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Trenowanie Obedience uczy psa działania we współpracy i pod kontrolą przewodnika. Należy zwrócić 
uwagę na budowanie dobrego kontaktu pomiędzy psem a przewodnikiem i chętnego wykonywania 
przez psa ćwiczeń, nawet tych w odległości od przewodnika. Relacje pomiędzy przewodnikiem a psem 
powinny być dobre. 

Niniejszy regulamin i wytyczne mają na celu propagowanie sportu jakim jest obedience i wspomaganie 
rozwoju współzawodnictwa na arenie międzynarodowej. 

Stosowanie tego regulaminu w danym kraju członkowskim FCI wymaga przyjęcia go przez organizację 
krajową. 

Na zawodach międzynarodowych, na których przyznaje się wnioski CACIOB, regulamin Klasy 3 musi 
obowiązywać od 1.1.2016. 

Należy uznać rezultaty z innych zawodów Obedience o innych, lecz podobnych wymaganiach do 
niniejszych. 

 

I. ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAWODACH OBEDIENCE, ICH 
ORGANIZACJI I SĘDZIOWANIA  

 

1. Organizacja oficjalnych zawodów obedience 

 

Każdy kraj członkowski FCI decyduje o tym, jakie kluby i organizacje mają prawo do organizowania 
oficjalnych zawodów Obedience. 

 

2. Regulamin narodowy i wytyczne dotyczące zawodów obedience 

 

Zaleca się, aby krajowe organizacje kynologiczne publikowały na swoich stronach internetowych 
wszystkie konieczne informacje dotyczące przepisów krajowych, szczególnych wymagań narodowych, 
przepisów prawnych dotyczących wymagań wobec zwierząt wjeżdżających do ich kraju, również 
wysokość opłat i numery kont bankowych dla propagowania udziału w zawodach we wszystkich 
krajach członkowskich FCI. Zaleca się, żeby zgłoszeni zawodnicy zostali poinformowani na piśmie o 
wymaganiach narodowych na zawodach i przepisach w tym kraju. 

 

3. Zasady uczestniczenia w zawodach obedience 

 

Zasady uczestnictwa w zawodach obedience określają uregulowania kraju pochodzenia psa i kraju 
organizującego zawody. Przepisy narodowe określają jakie psy mogą brać udział w zawodach obedience 
(klasy 1,2,3).  Zasady te powinny być opublikowane na stronie internetowej kraju.  

Każdy kraj powinien określić minimalny wiek psa uprawniający do startu w klasie 1,. jednakże pies 
powinien mieć ukończone co najmniej 10 miesięcy, chyba, że przepisy kraju organizującego zawody, 
lub kraju, w którym pies jest zarejestrowany, mówią inaczej. Pies startujący w klasie 3 powinien mieć 
ukończone co najmniej 15 miesięcy.  

Organizacja krajowa w swoim regulaminie określa jakie klasy są rozgrywane i zasady awansu do 
wyższej klasy. Żeby wziąć udział w międzynarodowych zawodach obedience, przewodnik wraz psem 
powinni mieć zaliczoną niższą klasę (klasę 2 lub  jej odpowiednik) (raz) w swoim kraju.  

Każdy kraj sam decyduje ile razy pies może wystartować w danej klasie po otrzymaniu oceny doskonałej 
w tej klasie. Ta informacja powinna być dostępna na stronie internetowej. Jeśli pies rozpoczął starty w 
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wyższej klasie, nie może wrócić do niższej.  

3.1 Zdrowie 

 
Psy ślepe, cierpiące na infekcje lub choroby zakaźne, świerzb, tęgoryjce, lub jakiekolwiek inne pasożyty, 
jak również psy agresywne nie mogą brać udziału w zawodach obedience. Również psy ze szwami 
pooperacyjnymi, opatrunkami nie mogą wystąpić na zawodach. 

 
3.2 Antydoping i szczepienia 

 
Należy przestrzegać przepisów dotyczących szczepień obowiązujących w kraju pochodzenia psa i kraju 
organizatora zawodów, jak również przepisów antydopingowych. Organizator powinien umieścić je na 
stronie internetowej. 

 
3.3 Agresja 

 
Agresywne psy nie mają wstępu na teren zawodów. Sędzia zdyskwalifikuje psa, który atakuje lub 
próbuje atakować osobę lub innego psa. Incydent wpisywany jest do książeczki startowej psa, i musi 
również zostać wysłany protokół na ten temat do krajowej organizacji kynologicznej, z której pies 
pochodzi oraz do krajowej organizacji kynologicznej kraju organizatora zawodów. 

 
3.4 Suki z cieczką oraz suki szczenne 

 
Suki z cieczką są dopuszczone do startu zgodnie z przepisami kraju organizatora zawodów. Taka 

informacja powinna zostać umieszczona na stronie organizatora zawodów. Jednakże suki z cieczką 
muszą startować na końcu. Muszą być trzymane poza miejscem zawodów i jego pobliskim otoczeniu 
dopóki wszystkie pozostałe psy nie zakończą występu. 

