
        

EALC pravidla pro 

                    Testy honáckých vloh 
                         (s laskavou podporou NALC) 
                                ÚROVEŇ I & II 
Místo a uspořádání 

 Louka, pastvina, nebo aréna, která je poměrně prostorná, s oplocením, odpovídajícím 

použitému typu skotu. 

 Ideální místo by nemělo být menší než  50 x 100 m.  

 Voda pro psy i dobytek je na místě. 

 Pořadatel musí pro celou akci poskytnout tolik kusů dobytka, kolik bude nutné k tomu, 

aby každé kolo proběhlo s odpočinutými zvířaty. 

 Zadržovací ohrada pro dobytek, který se akce zúčastní, by měla být umístěna mimo 

hlavní plochu.  

 Označený výchozí bod (prostor o rozměrech 2 x 2 m) pro účastníky a psy. 

 

Účastníci 

 

 Zúčastnit se mohou NALC registrovaní psi. 

 Žádný účastník ani pes by se neměl zúčastnit více než 1 kola.    

 Pořadí účastníků se losuje předem. 

 Pes vstupuje do arény s obojkem a na vodítku. Před zahájením práce by mu měl být 

obojek i vodítko odstraněny. 

 Nejsou povoleny žádné elektrické pomůcky nebo obojky s hroty. 

 Hárající feny se mohou zúčastnit, ale musí se akce zúčastnit jako poslední. 

 Účastníci nesmí být pod vlivem alkoholu nebo drog. Z tohoto důvodu mohou být 

vyloučeni z akce. 

 Pořadatel není zodpovědný za škody či zranění, které mohou během soutěže vzniknout. 

 



 

Kolo 

       Za 1 kolo je považován 1 účastník s 1 psem. 

       Účastník musí mít na paměti: 

 Účastník může ovládat své psy pomocí povelů s tím, že si musí být vědom toho, že 

rozhodčí bude posuzovat, zda byly povely vydány a splněny v zájmu nejlepšího 

výkonu. 

 Psi se mohou zúčastnit a získat hodnocení pouze jednou během celé akce. 

 Každé kolo začíná na stejném, předem označeném, startovacím místě. 

 Pro jedno kolo je potřeba nejméně 3 kusy skotu. Nemělo by být méně než 3 a více než 

25 kusů. 

 Dobytek se bude měnit (otáčet) na stejném místě ve všech kolech. 

 Pokud kráva odejde z ohrady bez asistence psa, bude na rozhodčím, jak to posoudí. 

 

Čas 

 

EALC testy vloh není akce, kde vítězí ten, „kdo to zvládne v nejkratším čase“. Ti, kteří 

si to myslí, nevědí nebo neuznávají pravý pracovní styl LC. Časový limit je dán proto, 

aby měl každý účastník stejně času ukázat pracovní schopnosti svého psa. 

 

 Kolo trvá maximálně 15 min. Čas běží od chvíle, kdy jsou vpuštěny krávy. 

 Každé kolo zahrnuje bodovaný, 2 minutový Bay-Up (zaštěkávání a běhání kolem, 

které má udržet stádo pohromadě). 

  Časomíra upozorňuje (pokud je to možné), že zbývá posledních 5 min. 

 Každý účastník má maximálně 5 min na to, aby si odvolal a zajistil svého psa. Pokud 

není některý ze psů zajištěn v tomto časovém limitu, může být diskvalifikován nebo 

kolo ukončeno, to je na rozhodnutí rozhodčího. 

 Jestliže nezajištěný nebo cizí pes vstoupí do kola, rozhodčí rozhodne o tom, jak se celá 

situace bude řešit nebo posuzovat. Toto přerušení bude bráno v úvahu při hodnocení. 

 

Bay-Up  2 minuty 

 

Bay-Up, který trvá 2 minuty, je nejdůležitější součást kola. Ukazuje rozhodčímu, že 

catahoula má úplnou kontrolu nad dobytkem. 

 

 Účastník musí nechat psa pracovat samostatně – bez povzbuzování. 

 Všichni zúčastnění psi musí Bay-Up absolvovat. 

  Jestliže pes během Bay-Up  stádo „rozbije“, rozsah snížení bodů je na posouzení 

rozhodčího. 

