ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY w POLSCE
GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW

REGULAMIN
KLASY: E, P, O

Warszawa, marzec 2015 r.

I. Cel zawodów
1. Celem zawodów na dummy jest propagowanie pracy z retrieverem, doskonalenie jego
wrodzonych cech typowych dla retrievera oraz nauczenie psa współpracy z przewodnikiem
i pozostawania pod jego kontrolą. Należy zwrócić specjalną uwagę na doskonałą relację
między psem i przewodnikiem oraz posłuszeństwo psa, nawet jeżeli ten znajduje się
w znacznej odległości od przewodnika.
2. Zawody Retrieverów na Dummy nie dają prawa do wystawiania psa w klasie użytkowej
na wystawach psów rasowych organizowanych przez ZKwP lub inne organizacje kynologiczne
zrzeszone w FCI, ani ubiegania się o tytułu użytkowości myśliwskiej, nie są również podstawą
do przyznania wniosku na Championa Pracy (CPC).

II. Organizacja zawodów
Zawody przeznaczone są psów z grupy VIII FCI sekcji 1 – Retrievery, o udokumentowanym
pochodzeniu (metryka, rodowód): chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flat
coated retriever, golden retriever, labrador retriever, nova scotia duck tolling retriever.
2. Do zawodów mogą przystąpić psy, które na dzień zawodów, mają ukończony 6-ty miesiąc
życia. Górnej granicy wieku psów biorących udział w zawodach nie ogranicza się.
3. W zawodach mogą wziąć udział tylko psy zdrowe i w dobrej kondycji z aktualnym
świadectwem szczepienia przeciwko wściekliźnie. W zawodach nie mogą brać udziału suki
w okresie rui lub będące w drugiej połowie ciąży albo w okresie połogu.
4. Właścicielami startujących psów muszą być aktualni członkowie Związku Kynologicznego
w Polsce lub innych organizacji kynologicznych zrzeszonych w FCI.
Przewodnik psa, o ile nie jest jego właścicielem, nie może być zawieszony w prawach
członkowskich lub wykluczony z ZKwP, nie może być członkiem innej organizacji
kynologicznej niezrzeszonej w FCI.
5. Żadne zadanie nie może sprawiać zwierzęciu cierpienia ani w wyraźny sposób przekraczać
jego możliwości.
6. Liczba psów zgłoszonych do zawodów może być limitowana przez organizatora. W takim
przypadku o przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Zawody rozgrywane są w trzech klasach:
 klasa elementarna (E),
 klasa podstawowa (P),
 klasa otwarta (O).
8. W klasie elementarnej (E) mogą startować wszystkie psy, z zastrzeżeniem, że zaliczenie
klasy podstawowej (P) uniemożliwia powrót do startu w klasie elementarnej (E).
9. W klasie podstawowej (P) mogą startować psy, które zaliczyły klasę elementarną (E)
i uzyskały minimum połowę punktów w każdej konkurencji.
Do startu w klasie podstawowej (P) uprawnione są także psy, które pozytywnie ukończyły
Konkurs Pracy Retrieverów w klasie A (próby pracy) lub wyższej i uzyskały dyplom
minimum III.
Dopuszcza się do pierwszego startu w klasie podstawowej (P) również psy, które uzyskały
minimum 40 punktów w klasie D-0 w zawodach organizowanych według regulaminu
obowiązującego w latach poprzednich. Zasada ta obowiązuje do końca 2015 roku.
Zaliczenie klasy podstawowej (P) uniemożliwia powrót do startu w klasie elementarnej (E).
10. W klasie otwartej (O) mogą startować psy, które zaliczyły klasę podstawową (P) i uzyskały
minimum połowę punktów w każdej konkurencji.
Do startu w klasie otwartej (O) uprawnione są także psy, które pozytywnie ukończyły
Konkurs Pracy Retrieverów w klasie B lub C i uzyskały dyplom minimum III.
Dopuszcza się do pierwszego startu w klasie otwartej (O) również psy, które uzyskały
