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Regulamin egzaminów – zawodów
OBEDIENCE

Regulamin egzaminów - zawodów Obedience
I. Postanowienia ogólne
W egzaminach - zawodach Obedience według regulaminu polskiego mogą brać udział wszystkie psy zarówno z rodowodami jak i
nierasowe, bez warunków dodatkowych, zgodnie z obowiązująca w Związku ogólną zasadą o przyjmowaniu psów na szkolenie i
egzaminy. Na zawodach międzynarodowych obowiązuje regulamin konkurencji Obedience FCI. Suki mające cieczkę występują na
końcu. Konkursy Obedience nie dają prawa do wystawiania psa w klasie użytkowej.
Właścicielami startujących psów i ich przewodnikami na każdej imprezie mogą być wyłącznie aktualni członkowie Związku. Startujący
muszą mieć książeczki startowe (książeczki wyszkolenia psa).
Przebieg merytoryczny egzaminu określa sędzia, który jest za to odpowiedzialny. Decyzja sędziego są niepodważalne i ostateczne.
II. Punktacja i ocena
Współczynnik trudności:
Najmniejszą jednostką punktacji jest 0,5 punktu. Każde ćwiczenie jest oceniane przez sędziego w skali 0-5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5;...10pkt.
Sędzia przyznaje punkty za ćwiczenie, sekretarz notuje je i otrzymany wynik mnoży przez współczynnik trudności, co daje wynik
ostateczny. Np. w ćwiczeniu o wsp. trudności 3 pies uzyskał od sędziego 7,5 pkt, czyli za ćwiczenie otrzymuje: 7.5 x 3 = 22.5 punktu.
Pozwala to oceniać wszystkie ćwiczenia w ten sam sposób, a wynik punktowy zależy od trudności określanej mnożnikiem. Ocena
niedostateczna to 0 - 5,0 pkt, 0 pkt jest za całkowite niewykonanie podstawowych elementów ćwiczenia, co ujęte jest w opisach
ćwiczeń.
Oceny :
Oceny za całość występu jak i za poszczególne ćwiczenia mają odzwierciedlenie w ilości uzyskanych punktów i kształtują się
następująco: ocena doskonała 80,0 - 100% punktów możliwych do zdobycia, ocena bardzo dobra: 70,0 - 79,5 % pkt, ocena dobra
60,0 - 69,5 % pkt, ocena dostateczna 50,5 - 59,5 % pkt.
Książeczki startowe :
Każdy startujący obowiązany jest mieć książeczkę startową, którą wykupuje się w oddziale macierzystym, gdzie jest prowadzona
ewidencja wydanych książeczek. Książeczka jest uzupełnieniem rodowodu i może być wydana jedna dla jednego psa. Książeczkę
startową oddaje się kierownikowi egzaminu w momencie zgłaszania się na imprezę, a odbiera na zakończenie z wpisem uzyskanego
wyniku i podpisem sędziego. Jest to obowiązek zarówno dla uczestników jak i organizatorów
Klasy :
Egzaminy - zawody przeprowadzane są w klasach o rosnącym stopniu trudności i wymagań. Klasy objęte regulaminem krajowym :
klasa 0, kl. 1, kl. 2, oraz klasa wg regulaminu międzynarodowego FCI określana jako "klasa 3". Starty trzeba rozpoczynać od klasy 0,
awans - (prawo startu) do klasy 1 daje uzyskanie jednej oceny doskonałej w kl. 0; awans do klasy 2 i 3 daje uzyskanie 2 ocen
doskonałych, od 2 różnych sędziów w klasach o stopień niższych. Uprawnienie do startu w klasie 1 dają również zdany egzamin na
Psa Towarzyszącego na ocenę dobrą lub taki sam wynik na Zawodach Psów Towarzyszących. Możliwość awansu dotyczy tylko tego
samego psa z tym samym przewodnikiem. Nie wolno startować w 2 klasach jednego dnia. Ilość startów w klasie, do której ma się
uprawnienia jest nieograniczona. Jeżeli jednak przewodnik z psem po zdobyciu uprawnień wystartuje choćby raz w klasie wyższej i
uzyska ocenę doskonałą, nie ma możliwości powrotu do startów w klasie niższej.
Kary
Obniżenia oceny dokonywane są przez sędziego na podstawie zaleceń regulaminu i w innych przypadkach według własnej opinii.
Poza obniżeniami oceny w trakcie ćwiczeń sędzia stosuje kary za niewłaściwe zachowanie psa lub przewodnika. W łagodniejszym
przypadku sędzia udziela ostrzeżenia sygnalizowanego żółtą kartką, co uwzględniane jest też w ocenie punktowej. Ostrzeżenie może
być udzielone przez sędziego danemu zawodnikowi tylko raz, drugi taki przypadek powoduje już dyskwalifikację sygnalizowaną
czerwoną kartką. Dyskwalifikacja oznacza przerwanie ćwiczenia i usunięcie zawodnika z ringu. Wszystkie dotychczas uzyskane punkty
zostają anulowane, a fakt dyskwalifikacji odnotowywany jest w książeczce startowej.
< Sędzia może przerwać wykonywanie programu, gdy pies jest w złej formie fizycznej, bezustannie szczeka lub jest całkowicie poza
kontrolą przewodnika.
< Dyskwalifikacja następuje w wyniku wejścia nie wezwanego zawodnika na plac ćwiczeń w dniu zawodów np. w celu treningu,
stosowania dopingu i niewłaściwego traktowania psa, a także niesportowe zachowanie przewodnika.
< Dyskwalifikację powodują również: agresja wobec ludzi lub psów, nie powrócenie do przewodnika po wyłamaniu się na ringu i po
trzykrotnym przywołaniu, a także samowolne opuszczenie terenu ringu poza przypadkiem, gdy pies podąża za przewodnikiem w
ćwiczeniu „zostawanie” w kl. 1 i 2, gdy ten opuszcza ring.
< Załatwianie przez psa potrzeb fizjologicznych na ringu : 40 pkt karnych ogólnie i nie zaliczenie wykonywanego ćwiczenia.
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III. Organizacja zawodów
WYMOGI TECHNICZNE
Aby przeprowadzić zawody w Obedience, organizatorzy muszą zapewnić:
- ogrodzony teren o wymiarach co najmniej 20 m x 30 m (lepiej 25 m x 40 m), nie zagrażający bezpieczeństwu psów. Przed zawodami
teren musi zostać oficjalnie przyjęty przez sędziego;
- personel pomocniczy: komisarza ringu (zaakceptowanego przez sędziego) oraz sekretarza;
- przeszkodę – płotek pełny o wysokości maksymalnej 0,70 m, z możliwością regulacji wysokości, co 10 cm;
- odpowiednie tablice i pachołki - (znaczniki punktów na placu) o wysokości ok. 15 cm.
- 3 komplety (po ok. 200 g , 300 g i 450 g w komplecie) koziołków do APORTOWANIA (2 kpl. do aportu kierunkowego w kl. 2 i jeden
do aportu przez przeszkodę i jeden metalowy dla klasy 3 - międzynarodowej;
- drewienka dodatkowe do WYSZUKIWANIA, nienumerowane, o przekroju okrągłym lub prostokątnym, o wymiarach 10 cm x 2 cm x 2
cm, w ilości wystarczającej do wymienienia drewienek dotkniętych przez psy; szczypce do drewienek lub t.p.
- drewienka do WYSZUKIWANIA, numerowane, zamknięte w kopertach, o przekroju okrągłym lub prostokątnym, o wymiarach 10 cm x
2 cm x 2 cm, w ilości równej liczbie zawodników;
- rysunki 3 pozycji psa WARUJ, SIAD, STÓJ, narysowane na planszach na trójkącie dającym się obracać.
– tablice z punktami przyznawanymi przez sędziego, oraz karty żółte do udzielania ostrzeżeń i czerwone do zasygnalizowania
dyskwalifikacji
OBOWIĄZKI osób obsługujących egzamin
1. Komisarz ringu przekazuje przewodnikowi wszystkie polecenia sędziego, umieszcza przedmioty w miejscach wskazanych przez
sędziego, nadzoruje prawidłowy przebieg ćwiczeń informując sędziego o wszelkich nieprawidłowościach.
2. Sekretarz notuje oceny i uwagi sędziego i podlicza punktację.
3.Kierownik egzaminu odpowiada za prawidłową organizację, zgodną z obowiązującymi regulaminami i zasadami.
IV. ZASADY OGÓLNE
Przewodnik jest zobowiązany do wykonywania wszelkich poleceń sędziego. Polecenia sędziego oraz wszystkie polecenia dotyczące
przebiegu ćwiczeń przekazywane są przez komisarza ringu. Tym niemniej przewodnik całkowicie odpowiada za swojego psa i
dostosowuje się do poleceń na własne ryzyko.
Przewodnik wprowadza psa na plac ćwiczeń w klasie 2 bez smyczy a w kl. 0 i 1 na smyczy, którą odpina na znak sędziego, oddaje
komisarzowi ringu i odbiera po zakończeniu programu, względnie przewiesza ją przez lewe ramię na prawo w dół, o ile będzie mu ona
potrzebna przy jakimś ćwiczeniu (w kl. 0 i 1). Dozwolone są następujące rodzaje obroży: w klasie 0 - gładkie obroże skórzane,
nylonowe, parciane lub łańcuszek w wyższych klasach tylko pojedynczy, luźny łańcuszek. Obroże typu kolczatka są zabronione.
Przewodnikowi nie wolno w żaden sposób nagrodzić psa podczas wykonywania ćwiczeń; posiadanie przy sobie zabawek lub
smakołyków prowadzi do dyskwalifikacji. Dopuszczalne jest krótkie pogłaskanie lub pochwalenie psa, gdy sędzia zasygnalizuje
zakończenie ćwiczenia. Karanie psa jest niedozwolone.
KOMENDAMI są krótkie słowa- polecenia, które muszą być stosowane zawsze takie same do analogicznych ćwiczeń. W opisach
ćwiczeń podane są przykłady komend, które mogą mieć inne brzmienie. Przeciąganie słowa komendy traktowane jest jak komenda
dodatkowa. Przewodnik może używać krótkich komend słownych lub krótkich gestów (znaków optycznych). Jeżeli opis ćwiczenia
dopuszcza taką możliwość, można komendę słowną połączyć z krótkim gestem.
Każde ćwiczenie rozpoczyna się i kończy postawą wyjściową, którą jest SIAD przy lewej nodze prosto stojącego przewodnika. Pozycja
wyjściowa psa STÓJ lub WARUJ jest dozwolona, ale musi być wykonywana konsekwentnie i zgłoszona sędziemu przed rozpoczęciem
programu. Danie komendy SIAD przy zatrzymaniu traktowane jest jako komenda dodatkowa, tak jak każde niewykonanie pozycji STÓJ
lub WARUJ po zaanonsowaniu powoduje stratę -0.5 punktu.
Prowadzenie psa przy prawej nodze jest dopuszczalne w przypadku, gdy przewodnik widzi taką konieczność. Wszystkie opisy należy
wówczas interpretować jak w lustrzanym odbiciu.
Odchodząc od psa, który ma zostać, wolno dać komendę "do zostania" n.p ZOSTAŃ, względnie powtórzyć komendę określającą
pozycję n.p. 'SIAD".
Zwroty w tył należy demonstrować po minięciu krańcowego oznacznika (pachołka) trasy, nie obchodząc go.
Wysokość przeszkody określa się indywidualnie dla każdego psa zaokrąglając wysokość psa do najbliższej możliwej wartości w
dziesiątkach centymetrów. Tak np. pies o wysokości w kłębie 53 cm skacze przez przeszkodę o wys. 50 cm.
Wysokość przeszkody nie może być obniżona przez sędziego nawet w wyjątkowych przypadkach.
Przewodnik sam dokonuje wyboru wielkości aportów w klasie 2.
Po powrocie do zostającego psa, który leży (lub stoi), pies nie powinien zmienić samodzielnie pozycji do postawy wyjściowej bez
komendy, którą daje się po 2 - 3 sekundach dla zaakcentowania tego. Podobnie, gdy pies przybiegnie i usiądzie przed przewodnikiem,
komendę do nogi daje się z po 2-3 sek. na polecenie komisarza. Tak samo należy postąpić po odebraniu aportu. Odebrany aport
przewodnik przekłada do prawej ręki i trzyma spokojnie opuszczony w dół, aż do zakończenia ćwiczenia.
W obrębie terenu, na którym układa się przedmioty do wyszukiwania nie mogą znajdować się inne przedmioty odwracające uwagę
psa. Przewodnik może dotknąć przedmiot do wyszukiwania jedynie czystą, gołą ręką i schować go do czystej pustej kieszeni.
Regulamin nie przewiduje możliwości powtarzania ćwiczeń.
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KLASA

