
 

Sieradz, dnia 24 lutego 2017 r. 

 

Regulamin oceny wyszkolenia psów na 

Wystawie Klubowej Klubu Owczarka Niemieckiego 

przy Polskiej Federacji Kynologicznej. 

                                

 

TEST 1- klasa pracująca 

 

Ocenie podlega: 

 

1. Chodzenie przy nodze na smyczy w grupie osób stojących i poruszających się - 30 pkt. 

 

Grupa  musi składać się z pięciu osób. Trasa poruszania przewodnika z psem odbywa się zgodnie ze 

wskazówkami sędziego. W czasie marszu musi być zaprezentowany dwa razy zwrot w lewo, dwa 

razy zwrot w prawo. 

Ćwiczenie rozpoczyna się z wyznaczonego punktu, od pozycji zasadniczej, na znak sędziego. 

Komenda równaj może być wydana tylko raz przy rozpoczęciu ćwiczenia i  przy każdej zmianie 

kierunku. Marsz  kończy zatrzymanie z komendą. 

 

Punktacja 

- każda dodatkowa komenda  -  utrata 1 pkt. 

- każde szarpnięcie smyczą dotykanie psa  - utrata 1 pkt. 

- każde odstępstwo  / wyprzedzanie, odchodzenie w bok, pozostawanie w 

  tyle za przewodnikiem/  - utrata 0,5 pkt.   

- wolne mało dynamiczne chodzenie, słaby kontakt z psem, słaby ogólny obraz    

  wykonywanego ćwiczenia  - utrata punktów zgodnie z decyzją sędziego 

 

2. Komendy w marszu siad, waruj, noga - 30 pkt. 

 

Wykonywanie komend rozpoczyna się z wyznaczonego miejsca od pozycji zasadniczej. Sędzia daje 

znak do rozpoczęcia ćwiczenia. Przewodnik po przejściu 10 kroków wydaje komendę siad i bez 

zatrzymywania odchodzi na odległość 10 kroków i zatrzymuje się. Na znak sędziego wraca do psa. 

Ponownie na znak sędziego rozpoczyna marsz z psem na komendę równaj, po dziesięciu krokach 



 

wykonuje zwrot w tył na komendę noga  i po przejściu 10 kroków wydaje komendę waruj w marszu, 

po przejściu 10 kroków zatrzymuje się. Na znak sędziego wraca do warującego psa i przyjmuje 

pozycję zasadniczą .Ponownie rozpoczyna marsz na komendę równaj, wraca do miejsca rozpoczęcia 

ćwiczenie i wykonuje komendę noga. 

 

Punktacja 

- każda dodatkowa komenda w ramach dopuszczalnych - utrata 1    pkt. 

- wolne wykonywanie komend  za każdą -  utrata 1-2 pkt. 

- przemieszczanie się psa po wydaniu komendy siad, waruj - utrata 1-2 pkt. 

- przemieszczanie się psa po wykonaniu komendy siad, waruj - utrata 1-2 pkt. 

- każde odstępstwo / wyprzedzanie, odchodzenie w bok, pozostawanie w 

  tyle za przewodnikiem/  - utrata 0,5 punktu   

 

Dyskwalifikację w punkcie 1 i 2  powoduje piąta komenda do wykonania ćwiczenia, trzecia komenda 

wzywająca do podporządkowania w przypadku wyłamania lub opuszczenia oznakowanego  miejsca 

wykonywania ćwiczeń oraz stosowanie dopingu w postaci smakołyków lub zabawek. 

 

3. Reakcja na strzał 

 

Ocena: zaliczone, nie zaliczone 

Ocena nie zaliczone następuje w przypadku wyraźnego lęku, próby ucieczki, chowania się za 

przewodnika. Nie zaliczenie powoduje dyskwalifikację.   

 

TEST 2 klasa użytkowa 

 

Ocenie podlegają elementy testu 1 oraz: 

 

4. Osaczenie i oszczekanie w kryjówce - 30 pkt. 

 

Na znak sędziego przewodnik wydaje komendę do rewirowania  np. rewir lub pilnuj. Pies dobiega 

do namiotu i oszczekuje. Na znak sędziego przewodnik udaje się do psa, dopina smycz i odchodzi z 

psem na wyznaczone miejsce. 

 

Punktacja 



 

- każda dodatkowa komenda – utrata 1pkt. 

- wolne dobieganie do namiotu z pozorantem – utrata 1-2 pkt. 

- mało intensywne oszczekanie  - utrata 1- 2 pkt. 

- każdorazowe obieganie , odchodzenie i powrót do namiotu 

  z pozorantem - utrata 2 pkt. 

- każdorazowe podgryzanie rękawa  -  utrata  3 pkt. 

- słaby ogólny obraz wykonywanego ćwiczenia – utrata punktów zgodnie z decyzją 

  sędziego. 

 

5. Próba odwagi, atak na pozoranta w ruchu - 30 pkt. 

 

Pozorant wychodzi z namiotu i dynamicznym krokiem, wymachując pałką udaje się w kierunku 

przewodnika z psem. Na znak sędziego przewodnik uwalnia psa ze smyczy z komendą do gryzienia. 

Pies zdecydowanie i mocno musi złapać rękaw. Na znak sędziego   przewodnik podchodzi do psa, 

daje komendę puść, dopina smycz i odchodzi na wyznaczone miejsce. 

 

Punktacja 

- każda dodatkowa komenda - utrata 1 pkt. 

- wolne, nie zdecydowane dobieganie do pozoranta –-utrata 1-2 pkt. 

- słaby chwyt, podgryzanie -  utrata 1-5 pkt. 

- niewłaściwa  reakcja na pałkę , słaby kontakt z psem, słaby ogólny obraz 

  wykonywanego ćwiczenia – utrata punktów zgodnie z decyzją sędziego. 

 

Dyskwalifikację w punkcie  4 i 5 powoduje piąta komenda do wykonania ćwiczenia, trzecia komenda 

do podporządkowania w przypadku wyłamania lub opuszczenia oznakowanego miejsca 

wykonywania ćwiczeń.   

 

Punktacja/ocena 

            

punkty ocena 

60 - 57,5 doskonała 

57 - 54 bardzo dobra 

53,5 - 48 dobra 



 

47,5 - 42 dostateczna 

41,5 - 0 niedostateczna 

punkty ocena 

120 - 115 doskonała 

114,5 - 108 bardzo dobra 

107,5 - 96 dobra 

95,5 - 84 dostateczna 

83,5 - 0 niedostateczna 

 

 

 

Podstawą klasyfikacji na Wystawie Klubowej  jest zaliczenie części obejmującej ocenę wyszkolenia 

psa oraz eksterieru. 

 

W przypadku dyskwalifikacji dotyczącej oceny wyszkolenia pies/suka w dalszej części wystawy 

może  być oceniany w klasach bez wyszkolenia odpowiednich do swojego wieku. 


