Psy, kráčajúce na remeni, nemusia 
byť z remeňa odpútané, ale pes, ktorý nebude počas zastávok na voľno, nemôže byť hodnotený 
lepšie ako známkou 2. Pes, ktorý nedokáže ostať ticho v kľude, hodnotí sa známkou 0 a nepokračuje. 

Rozhodca vyzve vodiča s najnižším číslom žrebu, aby vyslal psa pre zver, pričom vodičovi ukáže 
možný smer dohľadávky. Pes má zver čo najrýchlejšie dohľadať, nájdenú zver okamžite uchopiť, 
bez otáľania priniesť a v sede odovzdať vodičovi v maximálnom časovom limite 5 minút. Vodič 
smie psa ľubovoľne usmerňovať posunkovými a zvukovými povelmi, pozri Ovládateľnosť.  

Ostatní vodiči a psy kľudne čakajú na dokončenie práce skúšaného psa. Potom ich rozhodca vyzve 
postúpiť pár krokov a opäť dá pokyn na výstrel pre ďalšieho psa v poradí vyžrebovaných čísel. 
Odskúšané psy, postupujú v línii až po ukončenie práce posledného psa.  

Závažné chyby: 

• vybehnutie, nedovolené vzdialenie sa od nohy. Ak vodič dokáže psa okamžite vrátiť, 
pokračuje v pohone, môže však byť hodnotený maximálne známkou 2. Ak nie, známka 0. 

• veľká závislosť psa na vodičovi, viacnásobné povely, maximálna známka 2 

• skučanie a štekanie, maximálna známka 2; opakované, známka 0 

• pomalá práca, liknavé prinášanie, maximálna známka 2 

• tvrdá papuľa, znehodnotenie zveri, známka 0 

• fyzický kontakt vodiča so psom pri vyslaní pre zver, známka 0 

• prehliadnutie/zapretie zveri, opakovaný návrat k vodičovi bez zveri, známka 0 

• hľadanie ďalšieho kusa zveri so zverou v papuli, známka 0 

• zámena zveri, známka 0 

• strach z výstrelu, známka 0 

Dohľadávanie 2 kusov pernatej zveri na vzdialenosť 100 m 
Časový limit: 10 minút  

Pomocný personál ukryje do vyššieho porastu, vzdialeného približne 100 m proti vetru od miesta 
na vypustenie psa, 2 kusy pernatej zveri (bažant, jarabica, kuropta) 15 – 20 m od seba. Vodič, ani 
pes nesmú sledovať kam bola zver ukrytá. Na pokyn rozhodcu vodič vyzve psa na hľadanie zveri 
a postupuje so psom v polkruhu 30 – 50 m pred sebou. Približne v polovici cesty, na pokyn 
rozhodcu vystrelí buď vodič alebo strelec, ktorý ho sprevádza, smerom k ukrytej zveri. Následne 
vodič vyšle psa pre zver. Vodič smie psa usmerňovať zvukovými a posunkovými povelmi. 

Hodnotenie, ak sa pes nedopustí žiadnej závažnej chyby: 

• oba kusy prinesené do 5 minút, známka 4 

• oba kusy prinesené do 10 minút, známka 3 

• 1 kus prinesený do 10 minút, známka 2 

Pri závažnej chybe je hodnotenie adekvátne znížené. 
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Dohľadávanie 3 kusov zveri pohodenej v priestore 50 x 50 m 
Časový limit: 15 minút  

Do vyznačeného priestoru s rozmermi cca 50 x 50 m rozhodca cez okraj vhodí 3 kusy zveri; 2 kusy 
pernatej (bažant, jarabica, kuropta, kačica) a 1 kus srstnatej (zajac poľný, králik divý alebo domáci 
do veľkosti zajaca). Vodič, ani pes nesmú sledovať rozhodcu pri vhadzovaní zveri. Na pokyn 
rozhodcu vodič vyšle psa pre zver. Vodič sa smie pohybovať po obvode priestoru a usmerňovať psa 
zvukovými a posunkovými povelmi. 

Hodnotenie, ak sa pes nedopustí žiadnej závažnej chyby: 

• všetky 3 kusy prinesené do 10 minút, známka 4 

• všetky 3 kusy prinesené do 15 minút, známka 3 

• 2 kusy prinesené do 15 minút, známka 2 

• 1 kus prinesený do 15 minút 

Pri závažnej chybe je hodnotenie adekvátne znížené. 

Dohľadávanie kačice na náprotivnom brehu 
Časový limit: 20 minút  

Skúša sa na pokojnej vode so šírkou 50 – 150 m. 