„0”

ZAŁOŻENIA dodatkowe do PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW KLASY „0”
Między poszczególnymi ćwiczeniami pies nie może być na smyczy.
Po ćwiczeniu 3 (chodzenie przy nodze na smyczy) przewodnik odpina smycz i oddaje ją komisarzowi lub przewiesza przez lewe ramię
na prawy bok.
Między ćwiczeniami zalecane jest umiarkowane chwalenie i motywowanie psa.
Wszystkie komendy mogą być wydawane jednocześnie głosowo i optycznie.

Ćwiczenie

Współczynnik

Ocena maksymalna

1. STOSUNEK DO OTOCZENIA - SOCJALIZACJA

1

10

2. WARUJ/SIAD-ZOSTAŃ (indywidualnie, 1 min)

2

20

3. CHODZENIE PRZY NODZE NA SMYCZY

2

20

4. PRZYWOŁANIE

2

20

5. SKOK PRZEZ PRZESZKODĘ

1

10

6. ZMIANY POZYCJI ( WARUJ, SIAD)

2

20

Razem maksymalnie:

100

Punktacja
Do przejścia do klasy 1 wymagana jest jedna ocena doskonała.
Minimum 80%__________ 80 - 100,0 pkt _________Ocena doskonała
Minimum 70%__________ 70 - 79,5 pkt __________Ocena bardzo dobra
Minimum 60%__________ 60 - 69,5 pkt __________Ocena dobra
Minimum 50%------------ 50 - 59,5 pkt -------- ------- Ocena dostateczna

ĆWICZENIE NR 1
Stosunek do otoczenia - socjalizacja
Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10
Wykonanie: Przewodnik podchodzi do sędziego prowadząc psa na smyczy zatrzymuje się w postawie wyjściowej i przedstawia się
podając imię, nazwisko, nazwę psa oraz Oddział ( miasto), który reprezentuje. W tym czasie sędzia może lekko pogłaskać psa, obejść
go w koło, nie wykonując przy tym prowokujących ruchów.
Uwagi: Ćwiczenie nie ma na celu zdenerwowania lub zaniepokojenia psa, a jedynie ma pozwolić na sprawdzenie poziomu jego
socjalności, stosunku do otoczenia, pewności siebie.
Wskazówki dla sędziego:
· niepokój, brak pewności siebie, nieduża lękliwość -0,5 do -1
· lękliwość bez agresji -1 do -5
· nie respektowanie zaanonsowanej pozycji zasadniczej STÓJ lub WARUJ -05 (za każdą nie respektowaną pozycję); o ile nie da się
tego ująć w poszczególnych ćwiczeniach, np. przy meldowaniu się
· agresja - wobec ludzi lub psów powoduje dyskwalifikację
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ĆWICZENIE NR 2
Pozostawianie psa w pozycji WARUJ lub SIAD (1 min.)
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową we wskazanym miejscu i następnie, na polecenie komisarza pozostawia psa w
pozycji WARUJ lub SIAD i odchodzi bez oglądania się do miejsca wskazanego przez komisarza, odległego od psa o 10 kroków i staje
tyłem do niego. Na polecenie sędziego, po upływie 1 minuty, przewodnik powraca do psa.
Uwagi:
· Ilość komend podstawowych: - w zależności od pozycji zostawania
· Dozwolone jest jednokrotne powtórzenie komendy ZOSTAŃ (karane) w wypadku przemieszczenia się psa przed odejściem
przewodnika.
Schemat ćwiczenia 2 kl. 0

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Nie wykonanie komendy ZOSTAŃ po więcej niż dwóch komendach.
- Przemieszczenie się psa o więcej niż 3 długości.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Zmiana pozycji przed lub podczas oddalania się przewodnika - 1.
· Przemieszczenie się psa (nie więcej niż o 3 jego długości) - 1 pkt. za każdą długość psa.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda - 0,5.
· Inne błędy: według uznania sędziego.

