	 Testy pro udělení Licence 	Počet chyb	SPLNIL
	Jméno             Příjmení                     Rodné číslo                     Stát.příslušnost          Číslo klubu       Klub  
	Adresa, PSČ	Tel.	Mai
	4	Platné očkování proti vzteklině, leptospiróze a parvoviróze(povinně) a psince, hepatididě a psincovému kašli 
	(doporučeně), jež musí mít každý pes ve svém očkovacím průkazu (pasu),  znamená :
	
	a) do těla psa byly vpraveny již hotové protilátky a pes je plně připraven k zátěži
	b) do těla psa byly vpraveny oslabené nebo usmrcené zárodky nemocí, se kterými se pes musí vypořádat a vytvořit si
	 proti nim obranné látky. Proto se pes nesmí asi 1 týden po očkování zatěžovat a plná imunita by měla nastoupit do 1 
	měsíce.
	4	Každý jezdec obdrží od pořadatele startovní číslo, které musí během sprintového závodu
	
	a) nosit viditelně na těle
	b) umístit na saních
	c) nosit viditelně na těle nebo umístit na saních
	4	Modrý terč znamená
	a) rovně
	b) odbočení na straně, kde je umístěn
	c) pozor, nebezpečí
	4	Předjíždějící spřežení má právo na předjíždění tehdy,
	
	a) jestliže dojelo na dohled spřežení předjížděného
	b) jestliže jezdec dojel do vzdálenosti 10 m od spřežení předjížděného
	c) jestliže jeho vůdčí psi dojeli do vzdálenosti 15 m od spřežení předjížděného
	4	Trestání psů ať už s nějakým nástrojem nebo bez něj
	
	a) je zakázáno
	b) je zakázáno s výjimkou rozehnání rvačky psů
	c) je dovoleno z výchovných důvodů a v míře nezbytně nutné
	4	Kára pro závody na suchu musí být řiditelná rukama , musí mít přiměřený (=účinný) brzdový systém a
	
	a) nárazníkovou tyč o šířce min. rozchodu předních kol
	b) pomocnou šňůru
	c) pomocnou šňůru a nárazníkovou tyč o šířce min. rozchodu předních kol (u čtyřkolek příp. vícekolek)
	4	Může pořadatel závodu odmítnout přihlášku jezdce k závodu, jestliže dotyčný jezdec obdžel na jiném závodě kárné 
	opatření za napadání ostatních spřežení?
	
	a) ano, i toto je to dostatečný důvod
	b) ne, může odmítnout z tohoto důvodu jen v případě, že jezdci byla udělena na některém předcházejícím závodě 
	sankce (diskvalifikace, důtka)
	b) ano, ale jen pokud mu to schválí STK
	4	Psi budou pořadatelem označeni po dojetí prvního kola:
	
	a)  vždy na závodech MR
	b)  vždy na závodech MR, pokud nejsou označeni čipy
	c)  je to věc pořadatele
	4	Spřežení, které se opozdilo, smí odstartovat do uplynutí 50% doby intervalu mezi jednotlivými spřeženími. Poté je 
	spřežení bráno jako zpožděné a nesmí překážet startu následujícím spřežením. Startér zpožděné spřežení
	
	a) diskvalifikuje a nechá odstartovat na konci startovní listiny (už mimo závod)
	b) nechá odstartovat na konci startovní listiny
	c) může nechat odstartovat mezi starty spřežení následujících (pokud nenaruší jejich přípravu), nebo je nechá 
	odstartovat na konci startovní listiny
	4	Jezdec může na trati využít pomoci oficiálních hlídek a pomoci ostatních jezdců, kteří odstartovali ve stejném kole. 
	Pomoci diváků  může jezdec využít
	
	a) jen v případě krajní nouze 
	b) jen k podržení saní (mimo případ krajní nouze)
	c) jen k podržení saní nebo vůdčích psů
	4	Jestliže cílovou čáru překročí spřežení bez jezdce, 
	