Suki, które mają oszczenić się w najbliższych 4 tygodniach jak i suki do 8 tygodni po oszczenieniu nie 
mogą być dopuszczone do zawodów. 

Krajowe zasady mogą być inne. Ta informacja powinna być opublikowana na stronie internetowej 

organizatora. 

 
3.5 Zmiany w wyglądzie psa 

 
Udział psów z ciętymi uszami, ogonami lub innymi zmianami w wyglądzie psa dokonanymi ze względów 
kosmetycznych uzależniony jest od przepisów obowiązujących w kraju pochodzenia psa oraz kraju 
organizatora. 

Wszystkie te ograniczenia powinny być podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

organizatora. 

 
3.6. Psy wykastrowane i suki wysterylizowane 

 
Wykastrowane psy i wysterylizowane suki są dopuszczone do zawodów. 

 
3.7. Badanie psów 

W razie konieczności sędzia powinien przeprowadzić badanie psów przed wejściem na ring. 
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 Przepisy kraju organizatora mogą wymagać badania wszystkich psów. 

 
3.8. Przepisy dodatkowe 

 
Jeśli zawody obedience organizowane są razem z wystawą psów, nie jest konieczne by pies był 
zgłoszony na wystawę psów. 

Krajowe przepisy powinny określać zasady uczestnictwa, członkowstwa w Związku i rejestracji. 

 
4. Uprawnienia do sędziowania zawodów obedience 

 
Sędziowie powinni mieć odpowiednie przeszkolenie do oceny zawodów obedience i posiadać 
uprawnienia swojej organizacji krajowej.  

(Uprawnienia oraz umiejętności językowe sędziów zapraszanych z zagranicy powinny zostać 
zweryfikowane przez ich organizację macierzystą.) 

Ograniczenia w sędziowaniu ze względu na możliwą stronniczość: Regulują je zasady przyjęte w danym 

kraju. Na międzynarodowych zawodach na których przyznawany jest tytuł CACIOB, należy przestrzegać 
zapisów regulaminu FCI, określających ograniczenia w sędziowaniu ze względu na możliwą 
stronniczość.  

 
5. Komisarz 

 
Na zawody musi być mianowany komisarz główny (chief steward). Jest on odpowiedzialny za przebieg 
zawodów i musi mieć do tego odpowiednie kwalifikacje. Wykwalifikowany komisarz powinien kierować 
ćwiczeniami w Klasie 2 i 3, co zalecane jest również w klasie 1. Jeżeli do zwodów przystępują zawodnicy 
zagraniczni, należy wcześniej uzgodnić język prowadzenia ćwiczeń. W Klasie 3 komisarz musi być w 
stanie poprowadzić ćwiczenia po angielsku lub w języku wcześniej uzgodnionym. 

Jeżeli zawody oceniane są przez 2 lub więcej sędziów, ilość komisarzy musi taka sama jak liczba 
sędziów. Na każdym powinien być co najmniej jeden komisarz. 

 
6. Zarządzanie zawodami 

 
Zarządzającymi zawodami są: sędzia główny i główny komisarz. Jeśli ocenia więcej niż jeden sędzia, 
jeden spośród sędziów pełni rolę sędziego głównego. Jest on przewodniczącym zespołu sędziowskiego. 

W sytuacjach wątpliwych, nie przewidzianych niniejszymi przepisami, rozstrzyga sędzia lub zespół 
sędziowski pod przewodnictwem sędziego głównego. 

 

7. Obowiązki przewodnika i wyposażenie psa 

 
Przewodnik podlega niniejszym przepisom od momentu wejścia na teren zawodów (egzaminu) do 
czasu rozdania nagród i ogłoszenia wyników. Przewodnik musi przestrzegać zasad tego regulaminu i 
przekazywanych poleceń. Przewodnik powinien zachowywać się nienagannie i być stosownie ubrany. 
Sędzia ma prawo zdyskwalifikować przewodnika, jeżeli przewodnik nie stosuje się do zasad regulaminu, 
poleceń lub zachowuje się niewłaściwie. Decyzja sędziego jest niepodważalna i żaden uczestnik nie 
może jej kwestionować. 

Przewodnik powinien zgłosić swoją obecność na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. 
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Karanie psa jest zabronione.  

Dozwolone są wyłącznie zwykłe obroże. Od początku do końca zawodów zabrania się stosować 
kolczatek, obroży elektrycznych i innych przedmiotów deprymujących takich jak np. kagańce. 

Nie jest dozwolone, by były używane na psie w czasie wykonywania ćwiczeń : kocyki, ubranka uprzęże, 
pelerynki, buty, skarpety, bandaże, taśmy. 