ĆWICZENIE NR 3
Chodzenie przy nodze na smyczy
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują postawę wyjściową we wskazanym miejscu i następnie pokonują wyznaczoną trasę
normalnym tempem. Trasa musi zawierać dwa zakręty w lewo, dwa zakręty w prawo, jeden zwrot w tył przez lewe ramię, jeden zwrot w
tył przez prawe ramię oraz jedno zatrzymanie (mniej więcej w połowie trasy - "zetki"), z przyjęciem postawy wyjściowej. Zwroty w tył
należy wykonywać po minięciu oznaczenia końca trasy (pachołka). Smycz musi mieć długość co najmniej 1 m i powinna być trzymana
wyłącznie w lewej ręce.
Uwagi:
· Pies powinien chętnie i radośnie iść przy lewej nodze przewodnika, z łopatką na wysokości jego kolana, uważnie reagując na ruch
przewodnika.
· Przewodnik powinien patrzeć przed siebie i poruszać się w sposób naturalny, swobodnie, lecz nie przesadnie poruszając rękami.
· Komendy można wydawać przy ruszaniu z miejsca oraz przy każdej zmianie kierunku.
· Po zatrzymaniu się, pies powinien natychmiast, bez komendy, usiąść przy nodze przewodnika.
Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
· Smycz napięta, wyraźne szarpanie smyczą.
- Wszystkie inne błędy (ociąganie się, odstawanie, wyprzedzanie, niedokładne wykonanie „SIAD”, nienaturalna postawa przewodnika)
są karane według uznania sędziego -0.5 do -5.
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Schemat ćwiczenia 3 kl. 0

ĆWICZENIE NR 4
Przywołanie
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w miejscu początku ćwiczenia. Następnie odprowadza psa do wskazanego
miejsca w odległości ok. 25 kroków, wykonuje w tył zwrot i pozostawia go w pozycji WARUJ. Przewodnik powraca do miejsca startu i
na polecenie komisarza przywołuje psa. Pies powinien przybiec jak najszybciej (minimum kłusem), jak najkrótszą drogą i usiąść przy
nodze, względnie przed przewodnikiem, i na następną komendę usiąść przy nodze. Przy dojściu do nogi dozwolone jest obejście psa
za przewodnikiem, jak i znalezienie się przy nodze bezpośrednio przez obrócenie się psa obok przewodnika. Ćwiczenie kończy się
przyjęciem postawy wyjściowej.
Uwagi:
· Ilość komend podstawowych: 2 lub 3 (np. WARUJ, DO NOGI lub DO MNIE, DO NOGI).
Schemat ćwiczenia 4 kl. 0

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Utrata kontroli nad psem (pies nie wróci do przewodnika).
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Powolne tempo powrotu psa -0.5 do -1.
· Powrót psa po łuku -0.5 do 1.
· Przemieszczenie się psa w pozycji WARUJ -0.5 punkt za długość psa.
· Zmiana pozycji WARUJ -0.5.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5.
· Inne błędy: według uznania sędziego
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ĆWICZENIE NR 5
Skok przez przeszkodę – płotek pełny
Współczynnik trudności =1
Ocena maksymalna 10
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w dowolnej odległości od przeszkody po stronie wskazanej przez komisarza.
Na następne polecenie przewodnik wysyła psa tam i z powrotem przez przeszkodę, bez konieczności zatrzymania psa po skoku.
(dozwolony jest gest ręką w kierunku przeszkody, a nawet jej dotknięcie). Pies powinien jak najszybciej w obie strony przeskoczyć
przez przeszkodę i wrócić do nogi przewodnika.
Uwagi:
· Ilość komend podstawowych: 3 (np. 2 x HOP, DO NOGI ).
· Ćwiczenie wymaga ustawienia płotka o wysokości dostosowanej do wysokości psa.
Schemat ćwiczenia 5 kl. 0

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Nie przeskoczenie przeszkody. w obie strony - nie przeskoczenie "tam"
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Nie wykonanie skoku powrotnego -5.
· Lekkie dotknięcie przeszkody -0.5.
· Mocne oparcie się o przeszkodę -2.
· Wolne wykonanie ćwiczenia -0.5.
· Krótkotrwała utrata kontaktu z przewodnikiem -0.5 do -2.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda - 0,5.
· Inne błędy: według uznania sędziego
ĆWICZENIE NR 6
Wykonywanie zmian pozycji (SIAD, WARUJ)
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w miejscu wskazanym przez komisarza i na jego polecenie wydaje komendy
WARUJ i SIAD. Przewodnik może stać obok psa lub przed nim w odległości do 2 -3 kroków.
Uwagi:
Ilość komend dozwolonych - 1 dla każdej pozycji
· Dozwolone są jednoczesne krótkie komendy optyczne.
Schemat ćwiczenia 6 kl. 0

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia : - 0 pkt.
- Nie wykonanie żadnej zmiany pozycji.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Nie wykonanie jednej zmiany pozycji -5.
· Powtórzenie komendy zmiany pozycji -1 (max 2 komendy dodatkowe na każdą pozycje).
· Powolne tempo wykonywania zmian pozycji -0.5.
· Inne błędy: według uznania sędziego
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Regulamin egzaminów – zawodów
OBEDIENCE

KLASA 1
Ćwiczenie

Współczynnik

Ocena maksymalna

1. STOSUNEK DO OTOCZENIA - SOCJALIZACJA

1

10

2. WARUJ-ZOSTAŃ (indywidualnie, 2 min)

2

20

3. CHODZENIE PRZY NODZE NA SMYCZY

1

10

4. CHODZENIE PRZY NODZE BEZ SMYCZY

2

20

5. STÓJ PODCZAS MARSZU

2

20

6. PRZYWOŁANIE

2

20

7. NAPRZÓD I WARUJ W KWADRACIE

2

20

8. APORT

2

20

9. SKOK PRZEZ PRZESZKODĘ

1

10

10. WYSZUKIWANIE PRZEDMIOTU ( z 2 szt )

2

20

11. ZMIANY POZYCJI NA ODLEGŁOŚĆ (SIAD, WARUJ)

2

20

12. WRAŻENIE OGÓLNE

1

10

Razem maksymalnie:

200

Punktacja
Do przejścia do klasy 2 wymagane są dwie oceny doskonałe od dwóch różnych sędziów.
Minimum 80%__________ 160 - 200,0_________ Doskonała
Minimum 70%__________ 140 - 159,5_________ Bardzo dobra
Minimum 60%__________ 120 - 139,5_________ Dobra
Minimum 50%---------------- 100 - 119,5 ------------- Dostateczna
ĆWICZENIE NR 1
Stosunek do otoczenia - socjalizacja
Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10
Wykonanie: Przewodnik podchodzi do sędziego prowadząc psa na smyczy, zatrzymuje się w postawie wyjściowej i przedstawia się
podając imię i nazwisko, nazwę psa oraz oddział (miasto), który reprezentuje. W tym czasie sędzia może lekko pogłaskać psa, obejść
go w koło, nie wykonując przy tym prowokujących ruchów, natomiast komisarz daje zawodnikowi do wylosowania zapakowane
drewienko do aportu węchowego. Zawodnik rozpakowuje drewienko czystymi rękoma bez rękawiczek i bez pokazywania go psu
chowa go do czystej, pustej kieszeni.
Uwagi: Ćwiczenie nie ma na celu zdenerwowania lub zaniepokojenia psa, a jedynie ma pozwolić na sprawdzenie poziomu jego
socjalności, stosunku do otoczenia, pewności siebie.
Wskazówki dla sędziego:
· niepokój, brak pewności siebie, nieduża lękliwość -0,5 do -1
· lękliwość bez agresji -1 do -5.
· agresja - wobec ludzi lub psów powoduje dyskwalifikacje.
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Regulamin egzaminów – zawodów
OBEDIENCE
ĆWICZENIE NR 2
Pozostawianie psa w pozycji WARUJ ( 2 min)
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową we wskazanym miejscu, następnie na polecenie komisarza pozostawia psa w
pozycji WARUJ i odchodzi bez oglądania się do miejsca wskazanego przez komisarza ringu, poza zasięgiem wzroku psa. Na następne
polecenie po upływie 2 minut, przewodnik powraca do psa.
Uwagi:
· Ilość komend podstawowych: 3 (np. WARUJ, ZOSTAŃ, SIAD).
· Dodatkowe komendy są dopuszczalne wyłącznie w momencie przyjmowania pozycji.
· Czas liczy się od momentu zniknięcia przewodnika z pola widzenia psa.
Schemat ćwiczenia 2 kl. 1

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Nie wykonanie komendy ZOSTAŃ
- Przemieszczenie się psa o więcej niż 2 długości.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Zmiana pozycji na inną niż waruj przed lub podczas ukrycia się przewodnika -5.
· Zmiana pozycji na inną niż waruj podczas powrotu przewodnika do psa -2.
· Przemieszczenie się psa (jednak nie więcej niż o 2 jego długości) -1 pkt za każdą długość.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda (celem przyjęcia pozycji) - 0,5.
· Inne błędy: według uznania sędziego
ĆWICZENIE NR 3
Chodzenie przy nodze na smyczy
Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10
Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują postawę wyjściową we wskazanym miejscu i następnie pokonują wyznaczoną trasę
normalnym tempem, zgodnie z zaleceniami sędziego. Trasa musi zawierać dwa zakręty w lewo, dwa zakręty w prawo, jeden zwrot w
tył przez lewe ramię, jeden zwrot w tył przez prawe ramię, oraz jedno zatrzymanie z przyjęciem postawy wyjściowej mniej więcej w
połowie trasy - "zetki". Zwroty w tył należy wykonywać po minięciu oznaczenia końca trasy ( pachołka ).
Po zakończeniu tego ćwiczenia przewodnik odpina psa ze smyczy i oddaje ją komisarzowi. Dopuszczalne jest przewieszenie smyczy
przez lewe ramie i zapięcie jej na prawym boku.
Uwagi:
- Trasa może być wyznaczona znacznikami (np. pachołkami) lub przewodnik kierowany jest poleceniami komisarza.
· Pies powinien chętnie i swobodnie iść przy lewej nodze przewodnika, z łopatką na wysokości jego kolana, uważając na ruch
przewodnika.
· Przewodnik powinien patrzeć przed siebie i poruszać się w sposób naturalny, swobodnie, lecz nie przesadnie poruszając rękami.
· Komendy można wydawać przy starcie oraz zmianie kierunku.
· Po zatrzymaniu się pies powinien natychmiast, bez komendy, usiąść przy nodze przewodnika.
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Regulamin egzaminów – zawodów
OBEDIENCE
Schemat ćwiczenia 3 i 4 kl. 1

