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Disciplina C



Pomen ocenjevanja

Ocenjevanje v fazah obrambe je 

izrednega pomena pri  izbiri delovnih 

psov z  izjemnimi lastnostmi za 

vzrejo!



Merila ocenjevanja vedenja psa pri 

izvajanju vaj obrambe

• stanje nagonov

• stabilnost živcev

• samozavest

• trdnost

• dominantnost

• naravno kontrolirano agresivno vedenje

• vodljivost, pripravljenost za delo, 

odnos pes / vodnik

• fizično in psihično stanje markerja



Elementi pri ocenjevanju ugriza

• ZANESLJIVOST UGRIZA: učinkovit, močan, poln 

ter miren,

• Psa, ki  ima v fazi obremenitve slab ugriz 

zaradi nerodnega vedenja markerja, je nujno 

oceniti pozitivno!



DOLOČBE ZA DELO MARKERJA

• Marker je v disciplini C na dan izpita oz. 

preizkusa sodnikov pomočnik,

• Nositi mora predpisano zaščitno opremo,

• Pred začetkom discipline C, da sodnik markerju

navodila,

• Svoje delo mora opravljati skladno s 

sodnikovimi  navodili (obveznost markerja), 

Marker se mora pri vseh vajah in delih vaj vesti 

nevtralno in enako do vseh udeležencev !



MARKERJEVO VEDENJE NA PRIREDITVI

• V okviru izpita sodnik presoja stanje
izšolanosti in kolikor je mogoče tudi kakovost 
privedenega psa (npr. njegove nagonske 
zasnove, obremenljivost, samozavest in 
vodljivost),

• Sodnik lahko vse to presoja le, na podlagi tega 
kar vidi in sliši (akustično in vizualno),

• Ta vidik, predvsem pa ohranitev športnega 
značaja izpita oz. prireditve (to pomeni karseda 

enake pogoje za vse udeležence), zahteva, da mora 
markerjevo delo sodniku omogočiti jasno 
sliko o delu psa.



• Nikakor torej ne more biti prepuščeno 

markerjevi samovolji, kako bo potekalo delo v 

disciplini C, temveč mora marker pri tem 

upoštevati vrsto pravil, 

• Sodnik mora pri izpitih v posameznih 

elementih vaj,   preveriti najpomembnejše 

kriterije presojanja za disciplino C,

• Med te spadajo obremenljivost, samozavest, 

nagonsko vedenje, vodljivost psa.



• Poleg tega sodnik ocenjuje tudi kakovost 

ugriza,

• Iz tega sledi, da mora pes,    če naj bi se 

presojalo kakovost ugriza, od markerja dobiti 

možnost za »dober ugriz«, 

• Pri preverjanju njegove značajske trdnosti 

(obremenljivosti) pa mora biti marker ustrezno 

aktiven,

• Zato si mora marker prizadevati, da je njegovo 

vedenje čim bolj poenoteno, saj le tako 

zadošča zahtevam glede možnosti presoje. 



Ugriz



Učinkovit močan, miren, poln in 

zanesljiv ugriz



Elementi vaj obrambe so sestavljeni iz 

naslednjih faz

1. začetna faza ali faza pripravljenosti

2. faza obremenitve

3. prehodna faza (miren ugriz pred spuščanjem)

4. faza spuščanja

5. faza čuvanja



Začetna faza – Ugriz



Začetna faza/Ugriz



Faza obremenitve

Novi pravilnik ne uporablja več izraza 

„udarec s palico“.

„Obremenitveni test s palico“



Obremenitev



Prehodna faza



Spuščanje



Čuvanje



Čuvanje



IPO  disciplina C

Splošni predpisi

Zahteve za markerje:

• Zahtevana markerska oprema:

► kompletna zaščitna obleka (hlače, suknjič)

► rokav z  ugrizno ploskvijo in prevleko iz naravne 

jute 

►mehka palica ( usnjena mehka palica)

• Če pes kroži okrog markerja v  fazi čuvanja se 

lahko marker, če misli, da je to potrebno, 

obrača s psom. Vendar brez grozeče drže.



Navodilo za markerje

• Marker mora imeti rokav ob svojemu 

telesu,

• Za zaščito pred morebitnimi ugrizi v telo 

uporablja marker rokav, mehke palice ne 

sme uporabiti za obrambo,

• V takem primeru lahko ponudi rokav,

Način razorožitve je prepuščen vodniku!



IPO disciplina C - Splošne določbe

• Postavljenih mora biti 6 revirjev, po trije 

revirji na vsaki strani (glej shemo) 

• Potrebne oznake na terenu morajo biti 

vidne vsem udeležencem (sodnik, vodnik, 

marker)



Shema postavitve zaklonov

vodnik



Označbe na terenu

• Označbe na terenu morajo biti narisane pred 

pričetkom obrambe in dobro vidne sodniku, 

markerju in vodniku.