 Jestliže během Bay-Up opustí kráva (krávy) sama stádo a pes ji následuje a přivede 

zpátky před vypršením času, ohodnocení by mělo zůstat vysoké, protože pes to provedl 

sám, i když stádo se při tom na chvíli rozdělilo. 



 Jestliže během Bay-Up, kráva místo sama opustí a pes ji následuje, ale není schopen ji 

dostat zpátky do stáda, rozhodčí to ohodnotí podle svého uvážení. 

 

Rozhodčí 

Záleží na pořadateli, zda bude posuzovat jeden nebo více rozhodčích. Rozhodčí může  

být na místě na koni anebo na vyvýšeném stanovišti mimo oplocenou oblast. Po každém 

kole musí odevzdat vyplněnou bodovací tabulku pro každého účastníka. 

 

 Všichni účastníci jsou zváni na schůzku rozhodčích, která se má konat 15 minut před 

zahájením akce. Rozhodčí budou diskutovat o tom, na co se budou soustředit v kole, 

připomenou pravidla, typ dobytka, umístění vrat, zdroje vody a místo startu. Schůzka 

má být krátká a akce/soutěž má začít včas.  

 Rozhodčí musí věnovat plnou pozornost každému účastníkovi během jeho kola. 

 Během akce/soutěže, je slovo rozhodčího konečné.  

 Účastníci by během kola neměli mluvit s rozhodčím nebo s ostatními diváky. 

 Jestliže kráva/vy opustí vyhrazenou oblast, záleží na rozhodčím, jak to posoudí a 

ohodnotí v konečném skóre (počet krav a způsob, jakým se dostaly ven), nebo jak 

ohodnotí, že žádný kus nebyl ztracen. 

 Rozhodčí může zastavit časomíru během kola, aby se mohlo opravit oplocení, sehnat 

zběhlý dobytek, nebo z jiných důvodů. 

 Zrušení kvůli špatnému počasí může nastat: (A) rozhodnutím rozhodčího, 

(B)rozhodnutím pořadatele, (C) hlasováním 75 % účastníků pro tuto možnost. 

 

Způsob vedení psů 

 

Číst stádo skotu a vědět, kdy dát svým psům povel k práci a kdy jim pomoci, to jsou 

známky pravého „vedení“. Catahoula potřebuje čas na to, aby sehnala stádo a získala nad 

ním kontrolu před i během jeho pohybu. Rozhodčí sleduje slovní kontrolu nad psy, ne 

kontrolu pomocí koně a jezdce, a může za to snížit hodnocení účastníka. Rozhodčí sleduje 

celý tým, to, jak psovod spolupracuje se psem. Doporučuje se snížení ohodnocení, pokud 

účastník nepomáhá svému psovi, když je to třeba. Pamatujte, že práce psovoda je 

podporovat psa tak, aby ukázal své přirozené, jedinečné a instinktivní pracovní schopnosti. 

 

Diskvalifikace nebo velké ztráty bodů 

 

 Pes, který napadá jiné psy. 

 Pes, který ohrožuje jezdce na koni. 

 Pes, který ohrožuje účastnika, rozhodčího anebo diváky. 

 Nesportovní jednání a použití nadávek. 

 Přílišný tlak na dobytek, který vyvíjí pes nebo účastník, tj. tlačení krávy k tomu, aby 

utekla nebo prošla ohradou. 

 Poprvé, když pes „chytí“(tj. zakousne se), rozhodčí dá účastníkovi možnost volby, zda 

dá psovi náhubek nebo zda pes opustí arénu. Rozhodčí určí rozdíl mezi kousnutím a 

chňapnutím. Čas se kvůli tomu nezastaví.  



 

Hodnocení 

Všichni stejně schopní psi obdrží stejné hodnocení a umístění. Jestliže je třeba mezi nimi 

rozhodnout, bude použito následující kritérium: 

 Rozhodují body za Bay-Up a/nebo za vedení. 

 

Všechna výše uvedená pravidla platí pro obě úrovně. 

 

ÚROVEŇ I 

 

Základním úkolem týmu psa a psovoda je udržet pohromadě větší stádo (5–15 kusů 

dobytka).  

 Stádo krav je přivedeno do arény. 