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Smycz napięta i wyraźne szarpanie smyczą.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Brak dynamizmu w zachowaniu psa -0,5 do -2.
· Ociąganie się lub wyprzedzanie -0,5 do -2. .
- Wolne siadanie 0,5
· Nienaturalna postawa przewodnika -1 do -2.
· Nieuważny marsz psa -1; -2.
· Każde szarpnięcie smyczą -0,5; -1.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5.
· Inne błędy: według uznania sędziego.
ĆWICZENIE NR 4
Chodzenie przy nodze bez smyczy
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Tak samo jak w ćwiczeniu nr 3, tylko bez smyczy.
Uwagi:
Tak samo jak w ćwiczeniu nr 3, tylko bez smyczy (patrz schemat w ćw. Nr 3)
Wskazówki dla sędziego:·
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Oddalenie się psa od przewodnika i utrata nad nim kontroli..
- Przez ponad połowę ćwiczenia pies znajduje się w odległości większej niż 0,5 metra od przewodnika.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
- Brak dynamizmu w zachowaniu psa -0,5; -2.
· Ociąganie się lub wyprzedzanie -0,5 do -2.
– Wolne siadanie – 0,5.
· Nienaturalna postawa przewodnika -1 do -2.
· Nieuważny marsz psa -1 do -2.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5. .
· Inne błędy: według uznania sędziego
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Regulamin egzaminów – zawodów
OBEDIENCE
ĆWICZENIE NR 5
Pozostawienie psa w pozycji STÓJ podczas marszu
Współczynnik trudności =2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w połowie boku (A – B), w miejscu wskazanym przez komisarza. Na następne
polecenie obchodzi razem z psem kwadrat o długości boku 8 metrów po stronie zewnętrznej, w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Po pierwszym zakręcie (narożnik/pachołek B), mniej więcej w połowie drugiego boku kwadratu, przewodnik na
polecenie zatrzymuje psa w pozycji STÓJ i sam dalej pokonuje wyznaczoną trasę (mijając kolejno narożniki C, D, A i B). Po obejściu
całego kwadratu, dochodząc do czekającego psa, przewodnik „zabiera” go komendą RÓWNAJ i razem kontynuują marsz. Po minięciu
narożnika C, w połowie boku kwadratu, przyjmują postawę wyjściową.
Uwagi:
- Kwadrat musi być wyznaczony np. pachołkami
- Ilość komend podstawowych : 3 (RÓWNAJ, STÓJ, RÓWNAJ)
Schemat ćwiczenia 5 kl. 1

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Nie wykonanie przez psa pozycji STÓJ (zanim przewodnik minie pachołek C).
- Przemieszczenie się psa w pozycji STÓJ o więcej niż 2 długości psa.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
- Przemieszczenie się psa (jednak nie więcej niż 2 długości) -0,5; -2.
- Zatrzymanie się przewodnika razem z psem -5. .
- Zmiana pozycji na SIAD lub WARUJ - 5
- Każda zmiana kierunku przez psa (przy zachowaniu pozycji stój) - 0,5 do -1.
- Niedokładności podczas chodzenia przy nodze -0,5.
- Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5.
- Inne błędy: według uznania sędziego
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Regulamin egzaminów – zawodów
OBEDIENCE
ĆWICZENIE NR 6
Przywołanie
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową we wskazanym miejscu. Na polecenie komisarza, odprowadza psa na
odległość ok. 25 metrów, wykonuje w tył zwrot i pozostawia go w pozycji WARUJ. Przewodnik powraca do miejsca startu i na następne
polecenie przywołuje psa. Pies powinien przybiec jak najszybciej (minimum kłusem), jak najkrótszą drogą i usiąść przy nodze,
względnie, przed przewodnikiem, i na następną komendę usiąść przy nodze. /-/ Przy dojściu do nogi dozwolone jest obejście psa za
przewodnikiem, jak i przyjęcie jej bezpośrednio przez obrócenie się psa obok przewodnika. Ćwiczenie kończy się przyjęcie postawy
wyjściowej.
Uwagi:
· Ilość komend podstawowych: 2 lub 3 ( WARUJ, DO NOGI, lub DO MNIE I DO NOGI).
· Dopuszczalna ilość komend dodatkowych: 3.
Schemat ćwiczenia 6 kl. 1

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Utrata kontroli nad psem (pies nie wróci do przewodnika).
- Przekroczenie dopuszczalnej ilości komend dodatkowych.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Powolne tempo powrotu psa -0,5 do -1.
· Powrót psa po łuku -0,5 do 2.
· Przemieszczenie się psa w pozycji WARUJ -1 punkt za każdą długość psa.
· Zmiana pozycji WARUJ -1.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5 ( nie więcej jak 3).
· Inne błędy: według uznania sędziego
ĆWICZENIE NR 7
Wykonywanie komendy NAPRZÓD i WARUJ w kwadracie
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w wskazanym przez komisarza punkcie. Na następne polecenie wysyła psa
komendą NAPRZÓD do kwadratu o boku 4 m wyznaczonego 4 pachołkami odległego o 15 metrów od punktu startu i tam zatrzymuje
psa w pozycji waruj. Kwadrat jest ograniczony widoczną linią na podłożu łączącą pachołki po zewnętrznej stronie. Komenda do
warowania w kwadracie musi być wydana. (Przyjęcie pozycji WARUJ przez psa wyklucza możliwości "poprawienia" psa komendami W
PRAWO, W LEWO...) Następnie, na polecenie, przewodnik zbliża się na odległość ok. 3 kroków od kwadratu, zakręca pod kątem 90o,
idzie dalej ok. 8 kroków i po kolejnym zakręcie kieruje się do miejsca startu. W drodze powrotnej, na polecenie komisarza w trakcie
marszu i bez zatrzymywania czy oglądania się, przewodnik przywołuje psa do nogi i razem kontynuują marsz do miejsca startu. Pies
powinien dogonić przewodnika i iść dalej przy jego nodze. Ćwiczenie kończy się przyjęciem przez zawodnika postawy wyjściowej w
punkcie startu.
Uwagi:
- Pies powinien biec w linii prostej do kwadratu, do którego powinien wejść od strony frontowej.
- Dozwolona jest jednoczesna krótka komenda optyczna przy wysyłaniu psa do kwadratu.
· Ilość komend podstawowych: 4 (np. NAPRZÓD, STÓJ, WARUJ, DO NOGI).
· Dopuszczalna ilość komend dodatkowych: 3.
· Ćwiczenie wymaga wyznaczenia 4 pachołkami kwadratu o boku długości 4 metrów.
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Regulamin egzaminów – zawodów
OBEDIENCE
Schemat ćwiczenia 7 kl. 1

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia : - 0 pkt
- Nie wykonanie komendy NAPRZÓD.
- Nie wykonanie pozycji WARUJ.
- Wykonanie pozycji WARUJ tak, że dowolna część ciała psa (oprócz ogona) znajduje się poza obrębem kwadratu.
- Przekroczenie ilości dozwolonych komend dodatkowych.
- Przemieszczanie się przewodnika w trakcie pracy psa.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
- Używanie przez przewodnika przesadnych gestów -2.
- Wejście do kwadratu nie od strony frontowej -1
- Zmiana pozycji psa po zawarowaniu w kwadracie -2.
- Opuszczenie przez psa kwadratu przed przywołaniem przez przewodnika -2.
- Niedokładności podczas chodzenia przy nodze -0,5.
- Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5 (w ramach 3 komend dodatkowych)
- Inne błędy: według uznania sędziego