minimum 50 pkt w klasie D-Open w zawodach organizowanych według regulaminu
obowiązującego w latach poprzednich. Zasada ta obowiązuje do końca 2015 roku.
Zaliczenie klasy otwartej (O) uniemożliwia powrót do startu w klasie podstawowej (P).
11. Istnieje możliwość zgłoszenia psa do więcej niż jednej klasy (z zastrzeżeniem zasad
opisanych w punktach 8–10), jednakże start w kilku klasach jest na całkowitą
odpowiedzialność przewodnika.
1.
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12. Wszystkie dyscypliny rozgrywane są z użyciem standardowych zielonych dummy o masie
ok. 500g bez powłok takich jak sierść czy pierze oraz bez innych dodatków.
13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia 2 szt. dummy, o których mowa w pkt. 12,
nie ma jednak prawa domagać się, aby jego pies pracował na tych właśnie dummy.
Po zakończeniu zawodów przewodnik odbiera swoje dummy.
14. Psy biorące udział w zawodach, przed rozpoczęciem konkurencji, w miarę możliwości
powinno się zapoznać ze wszystkimi dummy (przez zawęszenie), na których zawody będą
rozgrywane.
15. Strzały podczas zawodów oddawane są z broni hukowej 6 lub 9 mm.
16. Kolejność startu ustala się w drodze losowania. Psy starują w kolejności wylosowanych
numerów. Wyjątkowo, w celu usprawnienia przebiegu zawodów sędzia główny może zmienić
kolejność startu.
17. Przewodnik może używać komend słownych, gwizdka lub znaków optycznych, jednakże
w danym momencie komendy te nie mogą się dublować, z wyłączeniem ćwiczenia „aport
kierunkowy”. Każde jednoczesne użycie więcej niż jednego rodzaju komendy będzie
traktowane jak wydanie dodatkowej komendy.
18. Pies może być wysłany po dummy z pozycji stojącej, siedzącej lub na „waruj”, w zależności
od uznania przewodnika.
19. Podczas wykonywania wszystkich konkurencji, z wyłączeniem ćwiczenia „chodzenie przy
nodze na otoku/smyczy” pies pracuje bez obroży (przekładanego otoku).
20. Przewodnik jest zobowiązany do wykonywania wszelkich poleceń sędziego, tym niemniej
całkowicie odpowiada za swojego psa i dostosowuje się do poleceń na własne ryzyko.
21. Przewodnikowi nie wolno w żaden sposób nagradzać psa podczas wykonywania ćwiczeń.
Dopuszczalne jest pochwalenie psa, gdy sędzia zasygnalizuje zakończenie ćwiczenia.
Karanie psa jest niedozwolone.
22. Nie wolno wymagać od startującego psa przynoszenia dummy leżących w bezpośredniej
bliskości innego psa.
23. Wszystkie psy są oceniane w zbliżonych warunkach w poszczególnych konkurencjach w ten
sposób, aby ograniczyć do minimum wpływ przypadku.
24. Regulamin nie przewiduje możliwości powtarzania ćwiczeń.
25. W klasie elementarnej (E) konkurencje składają się z pojedynczych ćwiczeń.
26. W klasach podstawowej (P) i otwartej (O) konkurencje mogą składać się z pojedynczych
ćwiczeń, z kombinacji dwóch jednakowych ćwiczeń (np. marking z wody dwóch dummy, itp.)
lub dwóch różnych ćwiczeń (np. marking z lądu i marking z wody, itp.).
27. Dobór konkurencji dla klasy podstawowej (P) i otwartej (O) jest uzależniony od warunków
terenowych w miejscu rozgrywania zawodów. Organizator przygotowuje sześć konkurencji
o różnym stopniu trudności, a sędzia wybiera cztery, które będą rozgrywane podczas
zawodów.
28. Merytoryczny przebieg zawodów określa sędzia, który jest za to odpowiedzialny. Decyzje
sędziego są niepodważalne i ostateczne.
29. Obecna podczas zawodów publiczność ma obowiązek zachować się w taki sposób, aby nie
przeszkadzać pracującym psom i w tym zakresie podporządkowuje się poleceniom komisji
sędziowskiej.
30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje sędzia główny
zawodów.