• Te označbe so:

► točka na katero se postavi vodnik pred odpoklicem 

iz revirja

► točka s katere pobegne marker

► določiti je potrebno razdaljo pobega

► točka na katero vodnik pripelje psa

► točka  za ponovni napad na psa



Označbe na terenu

Predlog označb

Polmer - 3 korake

Markerjeva točka za 
pobeg – 5 korakov

Smer 
pobega

Pozicija markerja – Območje odlaganja psa



ISKANJE MARKERJA

• Postavljenih je 6 zaklonov

• Marker je vedno skrit v zadnjem zaklonu

• IPO 1:

► Preiskuje 2 zaklona

► Točka začetka vaje je med 4. in 5. zaklonom

• IPO 2:

► Pes preiskuje 4 zaklone

► Točka začetka vaje je med 2. in 3. zaklonom 

• IPO 3:

► Pes preiskuje 6 zaklonov

► Točka začetka vaje 1. in 2. zaklonom



Pozornost in oblajanje

Obnašanje markerja

• Marker stoji v zaklonu, izven vidnega polja psa 

in vodnika, v negrozeči drži.

• Rokav je pred telesom rahlo nagnjen in služi 

kot zaščita telesa.

• Mehko palico se drži ob strani telesa usmerjeno 

navzdol.

• Marker gleda psa pri pozornosti in oblajanju.

• Spodbujanje vseh vrst ni dovoljeno.

• Če se  pes zaleti ali ugrizne, markerju ni 

dovoljeno izvajati obrambnih gibov.



Pes čuva tesno ob markerju,

živahno, neprekinjeno lajanje



Obrambne vaje

Vedenje markerja

• Marker  mora delati tako, da si sodnik lahko  

ustvari popolno in nedvoumno sliko,

• V primeru, ko se ocenjuje obremenljivost je 

obvezno, da marker tudi izvede obremenitev 

psa. 

Delo markerja je zelo pomebno !!



Pobeg

Navodila za markerje

• Na sodnikov znak marker pobegne v hitrem in 

energičnem teku v ravni liniji, pri tem pa ne 

sme prehitro in nenadzorovano teči, 

• Pes mora dobiti optimalno možnost za ugriz, 

brez da mu je zaščitni rokav ponujen, 

Pomikanje zaščitnega rokava iz smeri ni 

dovoljeno,

• Dolžino pobega določi sodnik.



NAPAD NA PSA MED ČUVANJEM

• Po fazi čuvanja, ki mora trajati približno 

5 sekund, sledi napad na psa,

• Markerjevo delo (frontalni napad, z ustreznim 

odporom, v ravni liniji)

• Trajanje faze obremenitve določi vedno 

sodnik.

• Novo: Obremenitveni test s palico



ZAPOREDNO SPREMSTVO

• Glasovno povelje za „hojo ob nogi“, dopustno 

je tudi „transport“. Velja tudi za stransko 

spremstvo.

• normalna hoja

• razdalja cca 30 korakov

• Mehka palica je skrita

• Oddaljenost vodnik-marker je 5 korakov

• Pes mora biti pozoren



Napad na psa med zaporednim 

spremstvom

• Za zaporednim spremstvom sledi napad na psa

• Vedenje markerja je pomembno,

• Trajanje obremenjevanja določi sodnik,

• Način razorožitve je prepuščen vodniku!

• Konča se s stranskim spremstvom (dolžina 
približno 20 korakov).



PREIZKUŠNJA POGUMA

• Vodnik mora voditi psa v prosti vodljivosti na 

označeno mesto na sredinski liniji v višini 

prvega zaklona

• Eno slušno povelje za osnovni položaj

• Markerjevo vedenje

• Vodnik spusti psa na sodnikovo povelje

• Razdalja: 

► IPO 1 30 - 40 korakov

► IPO 2 40 - 50 korakov

► IPO 3 50 - 60 korakov



Napad na psa

• Po približno 5 sekundah na znak sodnika,

• Zaključek vaje je stransko spremstvo in 

odjava,

• Način razorožitve je prepuščen vodniku!

• Po odjavi pri sodniku  vodnik odpelje psa  v 

prosti vodljivosti približno  5 korakov  od 

markerja, se postavi v osnovni položaj, priveže 

psa in ga odpelje pod nadzorom na kraj, kjer 

bodo razglašeni rezultati,

• Marker na znak sodnika zapusti teren.



TSB 

T – NAGONSKA OSNOVA

S - SAMOZAVEST

B - OBREMENLJIVOST



TSB
Ocena naravnih zasnov

TSB je treba vestno OCENJEVATI! 

• TSB »izrazit« prejme pes pri veliki pripravljenosti za 
delo, pri jasnem nagonskem vedenju, ciljnem in 
vztrajnem izvajanju vaj obrambe, pri samozavestnem 
nastopu, neomejeni pozornosti in pri izjemni 
sposobnosti premagovanja obremenitve. 

• TSB »prisoten« prejme pes z omejitvami v 
pripravljenosti za delo, z omejitvami v nagonskem 
vedenju, z omejitvami v samozavesti in pozornosti ter 
omejitvami v obremenljivosti.

• TSB  »nezadosten« prejme pes pri pomanjkljivi 
pripravljenosti za delo, pomanjkljivem nagonskem 
vedenju, s pomanjkanjem samozavesti in z nezadostno 
obremenljivostjo.