ĆWICZENIE NR 8
Aport przedmiotu osobistego
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: W miejscu wskazanym przez komisarza ringu, przewodnik przyjmuje postawę wyjściową. Na następne polecenie
przewodnik rzuca przedmiot na odległość, około 7 kroków - 5 metrów, a później również na polecenie wysyła psa po aport. (dozwolony
jest nieznaczny gest ręką w kierunku aportu.) Pies powinien jak najszybciej pobiec po aport, przynieść go najkrótszą drogą i oddać w
pozycji siedzącej przy jego lewej nodze lub przed przewodnikiem, który po odebraniu aportu daje komendę „do nogi”
Uwagi:
· Ilość komend podstawowych: 2 lub 3 (np. APORT, DAJ,{ DO NOGI}).
· Ilość dopuszczalnych komend dodatkowych:3.
· Aportem może być koziołek jak i inny przedmiot należący do przewodnika, nie może to być piłka.
Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Nie przyniesienie aportu.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
- Podgryzanie lub upuszczenie aportu -0,5.
- Powrót psa tempem wolniejszym niż kłus -0,5.
- Oddanie aportu w pozycji innej niż siad -0,5.
- Rzucenie aportu przed przewodnikiem -1.
- Dotransportowanie aportu tak, że przewodnik, aby go sięgnąć, musi opuścić swoje miejsce 1,5 - 5,0
- Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5
- Inne błędy: według uznania sędziego
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Regulamin egzaminów – zawodów
OBEDIENCE
ĆWICZENIE NR 9
Skok przez przeszkodę - płotek pełny
Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w odległości ok. 3 m od przeszkody, po stronie wskazanej przez komisarza. Na
jego polecenie przewodnik wysyła psa tam i z powrotem przez przeszkodę, bez konieczności zatrzymania psa po skoku. (dozwolony
jest krótki gest ręką w kierunku przeszkody). Pies powinien przeskoczyć jak najszybciej w obie strony przez przeszkodę i wrócić do
przewodnika bezpośrednio do nogi lub siadając przed przewodnikiem, który następnie daje komendę "do nogi"'
Uwagi:
· Ćwiczenie wymaga ustawienia przeszkody płotka pełnego o wysokości maksymalnej 0,7 metra, z możliwością regulacji, co 10 cm.
Wysokość przeszkody zależy od wzrostu psa w kłębie, przy czym wartość jest zaokrąglona do kolejnej pełnej najbliższej dziesiątki.
· Ilość komend podstawowych: 3 lub 4 (np. 2 x HOP, DO NOGI, lub DO MNIE I DO NOGI).
· Dopuszczalna ilość komend dodatkowych: 3
Schemat ćwiczenia 9 kl. 1

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Nie przeskoczenie przeszkody. Nie przeskoczenie "tam".
- Przekroczenie dopuszczalnej ilości komend dodatk.
Obniżenia oceny obowiązkowe
· Nie wykonanie skoku powrotnego -5.
· Lekkie dotknięcie przeszkody -0,5.
· Mocne oparcie się o przeszkodę -2.
· Wolne wykonanie ćwiczenia -0,5 do -2.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5 ( w ramach 3 dopuszczalnych)
· Inne błędy: według uznania sędziego

-

ĆWICZENIE NR 10
Wyszukiwanie przedmiotu właściciela z 2 szt
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w miejscu wskazanym przez komisarza ringu. Na jego polecenie pozostawia
psa w pozycji SIAD, umieszcza swój (numerowany) przedmiot w miejscu wskazanym przez komisarza (w odległości około 10 metrów
od psa), bez "zadeptywania" miejsca lub zwracania uwagi psa. W czasie, gdy przewodnik powraca do psa, komisarz obok przedmiotu
przewodnika kładzie szczypcami lub t.p. drugi, identyczny przedmiot w odległości ok. 50 cm. Na polecenie przewodnik wysyła psa po
aport. Pies powinien jak najszybciej wyszukać właściwy przedmiot, a następnie przybiec i oddać go w pozycji siedzącej przy nodze, lub
przed przewodnikiem, który po odebraniu aportu daje komendę "do nogi".
Uwagi:
· Ilość komend podstawowych: 4 (np. SIAD, APORT, DAJ, { DO NOGI}).
· Dopuszczalna ilość komend dodatkowych: 3 (nie w trakcie wyszukiwania, obwąchiwania lub podejmowania przedmiotu).
· Przewodnik otrzymuje przedmiot numerowany (drewienko o przekroju 2 cm x 2 cm i długości 10 cm) w momencie przedstawiania się
sędziemu na początku programu i nie wolno mu w żadnym momencie pokazać tego przedmiotu psu. Przedmiot chowany jest do
pustej, czystej kieszeni gołą czystą ręką.
· Dozwolone jest danie psu ręki do nawęszenia.
· Dozwolony jest zachęcający ruch ręki w stronę aportu.
· Odległość między przedmiotami około 50 cm.
Schemat ćwiczenia 10 kl. 1
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Regulamin egzaminów – zawodów
OBEDIENCE
Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Nie przyniesienie aportu.
- Pokazanie psu aportu przed odniesieniem.
- Przyniesienie przedmiotu nie należącego do przewodnika.
- Wydanie komendy w momencie wyszukiwania przedmiotu przez psa.
- Danie więcej komend niż to dozwolone.
Obniżenia oceny obowiązkowe
- Upuszczenie aportu i podjecie go -0,5 (za każdy raz).
- Podgryzanie aportu -0,5; -1.
- Zniszczenie aportu -3.
- Powrót psa w tempie wolniejszym niż kłus -0,5; -1.
- Oddanie aportu w pozycji innej niż siad -0,5.
- Rzucenie przez psa aportu przed przewodnikiem -1.
- Dotransportowanie aportu tak, że przewodnik, aby go sięgnąć, musi opuścić swoje miejsce -1,5 - 3,0
- Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5 (poza obszarem aportu).
- Inne błędy: według uznania sędziego
ĆWICZENIE NR 11
Wykonywanie komend na odległość (SIAD, WARUJ)
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową. Na polecenie komisarza odprowadza psa na wskazane miejsce, w odległości
ok. 10 metrów. Dwa pachołki wyznaczają wyobrażalną linię przed lub za psem. Po zrobieniu półobrotu pozostawia psa w pozycji
WARUJ, bez oglądania się wraca do punktu startu i robiąc półobrót staje twarzą w stronę psa. Komisarz staje w odległości około 5
metrów za psem i przy pomocy planszy lub gestów sygnalizuje pozycje do wykonania. W sumie pies musi wykonać 2 zmiany pozycji,
to jest kolejno SIAD i WARUJ. Przewodnik może wydawać komendy głosowe lub używać znaków optycznych, które muszą być krótkie,
albo dawać komendy głosowe i znaki optyczne jednocześnie. Po wykonaniu przez psa poleceń, przewodnik powraca do niego. Pies
siada dopiero po wydaniu przez przewodnika komendy.
Uwagi:
· Ilość komend podstawowych: 5 (np. WARUJ, ZOSTAŃ, SIAD, WARUJ, SIAD).
· Dozwolone są jednoczesne krótkie komendy optyczne.
Schemat ćwiczenia 11 kl. 1

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Niewykonanie żadnej zmiany pozycji.
- Przemieszczenie się psa o więcej niż 2 jego długości.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Niewykonanie jednej zmiany pozycji lub powtórzenie komendy -5.
· Powolne tempo wykonywania zmian pozycji: -0,5 lub -1 ( za każdą pozycję).
· Przemieszczenie się psa (jednak nie więcej niż o 2 jego długości) -0,5; -2.
· Każda dodatkowa komenda: -0,5 (poza powtórzoną komendą do wymaganej zmiany pozycji).
· Inne błędy: według uznania sędziego
ĆWICZENIE NR 12
Wrażenie ogólne
Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10
Uwagi:
Sędzia ocenia:
- Kontakt psa z przewodnikiem i jego podporządkowanie podczas wykonywania ćwiczeń i w przerwach między nimi.
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Regulamin egzaminów – zawodów
OBEDIENCE
- Chęć i swobodę wykonywania przez psa ćwiczeń;- z uwzględnieniem temperamentu i możliwości fizycznych rasy;
- Prezentację i zachowanie przewodnika.
- Dopingowanie i ukrywana pomoc, itp...
- Nie respektowanie zaanonsowanej pozycji zasadniczej STÓJ lub WARUJ -05 pkt (za każdą nie respektowaną pozycje),o ile nie da
się ująć tego w poszczególnych ćwiczeniach np przy meldowaniu się.
KLASA 2
Ćwiczenie

Współczynnik

Ocena maksymalna

1. SIAD-ZOSTAŃ w grupie (1 min)

2

20

2. WARUJ-ZOSTAŃ w grupie (3 min)

2

20

3. CHODZENIE PRZY NODZE BEZ SMYCZY

2

20

4. STÓJ, SIAD podczas marszu

3

30

5. PRZYWOŁANIE z zatrzymaniem WARUJ

3

30

6. NAPRZÓD z ZATRZYMANIEM i WARUJ W KWADRACIE

3

30

7. APORT kierunkowy (2 koziołki)

3

30

8. SKOK przez przeszkodę z APORTEM drewnianego koziołka

2

20

9. WYSZUKIWANIE przedmiotu ( z 4 szt )

2

20

10. ZMIANY POZYCJI NA ODLEGŁOŚĆ (SIAD, STÓJ, WARUJ)

2

20

11. WRAŻENIE OGÓLNE

1

10

Razem maksymalnie:

250

Uzyskanie 2 ocen doskonałych od dwóch różnych sędziów daje uprawnienie do startu w klasie międzynarodowej (klasie 3).
Minimum 80%__________ 200 - 250,0_________ Doskonała
Minimum 70%__________ 175 - 199,5_________ Bardzo dobra
Minimum 60%__________ 150 - 174,5_________ Dobra
Minimum 50% --------------- 125 - 149,5 ------------- Dostateczna
ĆWICZENIE NR 1
Pozostawianie psa w pozycji SIAD (1 min.)
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnicy przyjmują postawę wyjściową we wskazanych miejscach i następnie, na polecenie komisarza pozostawiają
psy w pozycji SIAD oraz odchodzą bez oglądania się, kierując się do wyznaczonego miejsca, poza zasięgiem wzroku psa. Na
polecenie komisarza, po upływie 1 minuty, przewodnicy powracają i zatrzymują się przed psami. Na kolejne polecenie dochodzą do
psów.
Uwagi:
· Grupa składa się z min 3 i max 6 psów (w zależności od ilości zawodników) siedzących rzędem w odległości ok. 3 m jeden od
drugiego.
· Czas liczy się od momentu zniknięcia przewodnika z pola widzenia psa.
· Ilość komend podstawowych: 2 (np. SIAD, ZOSTAŃ).
· Komendy dodatkowe mogą być wydawane wyłącznie celem przyjęcia pozycji SIAD. Po odejściu przewodnika od psa komenda nie
może być powtórzona.
Wskazówki dla sędziego:
Niewykonanie ćwiczenia: - 0 pkt
o Nie wykonanie komendy ZOSTAŃ.
o Przemieszczenie się psa o więcej niż 1 jego długość
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Regulamin egzaminów – zawodów
OBEDIENCE
Obniżenia oceny obowiązkowe :.
· Zmiana pozycji na inną niż SIAD przed lub podczas nieobecności się przewodnika -5.
· Zmiana pozycji na inną niż SIAD podczas powrotu przewodnika do psa -2.
· Przemieszczenie się psa -1 do -2 pkt.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda do usytuowania psa w pozycji SIAD -0,5.
· Inne błędy: według uznania sędziego.
ĆWICZENIE NR 2
Pozostawianie psa w pozycji WARUJ (3 min.)
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnicy przyjmują postawę wyjściową, we wskazanych miejscach i następnie, na polecenie komisarza kładą psy w
pozycji WARUJ oraz odchodzą bez oglądania się, kierując się do miejsca wskazanego przez komisarza ringu, poza zasięgiem wzroku
psów. Na polecenie komisarza, po upływie 3 minut, przewodnicy powracają i zatrzymują się przed psami. Na następne polecenie
dochodzą do psów, a na następne dają komendę SIAD.
Uwagi:
· Grupa składa się z min 3 i max 6 psów (w zależności od ilości zawodników) warujących rzędem w odległości ok. 3m jeden od
drugiego.
· Czas liczy się od momentu zniknięcia przewodnika z pola widzenia psa.
· Ilość komend podstawowych: 3 - WARUJ, ZOSTAŃ, SIAD
· Komendy dodatkowe mogą być wydawane wyłącznie celem przyjęcia pozycji WARUJ. Po odejściu przewodnika od psa komenda nie
może być powtórzona
Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
o Nie wykonanie pozycji WARUJ
o Przemieszczenie się psa w pozycji WARUJ o więcej niż 1 jego długość.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Zmiana pozycji na inną niż WARUJ przed odejściem lub podczas nieobecności przewodnika -5.
– Zmiana pozycji na inną niż waruj podczas powrotu przewodnika do psa -2.
– Przemieszczanie się psa -1 do -2 pkt.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda przy sytuowaniu psa w pozycji WARUJ -0,5.
· Inne błędy: według uznania sędziego
ĆWICZENIE NR 3
Chodzenie przy nodze bez smyczy
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują postawę wyjściową we wskazanym miejscu i następnie pokonują wyznaczoną przez
sędziego trasę normalnym tempem, zgodnie z poleceniami komisarza. Marsz krokiem NORMALNYM musi zawierać dwa zakręty w
lewo, dwa zakręty w prawo, jeden zwrot w tył przez lewe ramię, jeden zwrot w tył przez prawe ramię, oraz jedno zatrzymanie mniej
więcej w połowie trasy –( "zetki"), z przyjęciem postawy zasadniczej oraz BIEGIEM: 1 zakręt w lewo, 1 w prawo, 1 zwrot w tył przez
prawe ramię, 1 zwrot w tył przez lewe ramię (bez zatrzymania). Zwroty należy wykonywać po minięciu końcowego pachołka nie
"obchodząc go". Ćwiczenie kończy się przyjęciem postawy wyjściowej.
Uwagi:
· Pies powinien chętnie, nie stłumiony iść dokładnie przy lewej nodze przewodnika, z łopatką na wysokości jego kolana, uważając na
ruch przewodnika.
· Przewodnik powinien patrzeć przed siebie i poruszać się w sposób naturalny, swobodnie, lecz nie przesadnie poruszając rękami.
· Zmiany rytmu powinny odbywać się bez zatrzymania.
· Komendy można wydawać tylko przy ruszaniu z miejsca i zmianie tempa.
· Po zatrzymaniu się pies powinien natychmiast, bez komendy, usiąść przy nodze przewodnika.
Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
o Oddalenie się psa od przewodnika i krótkotrwała utrata nad nim kontroli.
o Przez ponad połowę ćwiczenia pies znajduje się w odległości większej niż 0,5 metra od przewodnika.

17

Regulamin egzaminów – zawodów
OBEDIENCE
Obniżenia oceny obowiązkowe :
- Brak dynamizmu w zachowaniu psa -1 do -3.
· Ociąganie się lub wyprzedzanie -1 do -3.
- Wolne siadanie -0,5 do -1.
· Nienaturalna postawa przewodnika -2 do -3.
· Nieuważny marsz psa -1 do -2.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5.
· Inne błędy: według uznania sędziego.
Schemat ćwiczenia 3 kl. 2

ĆWICZENIE NR 4
Pozostawianie psa w pozycji STÓJ i SIAD podczas marszu
Współczynnik trudności = 3
Ocena maksymalna 30
Wykonanie: Do wykonania ćwiczenia potrzebny jest wyznaczony pachołkami (ABCD) kwadrat o boku 8 m. Przewodnik przyjmuje
postawę wyjściową w połowie boku A-B kwadratu w miejscu wskazanym przez komisarza. Na jego polecenie, obchodzi razem z psem
kwadrat po stronie zewnętrznej, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po pierwszym zakręcie (narożnik/pachołek B),
mniej więcej w połowie drugiego boku kwadratu, przewodnik na polecenie zatrzymuje psa w pozycji STÓJ i sam dalej pokonuje
wyznaczoną trasę (mijając kolejno narożniki C, D, A i B). Po obejściu całego kwadratu, dochodząc do czekającego psa, przewodnik
komendą RÓWNAJ poleca psu iść przy nodze i razem kontynuują marsz. Po minięciu narożnika C, w połowie boku kwadratu,
przewodnik zatrzymuje psa w pozycji SIAD i sam pokonuje drugi raz wyznaczoną trasę (pokonując narożniki D, A, B i C). Po obejściu
kwadratu dochodząc do psa zabiera go komendą RÓWNAJ i po minięciu narożnika D w połowie linii przyjmują postawę wyjściową.
Uwagi:
· Ilość komend podstawowych: 5 (np. RÓWNAJ, STÓJ, RÓWNAJ, SIAD, RÓWNAJ)
Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
o Nie wykonanie żadnej pozycji.
o Przemieszczenie się psa o więcej jak 1 jego długość.
o Zatrzymanie się przewodnika razem z psem.
Obniżenia oceny obowiązkowe:
· Nie wykonanie przez psa pozycji STÓJ lub SIAD (zanim przewodnik minie odpowiednio pachołek C lub D) -5.
· Przemieszczenie się psa (max 1 długość) -0,5 do -3.
- Każda zmiana kierunku przez psa (przy zachowaniu pozycji) -0,5; -1.
· Zmiana pozycji -5.
· Niedokładności podczas chodzenia przy nodze -0,5
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5. .
· Inne błędy: według uznania sędziego