III. Punktacja i ocena
1.
2.

3.

Ocena psa w danej konkurencji rozpoczyna się od momentu zgłoszenia przez przewodnika
gotowości do jej rozpoczęcia.
Obniżenia oceny dokonywane są przez sędziego na podstawie zaleceń regulaminu i w innych
przypadkach według jego opinii. Poza obniżeniami oceny w trakcie ćwiczeń sędzia stosuje
kary w postaci wykluczenia z zawodów za niewłaściwe zachowanie psa lub przewodnika.
Sędzia może przerwać wykonywanie konkurencji, gdy pies jest w złej formie fizycznej,
bezustannie szczeka lub jest całkowicie poza kontrolą przewodnika oraz w przypadku
niewłaściwego traktowania psa, a także niesportowego zachowania przewodnika.
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4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

Podczas konkurencji sędzia ocenia:
 chodzenie przy nodze,
 spokój na stanowisku,
 zdolność zapamiętywania miejsca upadku aportów (marking),
 powrót z aportem i jego oddanie,
 pracę węchową,
 umiejętność szukania,
 styl pracy,
 współpracę z przewodnikiem.
Każdorazowo przy odbiorze od psa dummy dozwolona jest komenda słowna, na przykład:
„daj”, „puść”, bez traktowania tego jako wydanej dodatkowej komendy.
Pies może oddawać dummy na stojąco bez utraty punktów.
Pies musi oddać dummy do ręki przewodnika. Przewodnik może zrobić wykrok celem odbioru
dummy, ale nie wolno mu odrywać drugiej nogi od ziemi.
Położenie przez psa dummy na ziemi w celu poprawienia chwytu (bez rozglądania się na boki
i bez kontaktu wzrokowego z przewodnikiem) nie stanowi błędu i nie powoduje obniżenia
oceny.
Za każdą konkurencję pies może otrzymać od 0 do 20 pkt. Najmniejszą jednostką punktacji
jest 1 punkt. Ocena ujemna będzie traktowana jako ocena zerowa.
W przypadku, gdy konkurencja składa się z dwóch ćwiczeń na każde z nich przewidywane jest
maksymalnie 10 pkt., tak aby ogólna suma punktów możliwych do uzyskania w konkurencji
wynosiła 20.
Uzyskanie „0” punktów z jednej konkurencji oznacza, że pies nie zalicza danej klasy.
Lokaty przyznawane są według uzyskanej łącznie sumy punktów, oddzielnie dla każdej klasy.
W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej psów jednakowej punktacji o zwycięstwie
decyduje przeprowadzona dogrywka. Sędzia decyduje, która konkurencja w danej klasie
będzie stanowiła dogrywkę i ogłasza swoją decyzję na początku zawodów. Dogrywkę
wygrywa pies, który uzyska lepszy wynik w krótszym czasie. O lokacie psów, które biorą udział
w dogrywce decyduje wynik dogrywki. W pozostałych przypadkach decyduje wiek psa.
Zawody wygrywa pies z najwyższą łączną punktacją lub w konkurencji dogrywkowej uzyska
lepszy wynik w krótszym czasie.

14. Błędy obniżające ocenę:
Błędy obniżające ocenę

Punkty ujemne

Odchodzenie od nogi przewodnika na odległość ponad 1m, dodatkowo przy
ćwiczeniu „chodzenie przy nodze” w klasie elementarnej (E) – wyprzedzenie
przewodnika przez psa całym ciałem lub pozostanie w tyle oraz napinanie
smyczy
Każda dodatkowa komenda poza dozwolonymi w konkurencji, respektowana
przez psa
Każda dodatkowa komenda nierespektowana przez psa

-1 pkt.

-2 pkt.

Klasa E

-3 pkt.

Klasa P

-5 pkt.

Klasa O

-7 pkt.