 Psovod vstoupí do arény se svým psem na vodítku a zůstane stát v označeném 

prostoru, který nesmí psovod během kola opustit. 

 Psovod dá signál rozhodčímu, že je připraven. V té chvíli začíná týmu běžet celkový 

čas přidělený na 1 kolo. 

 Psovod vypustí psa z vodítka a dá mu povel k práci. Velké pobízení nebo nucení psa do 

práce znamená ztrátu bodů za vedení. 

 Pes musí během svého vystoupení předvést 2 minutový Bay-Up, kterým udrží stádo 

uprostřed arény. Začátek Bay-Up oznámí psovod rozhodčímu domluveným signálem. 

 Pes by měl stádo obíhat v prostoru mezi stádem a linií, kde stojí kolem stáda jezdci na 

koních. Obíhání za linií, ve které jsou rozmístěni jezdci na koních, znamená ztrátu 

bodů, ale je na rozhodnutí rozhodčího, jak to posoudí. 

 Pes může být od stáda odvolán a vyslán znovu do práce, pokud je na dobytek příliš 

agresivní nebo z jiného důvodu. Rozhodčí posoudí, jak to bude hodnotit. 

 Psovod oznámí zvednutím ruky, že chce svého psa odvolat po dokončené práci. V té 

chvíli mu začíná běžet časový limit určený k odvolání, tj. max. 5 min. 

 Opuštění vyznačeného prostoru znamená pro psovoda velkou ztrátu bodů, pokud 

k tomu nedá rozhodčí sám pokyn. 

 

Rozhodčí hodnotí: 

 Úsilí, které pes vynakládá 

 Sebevědomí 

 Čtení a porozumění stádu 

 Oční kontakt se svým psovodem 

 Poslušnost (zejména během přivolání) 

 

 

 

 

 



ÚROVEŇ II 

 

Tato úroveň je určena pro psy, kteří již mají větší zkušenosti. Psi by měli být schopni 

pracovat společně s 5 jezdci na koních a přesunovat společně stádo 25 kusů dobytka 

z jednoho bodu do druhého, což se bude během kola dvakrát opakovat. Pes by měl 

pomáhat jezdcům udržet stádo pohromadě a vrátit případně jednotlivé kusy do stáda. 

 

 Stádo krav je přivedeno do větší ohrady nebo na pastvinu. 

 Psovod vstoupí do arény se svým psem na vodítku a dojde na určené místo, odkud 

bude následovat skupinu jezdců a svého psa během kola. 

 Psovod dá signál rozhodčímu, že je připraven. V té chvíli začíná týmu běžet celkový 

čas přidělený na 1 kolo. 

 Psovod vypustí psa z vodítka a dá mu povel k práci. Velké pobízení nebo nucení psa do 

práce znamená ztrátu bodů za vedení, ale o tom rozhoduje rozhodčí. 

 Pes musí během svého vystoupení předvést 2 minutový Bay-Up, kterým udrží menší 

stádo uprostřed arény. Začátek Bay-Up oznámí psovod rozhodčímu domluveným 

signálem. 

 Potom se bude stádo s pomocí jezdců pohybovat z jednoho bodu do druhého. Pes musí 

spolupracovat s jezdci a pomáhat udržet stádo pohromadě a sám přivést ztracené kusy 

zpátky do stáda během časového limitu pro dané kolo.  Když je stádo usazeno, psovod 

musí psa odvolat. Tento úkol se bude během kola dvakrát opakovat. 

 Psovod může svého psa pobídnout k sehnání uvolněných kusů nebo to nechá na psovi, 

jak si s tím sám poradí. Rozhodčí posoudí, jak to bude hodnotit. 

 Pes může být od stáda odvolán a vyslán znovu do práce, pokud je na dobytek příliš 

agresivní nebo z jiného důvodu. Rozhodčí posoudí, jak to bude hodnotit. 

 Psovod oznámí zvednutím ruky, že chce svého psa odvolat po dokončené práci. V té 

chvíli mu začíná běžet časový limit určený k odvolání, tj. max. 5 min. 

 

Rozhodčí hodnotí: 

            Totéž jako pro Úroveň I, ale větší důraz bude kladen na: 

 Čtení a porozumění stádu 

 Spolupráci s jezdci 
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