	a) je diskvalifikováno
	b) počítá se mu jeho čas a deset minut penalizace
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	4	Oficiální protest může podat jezdec 
	a) který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům
	b) který je přestupku účasten
	c) který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům nebo je přestupku účasten
	4	"Kolo závodu" i "Etapa závodu"  znamenají jedno překonání části tratě. Rozdíl mezi nimi je v tom, že
	a)  Etapa probíhá po stejné trati, start druhé etapy je ve stejném místě jako start etapy první.
	Cíl kola bývá jinde než start. Start následujícího kola bývá v místě z cíle kola předchozího.
	b) Kolo probíhá po stejné trati, start druhého kola je ve stejném místě jako start kola prvního.
	Cíl etapy bývá jinde než start. Start následující etapy bývá v místě z cíle etapy předchozí.
	4	Nejlepší prevencí proti šíření průjmů na závodech jsou : (více možností)
	
	a) klinicky zdraví psi                                        e) podávání vlákniny v krmivu
	b) dobře natrénovaní psi                                  f) podávání L-karnitinu
	c) vydatně (hodně) nakrmení psi                     g) podávání preparátů s mikroby střevní mikroflóry
	d) udržování hygieny na stake-outech            h) podávání iontových nápojů
	4	Krční šňůrou nemusí být ve spřežení na sprintovém závodě spojen pes
	
	a) běžící ve vějíři
	b) běžící vedle tažné šňůry
	c) jednotlivý vůdčí pes
	4	Konec startovní zóny je označen terči po obou stranách startovní dráhy ve vzdálenosti minimálně
	a) 30 m od startovní čáry
	b) 50 m od startovní čáry
	c) 80 m od startovní čáry
	4	Předjeté spřežení může samo předjíždět 
	a) nejdříve po jedné minutě a vzdálenosti 400 m (sprint+mid) či 800 m (long), dříve v žádném případě předjíždět  nesmí
	
	b) nejdříve po dvou minutách a vzdálenosti 500 m (sprint+mid) či 1000 m (long),  dříve smí předjíždět jen tehdy, je-li trať
	 dostatečně široká
	c) nejdříve po dvou minutách nebo po vzdálenosti 800 m (sprint+mid) či 1600 m (long), dříve smí předjíždět jen tehdy, 
	souhlasí-li s tím oba jezdci.
	4	Jezdec je odpovědný za chování své a 
	
	a) chování svých pomocníků
	b) zodpovídá za své psy 
	c) chování svých pomocníků a zodpovídá za své psy
	4	Může při závodě  závodník v kategorii Skj nebo CC běžet nebo jet  vedle psa nebo před ním ?
	
	a) může, ale nesmí psa táhnout
	b) může, ale jen v startovní a cílové zóně
	c) nemůže, závodník nesmí dělat psovi vodiče
	4	Závodník, který přijíždí na závod, si musí s sebou mj. přivézt :
	
	a) pro závodící psy veterinární osvědčení ne starší 3 dnů,  očkovací průkazy (pasy) s povinným očkováním ne mladší 
	jednoho měsíce a ne starší jednoho roku
	b) pro všechny dovezené psy náležitosti, které ukládá pořadateli OVS a jsou uvedeny v propozicích
	c) pouze pasy
	4	Vyřadit z účasti v dalších kolech může vedení závodu ta spřežení,
	a) jejichž čas v jednom kole  byl větší než 125% (150%) průměru tří nejrychlejších spřežení. Na tuto skutečnost musí 
	pořadatel upozornit v propozicích 
	b) jejichž čas v jednom kole  byl větší než 175%  průměru tří nejrychlejších spřežení 
	c) jejichž čas v jednom kole  byl větší než 175%  průměru tří nejrychlejších spřežení. Na tuto skutečnost musí 
	pořadatel upozornit v propozicích
	4	Červený terč znamená
	a) rovně
	b) odbočení na straně, kde je umístěn
	c) pozor, nebezpečí
	4	Spřežení musí mezi sebou udržovat odstup min. délky jednoho spřežení. Výjimkou je 
	a) předjíždění
	b) zóna se zrušeným právem předjíždění
	c) předjíždění a zóna se zrušeným právem předjíždění
	4	Může pořadatel při vyhlašování výsledků vyhlásit závodníka v jiné kategorii, než ve které závodník odstartoval?
	a) ne, přesunovat závodníka do nejblíže vyšší kategorie může pořadatel pouze při prezentaci, pokud je na startu v 
	nižší kategorii méně než pět závodníků a není ani jeden závodník s I.VT  a to tak dlouho, než daná vyšší kategorie 
	dosáhne počtu alespoň pět závodníků
	b) ano, pokud pořadatel otevřel kategorii s nižším počtem závodníků než je pět a žádný ze závodníků nedosáhl 
	alespoň rychlosti I.VT, a pokud pořadatel s tímto postupem seznámil závodníky v propozicích nebo na schůzce.
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	4	Kára pro závody na suchu může mít tři kola
	a) pro třídu 4 psů
	b) pro třídu 6 psů
	c) pro třídu 8 psů
	4	"Zóna se zrušeným právem předjíždění" je část tratě,
	