Pies samowolnie rusza po aport i natychmiast wraca na komendę do powrotu
Pies nie zapamiętał upadku dummy i przeszukuje teren w promieniu
mniejszym niż 15 kroków od leżącego dummy
Po odnalezieniu dummy pies wyraźnie zwleka z oddaniem aportu, nie wraca
do przewodnika natychmiast i najkrótsza drogą

-2 pkt.

Memłanie, podrzucanie, zabawa aportem

-10 pkt.

Pies zatrzymuje się z aportem zbyt daleko od przewodnika. Przewodnik
podchodzi do psa

-2 pkt.
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-5 pkt.
-5 pkt.

Pies wraca bez aportu, przewodnik wysyła go drugi raz

-5 pkt.

Pies otrząsa się po wyjściu z wody nie wypuszczając dummy

-5 pkt.

Po wyjściu z wody pies kładzie aport w celu poprawienia chwytu i otrząsa się
Załatwianie potrzeb fizjologicznych

-10 pkt.

Klasa E i P

-5 pkt.

Klasa O

-10 pkt.

15. Błędy wykluczające z konkurencji:
Błędy, za które pies otrzymuje „0” punktów w konkurencji
Pies rusza po aport bez komendy, nie reaguje na komendę do powrotu
Pies nie podejmuje aportu
Pies nie wraca z aportem, jest nieprzywoływalny, jest poza kontrola
przewodnika
Dwukrotny powrót psa do przewodnika bez aportu
Podmiana aportu, zamiana kolejności aportowania, przynoszenie dwóch
dummy jednocześnie
Zbyt mocne ściskanie dummy, robienie dziur
Brak spokoju na stanowisku, szczekanie, skomlenie, piszczenie
Pies nie zapamiętał upadku dummy i przeszukuje teren w promieniu
większym niż 15 kroków od leżącego dummy
Pies wypluwa dummy pod nogi przewodnika lub kładzie aport na ziemi,
rozgląda się lub nawiązuje kontakt wzrokowy z przewodnikiem
16. Błędy wykluczające z zawodów:
Błędy wykluczające psa z zawodów
Agresja w stosunku do innych psów i ludzi
Używanie przez przewodnika przemocy wobec psa
Bojaźliwa reakcja na strzał
Pies unika wejścia do wody

IV. Zasady organizacji konkurencji w poszczególnych klasach
 KLASA ELEMENTARNA (E)
W klasie elementarnej (E) mogą startować wszystkie psy, z zastrzeżeniem, że zaliczenie klasy
podstawowej (P) uniemożliwia powrót do startu w klasie elementarnej (E).
W klasie elementarnej (E) rozgrywane są następujące ćwiczenia stanowiące odrębne konkurencje:
1. Chodzenie przy nodze (na otoku/smyczy i bez)
Konkurencję przeprowadza się na dukcie leśnym lub w przestrzeni otwartej i ma ona na celu
sprawdzenie prawidłowości chodzenia psa przy nodze przewodnika na otoku i bez.
Po zatrzymaniu pies ma pozostawać przy nodze przewodnika stojąc lub siadając. Przewodnik
podąża w kierunku wyznaczonym przez sędziów około 60 kroków w linii prostej prowadząc psa
na otoku. W drodze powrotnej pies podąża luzem obok przewodnika. Pies powinien iść przy
nodze przewodnika całym ciałem nie wyprzedzając i nie pozostając w tyle, nie napinając otoku
i nie oddalając się w bok na więcej niż 1m.
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2. Przychodzenie do nogi
Pies biega luzem, zwolniony z komendy. Na znak sędziów należy przywołać psa jednym
sygnałem, według uznania przewodnika (gwizdek, głos lub sygnał optyczny).
Czas na wykonanie polecenia – powrotu po sygnale przewodnika do 1 minuty.
3. Marking z lądu (odległość około 30 kroków)
Do konkurencji psy przystępują pojedynczo. Po strzale dummy rzucane jest na odległości około
30 kroków. Psa wolno wysłać po aport tylko na wyraźny znak sędziego. Dopuszczalne
komendy: 1 podstawowa wysyłająca psa po dummy (np. aport) i 1 dodatkowa przed
odebraniem od psa dummy (np. daj).
4. Marking z otwartej wody
Do konkurencji psy przystępują pojedynczo. Po strzale dummy rzucane jest (z brzegu lub
z pomostu) na otwartą wodę na odległość około 15-20 metrów od brzegu. Przewodnik z psem
stoją 5 kroków od linii wody. Psa wolno wysłać po aport tylko na wyraźny znak sędziego.
Dopuszczalne komendy: 1 podstawowa wysyłająca psa po dummy (np. aport) i 1 dodatkowa
przed odebraniem od psa dummy (np. daj).
Zaliczenie klasy elementarnej (E) i uzyskanie minimum połowy punktów w każdej konkurencji
uprawnia do startu w klasie podstawowej (P).
Zaliczenie klasy podstawowej (P) uniemożliwia powrót do startu w klasie elementarnej (E).