Na jednom brehu vodič so psom v sede pri nohe na voľno sledujú pomocný personál na 
náprotivnom behu. Na pokyn rozhodcu stojaceho vedľa vodiča, strelec na náprotivnom brehu 
vystrelí a následne pomocník stojaci 10 – 15 m od strelca vhodí za nohu uviazanú kačicu na vodu 
asi 5 m od brehu. Kačicu nenásilným spôsobom vytiahne z vody a podľa toho, ako je beh krytý, ju 
potiahne od alebo po brehu 20 – 30 m, kde ju nechá, a o 50 m ďalej sa ukryje. Strelec pokojne stojí 
na svojom mieste. Na pokyn rozhodcu vodič vyšle psa pre kačicu, pričom pes má vyraziť priamym 
smerom k miestu dopadu kačice na vodu. Pri návrate s kačicou nie je chybou, ak si pes uľahčí 
prinášanie cestou po brehu. Chybou je, ak pes kačicu pustí, aby sa otriasol. 

Hodnotenie, ak sa pes nedopustí žiadnej závažnej chyby: 

• kačica prinesená do 15 minút, známka 4 

• kačica prinesená do 17 minút, známka 3 

• kačica prinesená do 20 minút, známka 2 

Pri závažnej chybe je hodnotenie adekvátne znížené. 

Prinášanie 

Pes musí každú nájdenú zver ihneď a bez povelu uchopiť, s radosťou priniesť vodičovi a v sede 
odovzdať. Za správne prinášanie sa považuje to, ak pes zver podľa jej druhu a hmotnosti správne 
uchopí, obratne ju prinesie a v sede odovzdá. Neodovzdanie v sede znižuje hodnotenie o 1 stupeň. 
Za chybu sa nepovažuje, ak pes zver krátko položí na zem, aby si ju bez zdvihnutia hlavy 
preukázateľne lepšie uchopil.  

Príliš silné uchopenie, ktoré má za následok čiastočné znehodnotenie zveri, ako aj váhavé 
uchopenie a pohadzovanie si zveri v papuli sa považujú za chyby. Znehodnotenie zveri, načatie, sa 
hodnotí známkou 0. Prekusovanie a šklbanie zveri sa hodnotí maximálne známkou 1.  

Známka sa znižuje aj za opakované povely pri návrate psa a zbytočne dlhé držanie zveri psom.  

Celková známka z prinášania je priemernou známkou z prinášania všetkých kusov zveri, aj tých, 
ktoré pes nedohľadal a nepriniesol, vypočítanou na stotiny a zaokrúhlenou na celé číslo, nadol do 
0,50 vrátane. Na súťaži je pes vyslaný celkovo priniesť 1 + 2 + 3 + 1 = 7 kusov zveri. 

Pre určenie výsledného poradia najlepších psov sa meria čas od vyslania psa pre zver po jej 
odovzdanie. Pri viacerých kusoch, od vyslania pre prvý po odovzdanie posledného. O výslednom 
poradí rozhoduje súčet časov z jednotlivých disciplín. 
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Chôdza pri nohe 

Posudzuje sa počas disciplíny simulovaná poľovačka, keď skúšaný pes postupuje pri nohe vodiča na voľno 
alebo pripútaný na vypúšťacom remeni. Pes sa musí správať pokojne a kráčať pri nohe vodiča. Ak je na 
voľno, nesmie sa vzdialiť od vodiča. Ak je na remeni, nesmie ho napínať. Pri zastavení vodiča, musí pes 

prisadnúť k nohe. Chôdza na remeni  sa hodnotí maximálne známkou 3. 

Chyby: predbiehanie vodiča, zaostávanie, napínanie remeňa, viacnásobné korigujúce povely. 

Poslušnosť a ovládateľnosť 

Poslušnosť a ovládateľnosť sú základné disciplíny pri vedení psa. Posudzujú sa v priebehu celej 
súťaže, teda pri práci na poli i na vode. Pes musí ochotne reagovať na každý zvukový alebo 
posunkový povel vodiča. Od retrievera sa očakáva ovládateľnosť zvukovými (pomocou píšťalky) aj 
posunkovými (rečou tela) povelmi na akúkoľvek vzdialenosť.  

Hlasové prejavy vodiča na ovládanie psa nie sú žiadúce a sú dôvodom na zníženie známky.  

Pri práci ostatných psov musí pes zostať pokojný, nesmie ťahať za remeň, skučať, ani štekať.  

Pes nesmie nekontrolovane sliediť za zverou. Ak sa pes dostane mimo vplyvu vodiča a nereaguje 
ani na opakované povely, hodnotí sa známkou 0. 

Chuť do práce  

Posudzuje sa v priebehu celej súťaže pri dohľadávaní a prinášaní zveri. V princípe sa vyžaduje 
vášnivo pracujúci retriever, výrazne sa snažiaci dohľadať a priniesť zver. Hodnotenie sa znižuje za 
menej radostné až pomalé plnenie povelov a nezáujem samostatne dohľadať zver. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

CGT spĺňa nároky na skúšky na zaradenie retrievera do chovu, a tiež na skúšky na vystavenie 
Medzinárodného pracovného certifikátu, a aj na udelenie titulu CACT pre retrievery.  

CGT nie je skúškou na získanie poľovnej upotrebiteľnosti. 

Súťažný poriadok vypracoval Slovenský športový klub retrieverov. 

 

 
 