W czasie ćwiczeń i pomiędzy nimi pies powinien być z lewej strony przewodnika. Z przyczyny 
niepełnosprawności przewodnika, może on mieć psa po prawej stronie. Zawodnik lub kierownik 
drużyny musi przedstawić to sędziemu przed początkiem zawodów. Wszyscy sędziowie oceniający 
muszą zostać o tym poinformowani i musi być uzgodnione jaki to będzie miało wpływ na ocenę. 
Wszelkie wyjątkowe uzgodnienia muszą być uzasadnione i nie mogą wpływać negatywnie na starty 
pozostałych psów i zawodników. Na przykład jeżeli przewodnik porusza się na wózku inwalidzkim, 
powinien w ćwiczeniu grupowym zostać umieszczony na skraju szeregu, tak by nie przechodził obok 
pozostałych psów.  

 
8. Zachowanie psa / dyskwalifikacja 

 
Pies, który podczas zawodów w dowolnym czasie (przed, w czasie lub po starcie) ugryzie, będzie 
próbować gryźć, będzie atakować lub próbować atakować ludzi lub inne psy, zostaje zdyskwalifikowany 
i usunięty z zawodów. Traci on wszystkie zdobyte punkty, nawet jeśli jego występ został już zakończony. 
Jeśli impreza jest dwudniowa, dyskwalifikacja dotyczy obu dni zawodów - pies nie może wystartować w 
dniu następnym. 

Fakt ten jest wpisywany do książeczki startowej psa, protokół o tym musi zostać wysłany do organizacji 
kynologicznej kraju macierzystego psa, oraz kraju organizatora zawodów. 

Ponadto muszą być przestrzegane przepisy obowiązujące w kraju organizatora. 

 
9. Przepisy dodatkowe 

 
Zawodnik nie może bez pozwolenia sędziego lub komisarza wejść z psem na ring zarówno w czasie jego 
przygotowywania, jak i w czasie zawodów, poza czasem swojego występu. 

Dla ćwiczeń grupowych (ćwiczenie 1) w klasach 1 i 2, minimalna liczba psów w grupie to trzy, 
maksymalna - sześć. Jeżeli liczba zawodników nie jest podzielna przez sześć, dwie grupy mogą liczyć 
siedem psów. Dla ćwiczeń grupowych w klasie 3 (ćwiczenie 1 i 2), minimalna liczba psów w grupie to 
trzy, maksymalna – cztery, poza przypadkiem kiedy w klasie 3 startuje tylko 5 psów.  
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II WYMAGANIA TECHNICZNE l WYPOSAŻENIE 

 
Rozplanowanie przestrzenne zawodów, liczba uczestników, rozmiar ringu i wymagane wyposażenie 

 
10. Rozplanowanie przestrzenne zawodów 

 
Sędzia (sędzia główny, sędzia ringowy, przewodniczący zespołu sędziów) w uzgodnieniu z komitetem 
organizacyjnym decydują w jakiej kolejności ćwiczenia będą wykonywane i jak ewentualnie będą 
pogrupowane. Kolejność taka musi być zachowana jednakowa dla wszystkich uczestników. 

 
11. Czas sędziowania w ciągu jednego dnia i liczba uczestników 

 
Należy tak zaplanować przebieg zawodów, aby  jeden sędzia nie oceniał dłużej niż 5 godzin jednego dnia.  

Należy przestrzegać zasad organizacji macierzystej organizatora zawodów.  

Czas potrzebny na posędziowanie określonej liczby psów zależy od schematu zawodów, komisarza, 
sędziego jak i ras psów startujących. 

Szacunkowy czas sędziowania: 

Klasa 1 

Zaleca się dla tej klasy, by sędzia nie oceniał więcej niż 30 psów w ciągu jednego dnia. Ocena 6 psów  
zajmuje ok. 1 godzinę. 

Klasa 2 i 3 

Zaleca się dla tych klas, by sędzia nie oceniał więcej niż 25 psów w ciągu jednego dnia. Ocena 7 psów 
zajmuje ok. 2 godzin. 

Jeżeli zaproszony został więcej niż 1 sędzia, każdy z sędziów ocenia te same ćwiczenia wszystkich 
uczestników. Liczba ocenianych zawodników, w takim przypadku, może być większa. 

 

12. Rozmiary ringu i odległości w ćwiczeniach 

 
Dla zawodów przeprowadzanych w hali (pod dachem) ring musi mieć wymiary min. 20m x 30m dla klas 
2 i 3. Jeżeli zawody odbywają się na otwartym terenie ring powinien mieć wymiary co najmniej 25m x 
40m dla klas 2 i 3. Dla klasy 1 ring może być nieco mniejszy. Jeżeli ćwiczenia oceniane są na 2 i więcej 
ringach, ring może mieć mniejsze wymiary, jeżeli zgrupowane na nim są ćwiczenia wymagające mniej 
miejsca. Ring powinien być wyraźnie oznaczony. Sędzia decyduje, czy akceptuje rozmiar ringu. 
Wszystkie odległości wymienione w opisach ćwiczeń należy traktować jako podane w przybliżeniu. 
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13. Wyposażenie 

 
Organizator zobowiązany jest do zapewnienia na czas zawodów następującego sprzętu oraz 
regulaminów i instrukcji: 

 
Przeszkody: 

• Przeszkoda pełna, o szerokości ok. 1m i wysokości regulowanej co 10 cm, od około 10 do 70 cm. 
Wysokość pionowych słupków – 1m. W przeciwieństwie do agility, przeszkoda nie powinna 
mieć odkosów. Taka przeszkoda jest potrzebna we wszystkich klasach. 