18

Regulamin egzaminów – zawodów
OBEDIENCE
Schemat ćwiczenia 4 kl. 2

ĆWICZENIE NR 5
Przywołanie z zatrzymaniem w pozycji WARUJ
Współczynnik trudności =3
Ocena maksymalna 30
Wykonanie: Na polecenie komisarza przewodnik odprowadza psa na odległość 30 metrów i po wykonaniu półobrotu pozostawia go w
pozycji WARUJ. Przewodnik powraca na miejsce i po wykonaniu półobrotu na kolejne polecenie przywołuje psa do nogi. Mniej więcej
w połowie drogi powrotnej psa, daje komendę WARUJ, następnie po sygnale od komisarza przywołuje psa do nogi. Pies musi przybiec
jak najszybciej, minimum kłusem, jak najkrótszą drogą.
Uwagi:
· Ilość komend podstawowych: 5 (np. WARUJ, DO NOGI , WARUJ, DO NOGI ( lub DO MNIE I DO NOGI).
· Dopuszczalna ilość komend dodatkowych: 3 ( z wyjątkiem zatrzymania WARUJ).
Schemat ćwiczenia 5 kl. 2

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
o Pies nie wróci do przewodnika.
o Nie zatrzymanie się psa w żadnej pozycji.
o Przemieszczenie się psa po wydaniu komendy WARUJ o więcej niż 2 jego długości.
o Powtórzenie komendy zatrzymania WARUJ.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
- Zatrzymanie się psa w pozycji innej niż waruj -5.
· Przemieszczenie się psa w pozycji początkowej WARUJ -1 (za każdą długość psa).
· Zmiana pozycji wyjściowej WARUJ -1.
· Powolne tempo powrotu -0,5 do -3.
· Powolne wykonanie zatrzymania WARUJ -0.5 do -3.
· Zatrzymanie w pozycji WARUJ nie w linii powrotu -0,5.
· Przemieszczenie się psa po komendzie zatrzymującej WARUJ ( do 2 jego długości) -0,5 do -3.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5 punkt ( z wyjątkiem komendy zatrzymania WARUJ).
· Inne błędy: według uznania sędziego
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OBEDIENCE

ĆWICZENIE NR 6
Wykonywanie komendy NAPRZOD i WARUJ w kwadracie
Współczynnik trudności = 3
Ocena maksymalna 30
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową we wskazanym przez komisarza punkcie. Na następne polecenie wysyła psa
NAPRZÓD i zatrzymuje komendą w oznaczonym pachołkiem miejscu w odległości ok. 10 m. Pies musi zatrzymać się w pozycji STÓJ i
stać spokojnie w odległości nie większej niż 3 m od miejsca, w którym został zatrzymany. Po mniej więcej 3 sek. wysyła psa ponownie
NAPRZÓD do "kwadratu" znajdującego się w odległości 15 m i wyznaczonego przez 4 pachołki w odległości 3 m jeden od drugiego.
Jest on ograniczony widoczną linią na podłożu łączącą pachołki po zewnętrznej stronie. Po otrzymaniu następnej komendy pies
przyjmuje pozycję WARUJ. Komenda STÓJ przy pachołku i WARUJ w kwadracie musi być wydana zanim pies przyjmie taką pozycję.
(Przyjęcie pozycji waruj przez psa wyklucza możliwości "poprawienia" psa komendami w prawo, w lewo...). Na polecenie sędziego
przewodnik podchodzi do psa na odległość ok. 3 kroków, robi zwrot w prawo lub lewo pod kątem 90°, idzie ok. 8 kroków robi zwrot i
powraca na miejsce wyjścia. W drodze powrotnej na polecenie komisarza przywołuje psa DO NOGI bez oglądania się. Powraca do
punktu startu i przyjmuje postawę wyjściową.
Uwagi:
- Pies powinien biec w linii prostej do pachołka i do kwadratu, do którego powinien wejść od strony frontowej.
- Dozwolona jest jednoczesna krótka komenda optyczna przy wysyłaniu psa od pachołka do kwadratu.
· Ćwiczenie wymaga wyznaczenia pachołkami kwadratu o boku długości 3 m j.w.
· Ilość komend podstawowych: 6 (np. NAPRZÓD, STÓJ, KWADRAT, STÓJ, WARUJ, DO NOGI).
· Dopuszczalna ilość komend dodatkowych: 3.
· Pies musi całkowicie znajdować się w kwadracie (na zewnątrz może wystawać tylko ogon).
Schemat ćwiczenia 6 kl. 2

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
o Pokazanie psu kwadratu na początku ćwiczenia.
o Wykonanie gestu przy wysyłaniu do pierwszego pachołka.
o Zatrzymanie w odległości większej niż 3 m od zaznaczonego miejsca (pachołka).
o Nie wykonanie drugiej części ćwiczenia.
o Nie wykonanie pozycji WARUJ.
o WARUJ poza kwadratem.
o Przekroczenie dopuszczalnej ilości komend dodatkowych.
o Przemieszczanie się przewodnika w trakcie pracy psa.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
- Używanie przez przewodnika przesadnych gestów -2; -5.
- Wejście do kwadratu nie od strony frontowej – 2.
- Zmiana pozycji psa po położeniu się w kwadracie -2.
- Niespokojne stanie psa po zatrzymaniu przy pachołku lub zmiana pozycji na siad lub waruj -1 do -3.
- Opuszczenie przez psa kwadratu przed przywołaniem przewodnika -3.
- Niedokładności podczas chodzenia przy nodze -0,5.
- Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5.
- Inne błędy: według uznania sędziego
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OBEDIENCE
ĆWICZENIE NR 7
APORT kierunkowy koziołka drewnianego.
Współczynnik trudności = 3
Ocena maksymalna 30
Wykonanie : Komisarz umieszcza 2 koziołki przygotowane przez organizatora, o wielkości wskazanej przez przewodnika, stosownej
do wielkości psa, na linii odległej o ok. 15 m od zawodnika i w odległości 15 m jeden od drugiego.
Kierunek aportu jest losowany na początku programu w czasie przedstawiania się zawodnika lub przed wykonaniem ćwiczenia.
Wylosowany koziołek jest kładziony zawsze pierwszy.: Na polecenie komisarza przewodnik wysyła psa po aport. Pies jak najszybciej
ma pobiec we wskazanym kierunku, podjąć, przynieść jak najkrótszą drogą i oddać koziołek w pozycji siedzącej przed przewodnikiem
lub przy nodze.
Uwagi:
· Do wykonania ćwiczenia potrzebne są 2 drewniane koziołki o wadze dostosowanej do wielkości psa.
· Dozwolone są jednoczesne krótkie komendy optyczne.
· Ilość komend podstawowych: 4 (np. APORT -PRAWO/LEWO, DAJ, { DO NOGI}).
· Ilość komend dodatkowych 3.
· Przewodnik nie może wydawać komendy, gdy pies jest w pobliżu aportów, w momencie podnoszenia lub wąchania przez psa
aportu.
Schemat ćwiczenia 7 kl. 2

