
	

POLSKA FEDERACJA KYNOLOGICZNA | UL. LOKAJSKIEGO 1/10 | 98-200 SIERADZ 

 

Sieradz, dnia 28 czerwca 2017. 

 

REGULAMIN LICENCJI HODOWLANEJ 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

Art. 1. Klub Owczarka Niemieckiego przy Polskiej Federacji Kynologicznej wprowadza licencję 

hodowlaną dla psów i suk zarejestrowanych w Klubie. 

Art. 2. Celem wprowadzenia i nadawania licencji jest wyłonienie najbardziej wartościowych psów i suk 

pod względem użytkowym z zachowaniem eksterieru na poziomie minimum bardzo dobrym. 

Art. 3. Zdobycie licencji upoważnia do wpisu w rodowodzie psa/suki adnotacji LICENCJA 

HODOWLANA, co jest równoznaczne z określeniem ”POLECANY DO HODOWLI”. W rodowodach 

potomstwa adnotację zastępuje ” *L ”. 

Art. 4. Licencję przeprowadza Sędzia Licencjator bądź Sędziowie: Kynologiczny i Prób Pracy. 

 

Rozdział II 

Warunki przystąpienia do licencji 

Art. 5. Warunkiem uzyskania licencji hodowlanej jest: 

a) uzyskanie przez psa/sukę uprawnień hodowlanych o których mowa w Regulaminie Hodowli Psów 

Rasowych Polskiej Federacji Kynologicznej w treści dotyczącej rasy Owczarek Niemiecki lub 

uzyskania uprawnień hodowlanych w innych organizacjach, które to uprawnienia zostały uznane 

przez PFK, 

b) spełnienie dodatkowych wymogów w postaci : zdobycia maksymalnej ilości punktów na testach 

psychotechnicznych lub zaliczenia egzaminu na poziomie minimum PT1 bądź uzyskania 

uprawnień hodowlanych, których element stanowiło zaliczenie Testów Psa Użytkowego do Służb. 

 

Rozdział III 

Przebieg i ocena 

Art. 6. Rozróżnia się dwie możliwości przebiegu ćwiczeń, z których elementy zawarte w poniższych ust. 

od a) do c) są wspólne. Ust. d) i e) dotyczy ćwiczeń dla psów przystępujących po zaliczeniu egzaminu 
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min. PT1 natomiast ust. f) i g) są przeznaczone dla psów obronnych (test nr 1 – 15 punktów lub min. 

PTO1 bądź TPUdS). 

a) pomiary - Sędzia Kynologiczny/Licencjator, zaopatrzony w miarę i wagę dokonuje pomiaru 

wysokości oraz długości psa, następnie sprawdza jego wagę, 

b) opis eksterieru - Sędzia Kynologiczny/Licencjator dokonuje szczegółowego opisu eksterieru oraz 

wystawia ocenę, 

c) sprawdzian odporności na strzał - Sędzia Prób Pracy/Licencjator oddaje dwa strzały z pistoletu 

startowego kaliber 6 mm, z odległości 15 – 20 metrów. Do sprawdzianu może przystąpić 

maksymalnie 6 psów jednocześnie. Wskazane zachowanie psa to brak reakcji. Nie dopuszcza się 

zachowania bojaźliwego lub nadmiernej agresji, 

d) sprawdzian socjalności - przewodnik ustawia się z psem ok. 10 kroków przed stojącą grupą ludzi, 

daje komendę siad, następnie odpina smycz. Na polecenie Sędziego daje psu komendę do 

chodzenia przy nodze i rusza z nim w kierunku grupy. Po przejściu po prostej między osobami 

tworzącymi grupę zatrzymuje się, robi w tył zwrot i zapina smycz. W tym momencie grupa 

zaczyna się poruszać. Następnie przewodnik wraca tą samą drogą prowadząc psa przy nodze na 

smyczy, zatrzymuje się pośrodku grupy dając jednocześnie komendę stój. Pies pozwala się 

dotykać jednemu z członków grupy. Po ok. 20 sekundach przewodnik daje komendę do marszu i 

prowadząc psa przy nodze na smyczy opuszcza grupę, udaje się w kierunku 

Sędziego/Licencjatora, zatrzymuje się przed nim i w pozycji zasadniczej melduje zakończenie 