• Stacjonata o szerokości ok 1m i wysokości regulowanej od około 10 do 70 cm. Wysokość 
pionowych słupków – 1m. Stacjonata nie powinna być pełna, lecz mieć deskę o wysokości 3-5cm 
lub tyczkę o średnicy 3-5cm na wymaganej wysokości. Pionowe słupki są połączone płaską 
listwą na dole. Na słupkach powinny być zamontowane kłódki na tyczkę, żeby była strącalna, 
niezależnie od kierunku z którego pies skacze. Powierzchnia kłódek powinna być lekko wklęsła, 
żeby wiatr nie zrzucał tyczki. Stacjonata nie powinna mieć odkosów. Taka stacjonata, jak 
również przeszkoda opisana powyżej, jest potrzebna w klasie 3. 

 Patrz rysunki i opisy przeszkody i stacjonaty w załączniku 1.  

 
Stosowne przedmioty do aportowania: 

• Trzy komplety drewnianych koziołków 
Każdy komplet zawiera 3 identyczne koziołki dla klasy 3. 
W klasie 2 potrzebne są tylko 2. 
W klasie 1 potrzebny jest tylko 1 z każdego rozmiaru. 

Każdy komplet koziołków różni się ciężarem i wielkością, tak, by nadawały się dla ras małych, 
średnich i dużych. Największy koziołek może ważyć najwyżej ok. 450 gramów. Do decyzji 
przewodnika pozostawia się wybór rozmiaru koziołków, jaki uważa za najwłaściwszy.  

• Koziołki metalowe w 3 rozmiarach o masie największego z nich ok. 200 gramów. Koziołki 
muszą różnić się ciężarem i wielkością, tak, by nadawały się dla ras małych, średnich i dużych. 
Do decyzji przewodnika pozostawia się wybór rozmiaru koziołków, jaki uważa za 
najwłaściwszy.  

• Drewienka o rozmiarach około 2x2x10 centymetrów dla klas 2 i 3.  

- W klasie 2, liczba potrzebnych drewienek to 6x liczba startujących psów.  
- W klasie 3,liczba potrzebnych drewienek to 8x liczba startujących psów.  

 
Pozostały sprzęt: 

• Tabliczki za pomocą których sędziowie pokazują przydzielone punkty.  

• Tabliczki na których są wypisane lub narysowane pozycje lub tablica elektroniczna. 

• Kreda, farba w spreju, taśma lub cokolwiek innego do oznaczania np. kwadratów i okręgów, jak 
również punktów rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń. 

• Wystarczającą ilość znaczników i pachołków do oznaczania punktów na ringu, np. miejsca startu 
i zakończenia poszczególnych ćwiczeń, tam gdzie to konieczne, względnie miejsc wykonywania 
jakiegoś ćwiczenia, np. zakrętów, itp.  

Wielkość, widoczność i kolor pachołków powinny być stosowne do przeznaczenia, w zależności 
od tego czy są dla psa, przewodnika, sędziego lub komisarza.  
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Na przykład, pachołki na narożnikach kwadratu powinny być dobrze widoczne i mieć wysokość 
ok. 15cm.  

Punkt zatrzymania psa w ćwiczeniu 6 w klasie 3 może być oznaczony małym znacznikiem 
(dysk o średnicy ok. 10cm lub kwadratem o długości boku maksymalnie 10cm), a punkt 
zatrzymania w ćwiczeniu 7 w klasie 3 powinien być oznaczony pachołkiem o wysokości 10-
15cm. 
 
Powinien również być pachołek o wysokości 15-40cm do ćwiczenia 10 w klasie 1 i pachołek o 
wysokości ok 40cm dla klasy 3. 

 
 

III OCENY l ZASADY AWANSU DO WYŻSZEJ KLASY 

 

Klasa 1,2,3 

1 lokata 256-320 punktów 80% doskonała 

2 lokata 224 - mniej niż 256 punktów 70% bardzo dobra 

3 lokata 192 -mniej niż 224 punkty 60% dobra 

 

Uzyskawszy ocenę doskonałą (1 lokata) w danej klasie, niezależnie od kraju, w którym były zawody, pies 
nabiera uprawnień do startu w klasie wyższej. 

Organizacja krajowa określa ile razy pies może startować w klasie, w której otrzymał już ocenę 
doskonałą. 

Pies, jednakże, może startować w swojej klasie do czasu uzyskania 3 ocen doskonałych w danym kraju. 

Organizacja krajowa określa jakie powinny być przyznawane nagrody, wstążki i rozetki. 

Tradycyjnie kolory wstążek i rozetek w obedience są czarno – czerwono – żółte. 