 KLASA PODSTAWOWA (P)
W klasie podstawowej (P) mogą startować psy, które zaliczyły klasę elementarną (E) i uzyskały
minimum połowę punktów w każdej konkurencji.
Do startu w klasie podstawowej (P) uprawnione są także psy, które pozytywnie ukończyły Konkurs
Pracy Retrieverów w klasie A (próby pracy) lub wyższej i uzyskały dyplom minimum III.
Dopuszcza się do pierwszego startu w tej klasie również psy, które uzyskały minimum 40 pkt.
w klasie D-0 w zawodach organizowanych według regulaminu obowiązującego w latach
poprzednich. Zasada ta obowiązuje do końca 2015 roku.
W klasie podstawowej (P) rozgrywane są następujące ćwiczenia:
1. Marking z lądu (odległość około 50 kroków)
Do konkurencji psy przystępują pojedynczo. Po strzale dummy rzucane jest na odległości około
50 kroków. Psa wolno wysłać po aport tylko na wyraźny znak sędziego. Dopuszczalne
komendy: 1 podstawowa wysyłająca psa po dummy (np. aport) i 1 dodatkowa przed
odebraniem od psa dummy (np. daj).
Dopuszczalny jest również marking z podchodu lub z odłożeniem (odejście z psem w tył lub
w bok od miejsca startu), z zastrzeżeniem, że dystans do przejścia nie może być większy niż
10 kroków. W tym przypadku dopuszcza się wydanie dodatkowej komendy przy zwrotach.
2. Marking z otwartej wody
Do konkurencji psy przystępują pojedynczo. Po strzale dummy rzucane jest (z brzegu lub
z pomostu) na otwartą wodę na odległość około 20 metrów od linii brzegu. Przewodnik z psem
stoją 5 kroków od linii wody. Psa wolno wysłać po aport tylko na wyraźny znak sędziego.
Dopuszczalne komendy: 1 podstawowa wysyłająca psa po dummy (np. aport) i 1 dodatkowa
przed odebraniem od psa dummy (np. daj).
Dopuszczalny jest również marking z podchodu (wzdłuż linii wody) lub z odłożeniem (odejście
z psem w tył lub w bok od miejsca startu), z zastrzeżeniem, że dystans do przejścia nie może
być większy niż 5 kroków. W tym przypadku dopuszcza się wydanie dodatkowej komendy przy
zwrotach.
3. Aport kierunkowy (odległość około 40 kroków) ślepy ze strzałem
Do konkurencji psy przystępują pojedynczo. Dummy jest podkładane w
40 kroków od miejsca startu w sposób niewidoczny dla psa, ale widoczny
Pomocnik oddaje strzał w kierunku leżącego dummy. Psa wolno wysłać
na wyraźny znak sędziego. Zadaniem przewodnika jest nakierowanie
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odległości około
dla przewodnika.
po dummy tylko
komendami psa

