
Obsah skúšky vodných prác podľa poriadku DVG    

DIPLOM A 

 Zúčastniť sa môže pes vo veku viac ako 12 mesiacov 

 Potrebné pomôcky: 

o  čln 

o  surf a osoba na surfe 

o  označenie vzdialenosti 25 metrov 

o  rôzne predmety na aportovanie 

 

 1. CVIK: CHÔDZA NA VODÍTKU, 20 METROV  (30 bodov) 

 

Psovod sa postaví so psom pred rozhodcu. Rozhodca psa pohladí. Pes zo sedu nasleduje psovoda 

po ľavej ruke. Po 20 metroch obrat vľavo a chôdza pri ľavej nohe späť. Príchod k rozhodcovi, pes 

si sadne. Toleruje sa malý odstup (0,5 m), ale nie viac. Rozhodca posudzuje správanie sa psa 

(disciplinovanosť, poslušnosť a kľud). 

 

 2. CVIK: NESENIE PREDMETU, PES NA VODÍTKU, 15 METROV (20 bodov) 

 

Pes je vo východzej pozícii na ľavej strane psovoda (sedí alebo stojí). Psovod odovzdá psovi 

ľubovoľný predmet, pes na vodítku nesie predmet do vzdialenosti cca 15 metrov. Na povel 

psovoda pes odovzdá predmet psovodovi do ruky.   

 

 3. CVIK: ZÁCHRANA SURFERA (SURF A ČLOVEK), PES ŠTARTUJE Z PEVNINY, 25 METROV (50 

bodov) 

 

Pes a psovod sú vo východzej pozícii na brehu. Surfer je vzdialený na surfe cca 25 metrov od 

brehu. Upozorní psa na seba. Na povel psovoda pes pláva k surferovi. Surfer podá lano dlhé cca 

3 metre psovi, lano je upevnené na surfe. Surfer necháva lano pomaly kĺzať v rukách tak, aby sa 

surf pomaly, nie trhane, pohýnal. Pes uchytí lano do tlamy a pláva so surfom a surferom pomaly 

späť k brehu.  

 

 4. CVIK: APORTOVANIE PREDMETU, VYZDVIHNUTIE PREDMETU Z ČLNA, PES ŠTARTUJE Z BREHU, 

25 METROV (50 bodov) 

 

Predmet odovzdá psovod asistentovi pri brehu. Asistent spoli s lodivodom pláva v člne ku značke 

cca 25 metrov od brehu. Asistent dá rozhodcovi na brehu znamenie akonáhle čln dosiahne 

značku. Psovod a pes sú vo východzej pozícii. Rozhodca dá znamenie, psovod vydá psovi povel 

k aportu. Po štarte pomocník volá psa maximálne v dĺžke 10 sekúnd bez otoh, aby použil meno 

psa. Predmet – aport sa ukazuje psovi až po štarte.  Keď pes dopláva k člnu, asistent mu odovzdá 

predmet a pes dopláva s predmetom na breh.  

 



 5. CVIK: APORTOVANIE PREDMETU HODEN0HO Z BREHU DO VODY, PES ŠTARTUJE Z PEVNINY, 20 

METROV (50 bodov) 

 

Psovod a pes zaujmú východziu pozíciu. Asistent hodí predmet do vody a do diaľky cca 20 

metrov od brehu. Rozhodca dá znamenie. Psovod vydá povel k aportu predmetu. Pes prinesie 

predmet naspäť na breh.  

 

Pozn: Predmet (cca 30 cm dlhý) je pre všetkých zúčastnených rovnaký a vyberá ho rozhodca.  

 

HODNOTENIE: 

Pri hodnotení môžu byť udelené aj 0,5 body.  

 

Pes získava diplom s nasledujúcim hodnotením: 

VÝBORNE 90 – 100% 

VEĽMI DOBRE 80 – 89% 

DOBRE  70 – 79% 

USPOKOJIVO 60 – 69% 

 

Pes získava certifikát po získaní bodového hodnotenia minimálne 60% z celkového počtu bodov. 

V prípade, ak je potrebné zaokrúhľovať, tak sa aplikujú štandardné pravidlá zaokrúhľovania. Na každý 

cvik má pes 2 pokusy. Body získané pri druhom pokuse sú ale znížené o 50%. Ak pes vykoná 2 cviky 

s bodovým ohodnotením 0, ukončuje sa skúška z dôvodu „Neposlušnosti“.  Plné znenie poriadku DVG 

nájdete tu . 

 

BODY všetkých účastníkov skúšok budú započítané do súťaže EPEIROS UNIVERSAL a prekonvertované 

podľa pravidla 0,5x ZÍSKANÝ POČET BODOV NA SKÚŠKE. 

 

Príklad – pes získal Diplom A s bodovým ohodnotením 188 bodov, čo je 94% úspešnosť, vystavený mu 

bude certifikát/diplom s výsledkom VÝBORNE a body budú prekonvertované do súťaže EPEIROS 

UNIVERSAL z hodnotou 0,5x188 čo je 94 bodov. 

 

KAŽDÝ ÚČASNÍK ZÍSKA CERTIFIKÁT EPEIROS WATER CUP S UPOMIENKOVÝM PREDMETOM. PRVÍ TRAJA 

SÚŤAŽIACI S NAJVYŠŠÍM POČTOM BODOV ZÍSKAVAJÚ CENU ZA PRVÉ, DRUHÉ A TRETIE MIESTO.  



 

Prihlasovanie online po otvorení aktivity na www.caniva.com 

 

 

 

http://www.caniva.com/