Jeśli 2 lub więcej psów uzyska jednakową liczbę punktów i jeśli chcemy ustalić kolejność, należy 
zsumować  punkty uzyskane w ćwiczeniach 3,5 i 6. Jeśli na tej podstawie nie uda się określić kolejności, 
należy powtórzyć te trzy ćwiczenia. 
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IV ĆWICZENIA I WSPÓŁCZYNNIKI 

 
Zaleca się, by przepisy narodowe przewidywały klasę dla początkujących, którą należy zaliczyć przed 
startem w klasie 1. 
 

Klasa 1 Ćwiczenie Współczynnik 

1. Siad w grupie przez 1 minutę, przewodnik w zasięgu wzroku 3 

2.  Chodzenie przy nodze 3 

3.  Stój w marszu  3 

4.  Przywołanie 3 

5.  Siad lub waruj w marszu 2 

6. Wysłanie psa do kwadratu i waruj 3 

7. Aport drewnianego koziołka 4 

8. Zmiany pozycji na odległość 3 

9. Przywołanie i skok przez przeszkodę  3 

10. Obieganie pachołka z przywołaniem 3 

11.  Wrażenie ogólne 2 

 Σ 32 

Klasa 2 Ćwiczenie Współczynnik 

1. Waruj w grupie przez 1 minutę, przewodnik poza zasięgiem 
wzroku 

2 

2.  Chodzenie przy nodze 3 

3.  Siad / waruj / stój w marszu (2 z tych pozycji) 3 

4.  Przywołanie z zatrzymaniem stój 4 

5.  Wysłanie psa do kwadratu, warowanie i przywołanie 4 

6. Aport kierunkowy 3 

7. Rozpoznanie własnego przedmiotu i przyniesienie  4 

8. Zmiany pozycji na odległość 4 

9. Aport metalowego koziołka przez przeszkodę 3 

10. Wrażenie ogólne 2 

 Σ 32 
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Klasa 3 Regulamin obedience dla klasy 3 powinien być stosowany na 
międzynarodowych zawodach obedience, na których można 
zdobyć certyfikat CACIOB oraz rezerwowy CACIOB, oraz na 
Mistrzostwach Świata oraz Sekcji. 
Ten regulamin obowiązuje od 1.01.2016. 

 

 Ćwiczenie Współczynnik 
1. Siad w grupie przez 2 minuty, przewodnik poza zasięgiem 

wzroku 
2 

2.  Waruj w grupie przez 1 minutę, przywołanie 2 
3.  Chodzenie przy nodze 3 
4.  Siad / waruj / stój w marszu  3 
5.  Przywołanie z zatrzymaniem stój i waruj 4 
6. Wysłanie psa kierunkowe, do kwadratu, warowanie  

i przywołanie 
4 

7. Aport kierunkowy 3 
8. Obieganie pachołka, pozycje, aport i skok przez przeszkodę 4 
9. Rozpoznanie własnego przedmiotu i przyniesienie  3 
10. Zmiany pozycji na odległość 4 
 Σ 32 
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V OGÓLNE ZASADY l WYTYCZNE WYKONYWANIA l SĘDZIOWANIA 
ĆWICZEŃ 

Zasady i wskazówki wykonywania i oceny ćwiczeń składają się z: 

A) Ogólnych wytycznych dotyczących wykonywania i oceny ćwiczeń w klasach 1,2 i 3. 
B) Szczegółowych opisów wykonywania i oceny każdego ćwiczenia. 

Niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich ćwiczeń, chyba że opis ćwiczenia mówi inaczej. 

W sytuacjach, których nie obejmuje ten regulamin decyzję podejmuje sędzia. Wszystkie decyzje sędziego 
są ostateczne i niepodważalne. 

 
Punkty przyznawane przez sędziego na ringu 

Ćwiczenie są oceniane wg poniższej skali:  

0 - 5 - 51/2 - 6 - 61/2 - 7 - 71/2 - 8 - 81/2 - 9 - 91/2 -10 

Dyskwalifikacja oznacza utratę wszystkich zdobytych do tego momentu punktów i usunięcie z 
konkurencji. Pies nie może kontynuować wykonywania ćwiczeń na tych zawodach.  

Nie zaliczenie ćwiczenia pociąga za sobą utratę punktów za to ćwiczenie. Pies może kontynuować 
wykonywanie pozostałych ćwiczeń. 

 
Czerwone i żółte kartki 

Czerwone i żółte kartki są wykorzystywane w klasie 3. 

Żółta kartka oznacza ostrzeżenie. Sędzia może dać ostrzeżenie na podstawie zachowania przewodnika 
lub psa.  

Pokazanie żółtej kartki oznacza odjęcie 10 punktów od końcowej liczby punktów. Jeśli sędzia pokaże 
żółtą kartkę po raz drugi następuje dyskwalifikacja.  

Czerwona kartka oznacza dyskwalifikację. 

 
Używanie czerwonych i żółtych kartek w trakcie zawodów sędziowanych przez kilku sędziów: 

1) Dwóch lub więcej sędziów na oddzielnych ringach. 