ćwiczenia. Pies może przyjąć dowolną pozycję, 

e) znajomość kagańca - przewodnik pozostawia psa z uprzednio założonym kagańcem (typ 

spacerowy) w wyznaczonym przez Sędziego/Licencjatora miejscu w pozycji siad, sam oddalając 

się na odległość 5 kroków. Po zatrzymaniu się robi zwrot w kierunku psa i na znak 

Sędziego/Licencjatora daje komendy do zmian pozycji waruj / siad. Po zakończeniu zmian pozycji 

przewodnik udaje się do psa, staje po jego prawej stronie, następnie zapina smycz i udaje się w 

kierunku Sędziego/Licencjatora, po czym zatrzymuje się, przyjmuje pozycję zasadniczą i melduje 

zakończenie ćwiczenia. Pies może przyjąć dowolną pozycję, 

f) obrona przewodnika - przewodnik wchodzi na plac z psem na smyczy i zatrzymuje się ok. 20 

metrów przed kryjówką w której znajduje się pozorant zabezpieczony rękawem ochronnym i 

wyposażony w pałkę. Na znak Sędziego/Licencjatora przewodnik rusza z psem w kierunku 

kryjówki starając się ją ominąć w odległości ok. 15 kroków. Pozorant w wybranym przez siebie 

momencie wychodzi z kryjówki i wykonuje atak na przewodnika próbując odstraszyć psa 

okrzykami i ruchami pałką. Przewodnik zwalnia psa do obrony. Pies musi chwycić rękaw i przyjąć 

dwa lekkie uderzenia pałką. Następnie musi puścić rękaw, jednak nie musi tego zrobić na 
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komendę. Następnie pozorant oddala się od przewodnika z psem na odległość ok. 30 kroków, 

odwraca się i powtarza atak na przewodnika. Przewodnik uwalnia psa do obrony. Pies musi 

chwycić rękaw po czym pozorant porusza się kilka metrów z psem trzymającym rękaw markując 

jednocześnie uderzenia pałką. Po zatrzymaniu się pozoranta pies puszcza rękaw lecz nie musi być 

użyta komenda, 

g) samoobrona - przewodnik zapina psa na przygotowanej wcześniej lince długości 5 – 10 metrów 

przywiązanej do elementu nieruchomego (słup, drzewo itp.), po czym oddala się na odległość ok. 

15 metrów od psa uwzględniając napięcie linki. W tej odległości nie ma również innej osoby. 

Pozorant zabezpieczony rękawem ochronnym i wyposażony w pałkę, ukryty we wskazanym 

dowolnie miejscu przez Sędziego/Licencjatora wychodzi z niego i wolnym skradającym się 

krokiem w postawie pochyłej zbliża się w kierunku psa. Następnie w wybranym przez siebie 

momencie atakuje psa wykonując grożące ruchy i wydając okrzyki. Pies musi odeprzeć atak 

poprzez chwycenie i trzymanie rękawa aż do momentu przyjęcia przez pozoranta postawy 

nieruchomej. Pies może, ale nie musi puścić. 

Art. 7. Sędzia Prób Pracy/Licencjator dokonuje oceny reakcji na strzał (zaliczono/niezaliczono) oraz 

wystawia ogólną ocenę (zaliczono/niezaliczono) odnośnie ćwiczeń w ust. d) i e). 

Art. 8. Sędzia Prób Pracy/Licencjator dokonuje oceny reakcji na strzał (zaliczono/niezaliczono) oraz 

wystawia ogólną ocenę (zaliczono/niezaliczono) odnośnie ćwiczeń w ust. f) i g). 