na dummy. Pies musi respektować wydawane komendy i wykonywać je zgodnie z ich treścią.
Czas na wykonanie ćwiczenia wynosi do 5 minut.
W klasie tej należy przeprowadzić cztery konkurencje, na które może składać się pojedyncze
ćwiczenie lub kombinacja dwóch jednakowych ćwiczeń (np. marking z lądu dwóch dummy, itp.)
lub różnych ćwiczeń (np. marking odłożony z lądu i marking z wody lub marking z wody i aport
kierunkowy ślepy ze strzałem, itp.). W przypadku, gdy konkurencja składa się z dwóch ćwiczeń,
na każde z nich przewidywane jest maksymalnie 10 pkt, tak aby ogólna suma punktów możliwych
do uzyskania w tej konkurencji wynosiła 20.
Dobór konkurencji jest uzależniony od warunków terenowych w miejscu rozgrywania zawodów.
Organizator przygotowuje sześć konkurencji o różnym stopniu trudności, a sędzia wybiera cztery,
które będą rozgrywane podczas zawodów.
Sędzia decyduje o wyborze rozgrywanych konkurencji w tej klasie i ogłasza swoją decyzję
najpóźniej przed rozpoczęciem startu klasy podstawowej (P).
Zaliczenie klasy podstawowej (P) i uzyskanie minimum połowy punktów w każdej konkurencji
uprawnia do startu w klasie otwartej (O).
Zaliczenie klasy otwartej (O) uniemożliwia powrót do startu w klasie podstawowej (P).
 KLASA OTWARTA (O)
W klasie otwartej (O) mogą startować psy, które zaliczyły klasę podstawową (P) i uzyskały
minimum połowę punktów w każdej konkurencji.
Do startu w klasie otwartej (O) uprawnione są także psy, które pozytywnie ukończyły Konkurs
Pracy Retrieverów w klasie B lub C i uzyskały dyplom minimum III.
Dopuszcza się do pierwszego startu w tej klasie również psy, które uzyskały minimum 50 pkt
w klasie D-Open w zawodach organizowanych według regulaminu obowiązującego w latach
poprzednich. Zasada ta obowiązuje do końca 2015 roku.
W klasie otwartej (O) rozgrywane są następujące ćwiczenia:
1. Marking z lądu (odległość około 80 kroków)
Do konkurencji psy przystępują pojedynczo lub parami. Po strzale dummy rzucane jest
na odległości około 80 kroków. Psa wolno wysłać po aport tylko na wyraźny znak sędziego.
Dopuszczalne komendy: 1 podstawowa wysyłająca psa po dummy (np. aport) i 1 dodatkowa
przed odebraniem od psa dummy (np. daj).
Dopuszczalny jest również marking z podchodu lub z odłożeniem (odejście z psem w tył lub
w bok od miejsca startu), z zastrzeżeniem, że dystans do przejścia nie może być większy niż
20 kroków. W tym przypadku dopuszcza się wydanie dodatkowej komendy przy zwrotach.
2. Marking z otwartej wody
Do konkurencji psy przystępują pojedynczo lub parami. Po strzale dummy rzucane jest
(z brzegu lub z pomostu) na otwartą wodę na dowolną odległość (minimum 20 metrów) od linii
brzegu. Przewodnik z psem stoją 5 kroków od linii wody. Psa wolno wysłać po aport tylko
na wyraźny znak sędziego. Dopuszczalne komendy: 1 podstawowa wysyłająca psa po dummy
(np. aport) i 1 dodatkowa przed odebraniem od psa dummy (np. daj).
Dopuszczalny jest również marking z podchodu (wzdłuż linii wody) lub z odłożeniem (odejście
z psem w tył lub w bok od miejsca startu), z zastrzeżeniem, że dystans do przejścia nie może
być większy niż 10 kroków. W tym przypadku dopuszcza się wydanie dodatkowej komendy przy
zwrotach.
3. Aport kierunkowy z wody bez strzału
Do konkurencji psy przystępują pojedynczo lub parami. Pies znajduje się poza stanowiskiem.
Dummy rzucane jest na otwartą wodę na dowolną odległość (minimum 20 metrów) w sposób
niewidoczny dla psa. Przewodnik podchodzi z psem na wyznaczone stanowisko, a sędzia