	a) vyznačená pořadatelem kdekoliv na trati, na níž nemá žádné spřežení nárok na přednost v jízdě
	b) vyznačená pořadatelem kdekoliv na trati, na níž platí pro předjíždění další speciální pravidla
	c) vyznačená 800 m před cílem, na níž nemá žádné spřežení při předjíždění nárok na uvolnění trati
	4	Jaký je minimální věk jezdce pro start ve třídě do 4 psů, S a Skj
	a) 13 let
	b) 13 let pro sprintové závody (od 13 do 18 let jen se souhlasem rodičů), 18 let na longy
	c) 15 let
	4	Počítání času závodníka začíná v dobu uvedenou na startovní listině. Pokud některé spřežení vyrazí na trať dříve, 
	
	a) každopádně je diskvalifikováno
	b) pokud je rozhodnuto, že nešlo o zavinění jezdce, připočte se mu celý startovní interval
	c) pokud je rozhodnuto, že nešlo o zavinění jezdce, počítá se mu čas od skutečné doby startu
	4	Při závodě může jezdec na saních podle libosti stát, odšlapovat nebo běžet
	
	a) vedle saní nebo před spřežením
	b) vedle saní nebo vedle spřežení
	c) vedle saní
	4	Uprchlé spřežení je jezdec povinen co nejrychleji dostihnout. Přibrání na saně od jiného jezdce 
	a) musí vyžadovat
	b) může vyžadovat
	c) nesmí vyžadovat
	4	Hlášení o každém porušení pravidel Závodního řádu musí podat člen přítomné oficiální hlídky. Může podat hlášení o 
	porušení pravidel i účastník závodu ?
	
	a) ano, po dojetí ústně, do 1 hodiny pak písemně
	b) ano, ale jen jako protest při složení 500,- Kč
	c) ano, ale jen když ho porušení přímo poškodilo
	4	Závodní řád pro závody psích spřežení na území České republiky, který schválila Ústřední komise na ochranu zvířat 
	5.12.1995 musí být dodržován :
	
	a) všemi organizátory, soutěžícími a majiteli psů
	b) všemi, kdo se nachází na území závodu
	4	Správný postup preventivních úkonů před sezónou je:
	
	a) očkovat, odčervit, odblešení je nezávislé (dle potřeby)
	b) odblešit (jsou-li blechy), za 10 dní odčervit, potom teprve očkovat
	c) je to jedno, jsou to nezávislé záležitosti
	4	Saně musí být dostatečně stabilní, aby unesly jezdce, musí být též opatřené ložnou plochou pro transport psa. Saně 
	musí být vybaveny 
	
	a) solidní brzdou, obloukem, kotvou. Vakem a pomocnou šňůrou jen na longových závodech
	b) solidní brzdou, obloukem, kotvou a vakem  
	c) solidní brzdou, obloukem, kotvou, vakem  a pomocnou šňůrou
	4	Žlutý terč znamená
	a) rovně
	b) odbočení na straně, kde je umístěn
	c) pozor, nebezpečí
	4	Při předjíždění na trati : Na povel předjíždějícího jezdce "Trať" nebo "Trail" 
	a) musí dojížděný jezdec uvolnit trať,  zabrzdit nebo zastavit
	b) musí dojížděný jezdec uvolnit trať, a pokud to předjíždějící jezdec vyžaduje, musí zabrzdit nebo zastavit
	c) musí dojížděný jezdec uvolnit trať, zabrzdit nebo zastavit může, pokud to uzná za vhodné
	4	Doba pro hromadné venčení psů je
	a) od 6 do 22 hodin, po této době se smí psi venčit jen jednotlivě
	b) od 6 do 22 hodin, po této době se nesmí psi venčit vůbec
	c) od 6 do 22 hodin, po této době se smí psi venčit jen když se budou chovat potichu.
	4	Přilbu na závodech na suchu   n e m u s í  mít
	a) běžec v kategorii CC 
	b) běžec v kategorii CC a jezdec na kole v kategorii Skj
	c) běžec v kategorii CC, jezdec na kole v kategorii Skj a jezdec v kategorii C, pokud má jen 2 psy.
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	4	Platná licence mushera je nutným dokladem pro účast na závodech Mistrovství republiky. Jezdec bez licence se může 
	zúčastnit
	