Art. 9. Oceny: 

a) ocena eksterieru: 

doskonała 

bardzo dobra 

nielicencjonowana 

b) ocena reakcji na strzał: 

zaliczono 

niezaliczono 

c) ocena w ust. d) i e) oraz f) i g): 

zaliczono 

niezaliczono 

 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

Art. 10. Warunkiem zdobycia licencji dla psów/suk przystępujących do egzaminu na podstawie uzyskanej 

maksymalnej ilości punktów z testów psychotechnicznych jest: 
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a) uzyskanie z eksterieru oceny doskonałej, 

b) zaliczenie prób strzału, 

c) zaliczenie ćwiczeń określonych art. 6 ust. f) i g) rozdziału III niniejszego regulaminu. 

Art. 11. Warunkiem zdobycia licencji dla psów/suk przystępujących do egzaminu na podstawie zaliczenia 

egzaminu PT jest: 

a) uzyskanie z eksterieru oceny doskonałej, 

b) zaliczenie prób strzału, 

c) zaliczenie ćwiczeń określonych art. 6 ust. d) i e) rozdziału III niniejszego regulaminu. 

Art. 12. Warunkiem zdobycia licencji dla psów / suk przystępujących do egzaminu na podstawie 

zaliczenia TPUdS lub egzaminu min. PTO1 jest: 

a) uzyskanie z eksterieru oceny co najmniej bardzo dobrej, 

b) zaliczenie prób strzału, 

c) zaliczenie ćwiczeń określonych w punktach f) i g) rozdziału III niniejszego regulaminu. 

Art. 13. Zaliczenie licencji jest odnotowane w rodowodzie psa/suki w dniu przeprowadzenia próby oraz 

sporządzony jest dokument licencji na podstawie protokołu z dnia przeprowadzenia próby, który to 

właściciel otrzymuje w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia. Zaliczenie bądź niezaliczenie licencji jest 

odnotowane w książeczce startowej psa. 

Art. 14. Przyznana ocena odnośnie eksterieru zastępuje ocenę wystawową dla psów/suk nie biorących 

udziału w wystawach. 

Art. 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje każdorazowo rozstrzyga Zarząd 

Klubu Owczarka Niemieckiego przy Polskiej Federacji Kynologicznej. Odwołania od ww. decyzji 

rozpatruje Zarząd Główny. 

Art. 16. Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1 o osobach uprawnionych do przeprowadzania 

licencji. Jednocześnie Zarząd Główny deleguje uprawnienie do uchwalenia przez Zarząd Klubu Owczarka 

Niemieckiego przy Polskiej Federacji Kynologicznej załączników dotyczących wzoru karty oceny i 

protokołu licencji hodowlanej oraz wzoru dokumenty Licencji Hodowlanej. 

Art. 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2017 r. 

 

Załącznik nr 1 „osoby uprawnione do przeprowadzania licencji 
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REGULAMIN LICENCJI HODOWLANEJ 

Załącznik nr 1 „osoby uprawnione do przeprowadzania licencji” 

 

1. Sędzia Kynologiczny - Sędzia Kynologiczny z uprawnieniami co najmniej Sędziego Krajowego 

ma prawo przeprowadzania Licencji Hodowlanej w części dotyczącej eksterieru. 
2. Sędzia Prób Pracy - Sędzia Prób Pracy z uprawnieniami co najmniej Egzaminatora ma prawo 

przeprowadzania Licencji Hodowlanej w części dotyczącej prób pracy. 
3. Licencjator - Licencjator ma prawo przeprowadzania Licencji Hodowlanej w obu częściach. 

Licencjatorem staje się automatycznie osoba mająca uprawnienia co najmniej: 
a. Krajowego Sędziego Kynologicznego i Egzaminatora Prób Pracy, 

b. Krajowego Sędziego Kynologicznego i Pozoranta Licencjonowanego. 

4. Załącznik wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2017 r. 