wskazanie miejsce kierunek lub miejsce, w którym znajduje się dummy. Zadaniem przewodnika
jest nakierowanie komendami psa na dummy. Pies musi respektować wydawane komendy
i wykonywać je zgodnie z ich treścią.
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Czas na wykonanie ćwiczenia wynosi do 5 minut.
Dopuszczalne jest również, jeśli pozwalają na to warunki terenowe umieszczenie dummy
w niewysokich i niegęstych szuwarach lub na drugim brzegu akwenu.
4. Aport kierunkowy z wody ze strzałem
Do konkurencji psy przystępują pojedynczo lub parami. Pies znajduje się poza stanowiskiem.
Dummy rzucane jest na otwartą wodę na dowolną odległość (minimum 20 metrów) w sposób
niewidoczny dla psa. Przewodnik podchodzi z psem na wyznaczone stanowisko, a sędzia
wskazanie miejsce kierunek lub miejsce, w którym znajduje się dummy. Pomocnik oddaje strzał
w kierunku leżącego dummy. Psa wolno wysłać po dummy tylko na wyraźny znak sędziego.
Zadaniem przewodnika jest nakierowanie komendami psa na dummy. Pies musi respektować
wydawane komendy i wykonywać je zgodnie z ich treścią.
Czas na wykonanie ćwiczenia wynosi do 5 minut.
Dopuszczalne jest również, jeśli pozwalają na to warunki terenowe umieszczenie dummy
w niewysokich i niegęstych szuwarach lub na drugim brzegu akwenu.
5. Aport kierunkowy (odległość około 60 kroków) ślepy bez strzału
Do konkurencji psy przystępują pojedynczo lub parami. Dummy jest podkładane w odległości
około 60 kroków od miejsca startu w sposób niewidoczny dla psa, ale widoczny dla
przewodnika. Zadaniem przewodnika jest nakierowanie komendami psa na dummy. Pies musi
respektować wydawane komendy i wykonywać je zgodnie z ich treścią.
Czas na wykonanie ćwiczenia wynosi do 5 minut.
6. Aport kierunkowy (odległość około 60 kroków) ślepy ze strzałem
Do konkurencji psy przystępują pojedynczo lub parami. Dummy jest podkładane w odległości
około 60 kroków od miejsca startu w sposób niewidoczny dla psa, ale widoczny dla
przewodnika. Pomocnik oddaje strzał w kierunku leżącego dummy. Psa wolno wysłać
po dummy tylko na wyraźny znak sędziego. Zadaniem przewodnika jest nakierowanie
komendami psa na dummy. Pies musi respektować wydawane komendy i wykonywać
je zgodnie z ich treścią.
Czas na wykonanie ćwiczenia wynosi do 5 minut.
Start parami oznacza, że podczas wykonywania konkurencji przez jednego psa, drugi ma
obowiązek siedzieć luzem w miejscu wyznaczonym przez sędziego i obserwować pracę
poprzednika.
W klasie tej należy przeprowadzić cztery konkurencje, na które może składać się pojedyncze
ćwiczenie lub kombinacja dwóch jednakowych ćwiczeń (np. marking z wody dwóch dummy, itp.)
lub dwóch różnych ćwiczeń (np. marking z lądu z podchodu i aport kierunkowy z wody lub marking
z wody i aport kierunkowy ślepy bez strzału, itp.). W przypadku, gdy konkurencja składa się
z dwóch ćwiczeń na każde z nich przewidywane jest maksymalnie 10 pkt, tak aby ogólna suma
punktów możliwych do uzyskania w konkurencji wynosiła 20.
W klasie otwartej (O) należy minimum dwie konkurencje przeprowadzić parami.
Dobór konkurencji jest uzależniony od warunków terenowych w miejscu rozgrywania zawodów.
Organizator przygotowuje sześć konkurencji o różnym stopniu trudności, a sędzia wybiera cztery,
które będą rozgrywane podczas zawodów.
Sędzia decyduje o wyborze rozgrywanych konkurencji w tej klasie i ogłasza swoją decyzję
najpóźniej przed rozpoczęciem startu klasy otwartej (O).

Zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego ZKwP z dnia 18 marca 2015 r.
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