• Jeśli dwóch sędziów sędziuje oddzielnie ( dwa ringi, różne ćwiczenia ) jedna czerwona kartka 
(pierwsza) oznacza dyskwalifikację. 

• Jeśli jeden z sędziów pokazał żółtą kartkę (np. na pierwszym ringu ) pozostali sędziowie nie 
powinni zostać o tym poinformowani. Każdy sędzia pracuje niezależnie. Fakt pokazania żółtej 
kartki jest zapisywany i jeśli następny sędzia pokaże żółtą kartkę, sekretarz zapisuje ten fakt i 
informuje sędziego, że jedna żółta kartka została już pokazana wcześniej - następuje 
dyskwalifikacja. Oczywiście dwie żółte kartki pokazane przez tego samego sędziego również 
oznaczają dyskwalifikację. 

2) Dwóch lub więcej sędziów na tym samym ringu. 

Jeśli jeden z sędziów chce ostrzec (żółta kartka) lub zdyskwalifikować (czerwona kartka) przewodnika, 
informuje pozostałych sędziów i decyzja podejmowana jest wspólnie. Zaleca się żeby sędzia główny 
pokazywał tę kartkę jeśli znajduje się na ringu. 
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14. Ogólne wytyczne wykonywania i sędziowania wszystkich ćwiczeń  

 
Niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich ćwiczeń, chyba że opis ćwiczenia mówi inaczej. 

 
14.1 Wykonywanie ćwiczeń 
 

1. Przepisy narodowe mogą narzucić badanie wszystkich psów przed wejściem na ring i mogą 
określać czy sędzia może dotknąć psa. 

2. Sędzia ustala kolejność ćwiczeń do wykonywania na danych zawodach. Musi być ona taka sama dla 
wszystkich zawodników w jednej klasie.  

3. Każde ćwiczenie zaczyna się i kończy pozycją podstawową, polegającą na tym, że pies siedzi przy 
lewej nodze przewodnika. 

4. Przewodnik powinien poruszać się normalnym tempem we wszystkich ćwiczeniach, poza 
chodzeniem przy nodze. Częścią ćwiczenia – chodzenie przy nodze – może być chodzenie wolnym 
lub szybkim tempem, w zależności od klasy. 

5. Ćwiczenie zaczyna się gdy przewodnik i pies znajdują się w miejscu startu, w pozycji podstawowej,  
a komisarz ogłosi „początek ćwiczenia".  

6. Po przyjęciu pozycji podstawowej w miejscu startu, przewodnik powinien być gotów do rozpoczęcia 
ćwiczenia w jak najkrótszym czasie. W klasie 1 tolerowana jest większa zwłoka niż w klasach 2 i 3, 
w których przewodnik z psem powinni być gotowi do startu natychmiast po znalezieniu się  
w punkcie startu.  

7. Ćwiczenie kończy się gdy komisarz ogłosi „koniec ćwiczenia" lub „Dziękuję”. 

8. Wszystkie komendy w trakcie trwania każdego ćwiczenia przewodnik daje na polecenie komisarza, 
nawet jeżeli nie mówi tego wyraźnie opis ćwiczenia. 

9. Przewodnik decyduje czy i kiedy dać psu dodatkową komendę. 

10. Polecenia słowne komisarza opisane w niniejszych zasadach są przykładowe. Ważne jest żeby były 
jasne dla przewodnika. 

11. Wskazywanie psu miejsca lub kierunku przed, w momencie rozpoczęcia lub podczas ćwiczenia jest 
zabronione (poza sytuacjami dozwolonymi w opisie ćwiczenia). Oznacza to nie zaliczenie 
ćwiczenia. 

12. W klasie 1 przewodnik może wejść na ring z psem na smyczy, lecz w trakcie wykonywania 
wszystkich ćwiczeń musi trzymać smycz w sposób niewidoczny dla psa, może pozostawić ją  
u komisarza (na stoliku) lub poza ringiem. Psa można zapiąć na smycz dopiero po zakończeniu 
występu i opuszczeniu ringu. 

13. W klasach 2 i 3 przewodnik musi pozostawić smycz poza ringiem lub u komisarza. Dotyczy to 
wszystkich ćwiczeń.  

14. Pomiędzy ćwiczeniami pies powinien być po lewej stronie przewodnika. Nie musi być w pozycji 
podstawowej, ale powinien znajdować się blisko przewodnika i być pod jego kontrolą. Jeżeli  
z jakiegoś powodu przewodnik musi poczekać na rozpoczęcie następnego ćwiczenia, pies może być 
położony w pozycji „waruj”. Nie należy jednak przywoływać psa z tej pozycji do dalszego startu.  