	a) jen závodů II. a III. třídy
	b) jen kárových závodů a to za zvýšené startovné
	c) jen závodů III. třídy, pořadatel může vyžadovat až dvojnásobné startovné
	4	Druhého kola závodu se nesmí zúčastnit pes : (více možností)
	
	a) který se nezúčastnil 1.kola
	b) který byl diskvalifikován v 1.kole
	c) který dokončil 1.kolo ve vaku
	4	Ve startovní zóně je přípustná
	a) jakákoliv pomoc
	b) jakákoliv pomoc, s výjimkou dělání vodiče
	4	Jestliže po startu na trati nastane situace, že některý pes v týmu není schopen běhu, musí musher
	a) zpomalit
	b) vzdát závod
	c) psa vypřáhnout, naložit do vaku a dále vézt na saních
	d) přizpůsobit tempo a pak odložit psa na nejbližší kontrole
	4	Během závodu nikdo nesmí dělat spřežení vodiče. Může pomocník hlasem lákat psy k rychlejšímu projetí cíle ?
	a) ano
	b) ne
	c) jen v cílové zóně
	4	Při dopingové kontrole musí majitel spřežení předložit soupis medikamentů, které svým psům podal v posledních
	a) 72 hodinách
	b) 48 hodinách
	c) 36 hodinách
	4	"Území závodu" je :  místo stake-outu, prostor startu a cíle, závodní trať, místa vyhrazená pro kontroly a
	
	a) prostor pro diváky
	b) vyhrazená parkoviště
	c) prostor pro diváky a  vyhrazená parkoviště
	4	Jaký je minimální věk psa, který startuje na  závodě ?
	a) ve sprintu 10 měsíců, v longu 14 měsíců
	b) ve sprintu 12 měsíců, v longu 16 měsíců
	c) ve sprintu 12 měsíců, v longu 18 měsíců
	4	Jezdec se spřežením i celkovou výzbrojí má být připraven k případné prohlídce (před sprintovým závodem) nejpozději 
	
	a) 5 minut před startem. Prohlídka má skončit nejpozději 1 minutu před startem
	b) 5 minut před startem. Prohlídka má skončit nejpozději 2 minuty před startem
	c) 10 minut před startem. Prohlídka má skončit nejpozději 5 minut před startem
	4	Odbočování tratí jednotlivých tříd je značeno na ukazatelích před odbočkami příslušnými terči s udáním dané třídy. ZA 
	odbočkou se pro potvrzení správnosti směru jízdy umísťuje
	a) bílý terč s udáním třídy a kilometrů 
	b) modrý terč s udáním dané třídy
	4	Jestliže při závodě spřežení opustí trať,
	a) je diskvalifikováno
	b) musí se vrátit na trať v místě, kde ji opustilo, jinak je diskvalifikováno
	c) může pokračovat v nejbližším bodě trati, k jeho času se pak připočte penalizace 10 minut
	4	Takové chování jezdců, pomocníků nebo psů, které škodí dobrému jménu závodu nebo sportu psích spřežení, bude 
	trestáno 
	a) dle závažnosti - diskvalifikací nebo důtkou s uvedením na výsledkové listině
	b) peněžitou pokutou do výše 2000 Kč
	c) časovou penalizací do výše 100% dosaženého času
	Žadatel test vlastnoručně vyplnil dne :                Podpis žadatele :                         Podpis předsedy 
	klubu 
	Předseda klubu svým podpisem na testu žadatele vyjádřuje přesvědčení, že :
	  - dotyčný adept byl seznámen s principy chovu a tréninku psů, 
	  - jeho tým nebude nebezpečný sobě ani ostatním musherům ,
	  - svým chováním nebude kazit dobré jméno saňového sportu.	Bez souhlasu předsedy nebude licence vydána !
	Každý musí vyplnit svůj zaslaný test. Testy množené na kopírce nebudou uznány! O zaslání testu novým členům žádá předseda 
	hromadně  u Hely Levíčkové, Samota 178, Silůvky, 664 46, tel. 05/47226440. Nutné je sdělit jméno, rodné číslo, stát. přísl., klub a 
	kompletní adresu s PSČ. 
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