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
o Nie przyniesienie wylosowanego aportu.
o Przekroczenie dopuszczalnej ilości komend dodatk.
o Wydanie komendy w momencie, gdy pies jest w pobliżu aportów, obwąchuje je, lub podejmie.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Podgryzanie lub zabawa aportem -0,5 do -2.
· Upuszczenie i podjęcie aportu -0,5 (za każdy raz).
· Powrót psa tempem wolniejszym niż kłus -0,5.
· Oddanie aportu w pozycji innej niż siad -1.
· Rzucenie aportu przed przewodnikiem -2.
- Dotransportowanie aportu na taką odległość, że przewodnik, aby go sięgnąć musi zmienić miejsce stania - 2,5-5.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5
· Inne błędy: według uznania sędziego
ĆWICZENIE NR 8
Skok przez przeszkodę z przyniesieniem koziołka drewnianego
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w odległości 3m od przeszkody, po stronie wskazanej przez komisarza. Na
jego znak przewodnik przerzuca nad przeszkodą aport przygotowany przez organizatora ( o wielkości stosownej do wielkości psa wg
wyboru przewodnika) na drugą stronę przeszkody i na polecenie wysyła psa po aport przez przeszkodę. Pies powinien przeskoczyć
przez przeszkodę, podjąć aport, przeskoczyć z powrotem i oddać koziołek w pozycji siedzącej przy nodze lub przed przewodnikiem,
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po czym pies dostaje komendę do nogi..
Uwagi:
· Ilość komend podstawowych: 4 lub 5 (np. PRZESZKODA, APORT, PRZESZKODA, DAJ,{DO NOGI}).
· Dopuszczalna ilość komend dodatkowych: 3.
· Ćwiczenie wymaga ustawienia przeszkody – płotka pełnego o wysokości maksymalnej 0,7 metra, z możliwością regulacji co 10 cm.
Wysokość przeszkody zależy od wzrostu psa w kłębie, przy czym wartość jest zaokrąglona do najbliższej pełnej dziesiątki.
Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
o Nie przeskoczenie przeszkody, nie wykonanie skoku "tam".
o Nie podjęcie lub nie przyniesienie aportu.
o Wydanie komendy w momencie podejmowania lub obwąchiwania koziołka.
o Przekroczenie dozwolonej ilości komend dodatk.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Nie wykonanie skoku powrotnego -5.
· Dotknięcie przeszkody -0,5 do -2.
· Powolne wykonanie ćwiczenia -0,5 do -2.
· Podgryzanie lub zabawa koziołkiem -0,5 do-2.
· Upuszczenie i podjęcie koziołka -0,5 (za każde upuszczenie).
· Oddanie aportu w pozycji innej niż siad -1.
· Rzucenie aportu przed przewodnikiem -2.
- Dotransportowanie koziołka tak, że przew., aby go sięgnąć musi zmienić miejsce stania -2,5 - 5.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5 (poza komendą przy aporcie).
· Inne błędy: według uznania sędziego
ĆWICZENIE NR 9
Wyszukiwanie przedmiotu właściciela (4 szt.)
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w miejscu wskazanym przez komisarza ringu. Następnie komisarz prosi
przewodnika o odwrócenie się i oddanie mu przedmiotu. Do przewodnika należy decyzja czy pies będzie widział, czy nie, rozkładanie
przedmiotów. Komisarz kładzie na ziemi przedmiot należący do przewodnika bez dotykania go, oraz 3 inne podobne przedmioty, które
odpowiednio rozkłada rękami w odstępach ok. 35 cm ( w układzie ustalonym przez sędziego).
Na polecenie sędziego przewodnik po ponownym odwróceniu się wysyła psa po aport. Pies powinien jak najszybciej wyszukać
właściwy przedmiot (numerowany), a następnie przybiec i oddać aport w pozycji siedzącej przy nodze lub przed przew., który
następnie daje komendę do nogi.
Uwagi:
· Ilość komend obowiązkowych: 3 (np. APORT, DAJ,{DO NOGI}).
· Maksymalna ilość komend dodatkowych: 3.
· Przewodnik otrzymuje przedmiot numerowany (drewienko o przekroju ok. 2 cm x 2 cm) w momencie przedstawiania się sędziemu na
początku programu występu indywidualnego, po ćwiczeniach zostawania w grupie i nie wolno mu w żadnym momencie pokazać tego
przedmiotu psu. Chowa go czystą, gołą ręką do czystej kieszeni.
- Dozwolony jest krótki zachęcający ruch ręką w stronę aportu.
- Odległość między przedmiotami ok. 35 cm.
Schemat ćwiczenia 9 kl.2
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Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
o Nie przyniesienie aportu.
o Przyniesienie aportu nie należącego do przewodnika.
o Pokazanie aportu psu przed odniesieniem.
o Wydanie komendy w momencie wyszukiwania przedmiotu przez psa.
o Danie więcej komend dodatkowych niż to dozwolone.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
- Upuszczenie aportu i podjęcie go – 1 (każdorazowo).
- Podgryzanie aportu -0,5 do -2.
- Zniszczenie aportu -5.
- Wolny powrót -0,5 do -1 (w tempie wolniejszym niż kłus).
- Oddanie aportu w pozycji innej niż siad -1.
- Upuszczenie aportu przed przewodnikiem -2.
- Dotransportowanie aportu tak, że przewodnik, aby go sięgnąć, musi opuścić swoje miejsce 2,5 - 5.
- Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5 (poza obszarem aportu).
- inne błędy: według uznania sędziego
ĆWICZENIE NR 10
Wykonywanie komend na odległość (SIAD, STÓJ, WARUJ)
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w miejscu wskazanym przez komisarza ringu. Na jego polecenie odprowadza
psa na odległość około 15 metrów, w którym dwa pachołki lub tp. wyznaczają wyobrażalną linię przed lub za psem. Po zrobieniu
półobrotu pozostawia psa w pozycji WARUJ i nie oglądając się wraca do punktu startu i robiąc półobrót staje twarzą w stronę psa.
Komisarz stoi w odległości ok. 5 m za psem tyłem do niego (nie może widzieć ćwiczącego psa) i przy pomocy planszy sygnalizuje co 4
sekundy pozycję psa do wykonania. W sumie pies ma wykonać 3 zmiany pozycji, to jest: SIAD, STÓJ, WARUJ, w kolejności ustalonej
przez sędziego, lecz tak , by ostatnią pozycją było WARUJ. Przewodnik może wydawać komendy głosowe lub używać krótkich znaków
optycznych, albo dawać komendy głosowe z krótkimi gestami jednocześnie. Po wykonaniu przez psa poleceń, przewodnik powraca do
niego, i na znak sędziego daje komendę SIAD.
Uwagi:
· Ilość komend podstawowych: 5 (np. WARUJ, STÓJ, SIAD, WARUJ, SIAD).
· Maksymalna ilość komend dodatkowych: 2
· Dozwolone są jednoczesne krótkie komendy optyczne.
Schemat ćwiczenia 10 kl. 2

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
o Nie wykonanie żadnej pozycji.
o Przemieszczenie się psa o więcej niż 1 jego długość.
o Przekroczenie dopuszczalnej ilości komend dodatk.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Nie wykonanie jednej zmiany pozycji, lub jedno powtórzenie komendy -3.
· Powolne tempo wykonywania zmian pozycji -0,5 do -1 (za każdą pozycję).
· Przemieszczenie się psa -0,5 do -2 ( w granicach 1 jego długości).
· Każda dodatkowa komenda -0,5 (poza komendą zmiany pozycji).
· Inne błędy: według uznania sędziego
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ĆWICZENIE NR 11
Wrażenie ogólne
Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10
Uwagi i wskazówki dla sędziego :
Sędzia ocenia:
- Kontakt psa z przewodnikiem i jego podporządkowanie podczas wykonywania ćwiczeń i w przerwach między nimi;
- Chęć i swobodę wykonywania przez psa ćwiczeń;- z uwzględnieniem temperamentu i możliwości fizycznych rasy;
- Prezentację i zachowanie przewodnika.
- Dopingowanie psa i ukrywana pomoc.
- Nie respektowanie zaanonsowanej pozycji zasadniczej STÓJ lub WARUJ -0,5 (za każdą nie respektowaną pozycję) o ile nie da się
tego ująć w poszczególnych ćwiczeniach np. przy meldowaniu się.

ZASADY USTALANIA KOLEJNOŚCI W PRZYPADKU RÓWNEJ ILOŚCI PUNKTÓW OGÓŁEM
KLASA O
Przy ex aequo ilości punktów, wyższą lokatę zajmuje zawodnik, który:
a) uzyskał lepszy wynik w ćwiczeniu nr 3 "chodzenie przy nodze na smyczy"
gdy wynik punktów nadal jest jednakowy:
b) uzyskał lepszy wynik w ćwiczeniu nr 4 "przywołanie"
gdy wynik punktów nadal jest jednakowy:
c) wyższą lokatę otrzymuje młodszy pies
KLASA 1
Przy ex aequo ilości punktów, wyższą lokatę zajmuje zawodnik, który:
a) uzyskał lepszy wynik w ćwiczeniu nr 7 "mały kwadrat"
gdy wynik punktów nadal jest jednakowy:
b) uzyskał lepszy wynik w ćwiczeniu nr 8 "aport"
gdy wynik punktów nadal jest jednakowy:
c) uzyskał lepszy wynik w ćwiczeniu nr 4 "chodzenie przy nodze bez smyczy"
gdy wynik punktów nadal jest jednakowy:
d) wyszą lokatę otrzymuje młodszy pies
KLASA 2
Przy ex aequo ilości punktów, wyższą lokatę zajmuje zawodnik, który:
a) uzyskał lepszy wynik w ćwiczeniu nr 6 "mały kwadrat"
gdy wynik punktów nadal jest jednakowy:
b) uzyskał lepszy wynik w ćwiczeniu nr 5 "przywołanie z zatrzymaniem"
gdy wynik punktów nadal jest jednakowy:
c) uzyskał lepszy wynik w ćwiczeniu nr 7 "aport kierunkowy"
gdy wynik punktów nadal jest jednakowy:
d) wyższą lokatę otrzymuje młodszy pies
KLASA 3
Zgodnie z Regulaminem FCI
Regulamin zastępuje poprzednią wersję zatwierdzoną w grudniu 2003 r z późniejszą poprawką w r 2005.
■■■
GKSP składa podziękowanie Koleżankom z Oddziału w Łodzi - Marii Kowalskiej za redakcję i Ewie Kudukis za szkice ćwiczeń.
Wszelkie uwagi i propozycje udoskonaleń prosimy składać do Podkomisji ds. Obedience na ręce jej Przewodniczącego Kol. Tadeusza
Roszkiewicza w Oddziale w Poznaniu lub bezpośrednio do GKSP.
Wyjaśniamy jednocześnie, że regulamin musi mieć nazwę Regulamin Egzaminów – Zawodów, gdyż możliwy jest występ solo w każdej
klasie w celu uzyskania minimum kwalifikującego do awansu do klasy wyższej, co jest po prostu zdaniem egzaminu.
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