15. Przewodnik powinien poruszać się normalnie, po liniach prostych. Nieokreślone lub 
niejednoznaczne ruchy, przesadne gesty, sygnały, posługiwanie się mową ciała, nienaturalne ruchy 
kończyn są karane. Zwroty w prawo/lewo oraz w tył powinny być wykonywane pod kątami 90 oraz 
180 stopni, po zwrocie w tył przewodnik powinien wracać mniej więcej po tej samej linii 

16. W ćwiczeniach, w których mija się psa, odległość pomiędzy psem a przewodnikiem powinna być 
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około 0,5m. Przewodnik może minąć psa z którejkolwiek strony, o ile w opisie ćwiczenia nie 
powiedziano inaczej. 

17. Kierunki lewo, prawo (np. w aporcie kierunkowym) są określone z punktu widzenia przewodnika, 
tzn. przewodnik patrzy w swoje prawo lub lewo kierując psa z punktu rozpoczęcia ćwiczenia. 

W ćwiczeniach grupowych, jednakże, kierunek jest z lewej do prawej, stojąc twarzą do psów  
w linii. 1=lewo...4=prawo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Przewodnikowi nie wolno dotykać, głaskać psa lub zachęcać go w inny sposób w trakcie 
wykonywania ćwiczenia. Powoduje to nie zaliczenie ćwiczenia. Niewielkie pochwały (np. 
powiedzenie „dobry pies” lub lekkie poklepanie) są dopuszczalne po zakończeniu ćwiczenia. 

19. Posługiwanie się w trakcie ćwiczeń lub pomiędzy ćwiczeniami na ringu smakołykami lub 
przedmiotami motywującymi lub służącymi do zabawy, takimi jak piłki i inne zabawki, jest 
zabronione. Gdy sędzia zauważy, że przewodnik ma przy sobie lub używa jedzenia lub zabawek, 
przewodnik zostaje zdyskwalifikowany. 

20. W ćwiczeniach kierunkowych przewodnik nie może pokazywać kierunku ani dotykać psa w 
miejscu rozpoczęcia ćwiczenia. Powoduje to nie zaliczenie ćwiczenia. 

21. W przypadku nadmiernego zachęcania, entuzjastycznego pobudzania, zabawy, skakania w ramiona 
przewodnika, robienia slalomu w około nóg przewodnika etc., sędzia może ostrzec przewodnika i: 

- w klasach 1 i 2 odnotować to zachowanie w części „wrażenie ogólne", 
- w klasie 3 pokazać żółtą kartkę, 
- we wszystkich klasach, w przypadku drugiego takiego incydentu następuje dyskwalifikacja. 
 

22. Sędzia ma prawo przerwać ćwiczenie jeżeli pies nie wykazuje zainteresowania nim lub w oczywisty 
sposób pokazuje niezdolność do jego wykonania. Ćwiczenie jest wówczas nie zaliczone. 

23. Sędzia ma prawo zabronić kontynuowania ćwiczeń psa w zawodach, jeżeli pies nie zachowuje się 
prawidłowo lub gdy pies hałasuje, ciągle szczekając lub skomląc.  

24. Szczekanie lub skomlenie podczas ćwiczenia ma wpływ na uzyskane punkty. 

25. W przypadku szczekania lub skomlenia zarówno podczas, jak i pomiędzy ćwiczeniami, sędzia może 
dać pierwsze ostrzeżenie i: 

- w klasach 1 i 2 odnotować to zachowanie w części „wrażenie ogólne", 
- w klasie 3 pokazać żółtą kartkę, 
Jeśli zachowanie takie się powtórzy sędzia psa dyskwalifikuje.  

26. Wysokość wszystkich przeszkód powinna być mniej więcej równa wysokości psa w kłębie, więc 
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wysokość przeszkód należy odpowiednio podnosić lub opuszczać. 

 
Chodzenie przy nodze 

27. Chodzenie przy nodze odbywa się bez smyczy we wszystkich klasach. 

28. Pies, bez smyczy, powinien chętnie podążać za przewodnikiem, iść równolegle, po jego lewej stronie, 
barkiem na wysokości lewego kolana. Podczas ćwiczeń, przewodnik powinien poruszać rękami i 
nogami w sposób naturalny. 

29. W chodzeniu przy nodze przewodnik może wybrać czy będzie wykonywał zwroty o 180 stopni 
przez lewe czy przez prawe ramię. „Niemiecki” zwrot jest równie akceptowalny (pies ciasno 
obchodzi przewodnika z prawej strony). Po zwrocie, przewodnik powinien znaleźć się, mniej więcej, 
na tej samej linii na której się znajdował przed zwrotem. 

30. Zwroty w lewo i prawo podczas chodzenia przy nodze powinny być pod kątem prostym (90 stopni). 
Przewodnik nie powinien skręcać głowy, ramion, stóp ani dawać jakichkolwiek innych sygnałów 
ciałem. 

31. Komenda „noga” może być podana przy każdym ruszeniu, zmianie tempa, krokach w różnych 
kierunkach, na zwrotach i przy zawracaniu z zatrzymania. 

32. Kiedy przewodnik się zatrzyma, pies powinien natychmiast i bez komendy przyjąć pozycję 
podstawową. 

33. Chodzenie tyłem na dłuższych dystansach w klasie 2 i 3 powinno się zaczynać i kończyć pozycją 
podstawową (zatrzymaniem). 

 
Komendy i znaki optyczne: 

34. Słowa podane w tym regulaminie jako komendy są przykładami. Można stosować inne, 
wystarczająco krótkie słowa. 

35. Komenda „noga” może zostać podana przy każdym ruszeniu, a komendę „zostań” wolno dać  
w trakcie ćwiczenia, w którym przewodnik zostawia psa lub się od niego odwraca. 

36. Komendy dawane psu to hasła głosowe. W niektórych przypadkach, jeśli jest to dozwolone w opisie 
ćwiczenia, znaki (sygnały) optyczne mogą zastąpić komendę głosową lub być dawane jednocześnie. 
Sygnały optyczne muszą być krótkie i nie trwać dłużej niż komenda słowna. Sygnały optyczne nie 
mogą być powiązane z inną „mową ciała”. Można używać jednej lub dwóch rąk.  

W ćwiczeniach, w których dozwolone są komendy słowne albo sygnały optyczne, przewodnik musi 
poinformować sędziego przed rozpoczęciem ćwiczenia jaki rodzaj komendy będzie używać. Nie jest 
to konieczne, gdy dozwolone są oba rodzaje komend - słowne i optyczne.  

37. „Mowa ciała” rozumiana jest jako ruch ciała (niekoniecznie kroki), skręcanie lub obrót ciała, głowy, 
ramion jak również dawanie sygnałów nogami. Za stosowanie „mowy ciała” sędzia obniża ocenę 
stosownie do jego intensywności i sytuacji.  

38. Robienie kroków w trakcie dawania komendy powoduje nie zaliczenie ćwiczenia.  

39. Sygnały ręką nigdy nie są dozwolone gdy pies jest obok przewodnika w pozycji podstawowej. Sędzia 
karze za to surowo obniżając ocenę od 2 do 4 pkt. w zależności od sytuacji, intensywności  
i długości. Jeżeli przewodnik dodatkowo użył mowy ciała – obniżenie oceny jest większe. 

40. W ćwiczeniach, w których pies jest kierowany na odległość, sygnały optyczne dozwolone są 
równolegle z komendami głosowymi (kiedy pies jest oddalony od przewodnika). Takie sytuacje są 
oznaczone w regulaminie nawiasem kwadratowym [ ]. Takie ćwiczenia lub części ćwiczeń, to: 
obieganie pachołka, wysyłanie do okręgu, do kwadratu, aport kierunkowy. Ocena nie powinna być 
obniżona za równoczesny sygnał optyczny, jedynie w przypadku wydania dodatkowych komend lub 
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dodatkowego nakierowania. 

 
Ćwiczenia aportowania i przywołania: 

41. Imię psa może być połączone z komendą w ćwiczeniach wymagających przywołania. Imię i 
komenda muszą być ściśle połączone ze sobą tak, by nie sprawiać wrażenia dwóch oddzielnych 
komend. Można użyć tylko imię psa. 

42. We ćwiczeniach przywołania i  aportowani pies przynosząc aport może usiąść przed 
przewodnikiem lub od razu przy nodze. Jeżeli pies siedzi przed przewodnikiem, ten, na polecenie 
komisarza, daje komendę do przyjścia do nogi, którą pies powinien szybko wykonać obchodząc 
przewodnika jak najbliżej. To się odnosi również do skakania przez przeszkodę. 

43. W ćwiczeniach przywołania i aportowania, sędzia nie musi być poinformowany czy zamiarem 
przewodnika jest przywołanie psa tak, by usiadł przed przewodnikiem, czy też przyszedł 
bezpośrednio do nogi. Jeśli ćwiczenie zostało dobrze wykonane, sędzia przyznaje komplet punktów, 
niezależnie od tego jaki rodzaj zakończenia ćwiczenia był zamiarem przewodnika. 

44. Jeśli koziołek upadł w niewłaściwe miejsce (za blisko, w miejsce niedostępne, poza ring), rzut musi 
być powtórzony. Obniża to ocenę o 2 pkt. Jeżeli po powtórnym rzucie koziołek upadnie w 
niewłaściwe miejsce - ćwiczenie jest nie zaliczone. 

45. Pies nie może dotknąć przedmiotu do wyszukiwania lub koziołka przed rozpoczęciem ćwiczenia. W 
takim przypadku pies może uzyskać maksymalnie 5 pkt w klasie 1, a w klasie 2 i 3 oznacza to nie 
zaliczone ćwiczenie. 

46. Przewodnik może wybrać wielkość koziołka, który pies będzie aportował.  

 
14.2 Sędziowanie ćwiczeń 
 

47. Ocena ćwiczenia rozpoczyna się gdy przewodnik i pies przyjęli pozycję podstawową (pies w pozycji 
siad przy nodze) w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia i komisarz powie „początek ćwiczenia". 
Sędziowanie ćwiczenia kończy się gdy komisarz ogłosi „koniec ćwiczenia" lub „Dziękuję”. 

48. Wszystkie odchylenia od idealnego wykonania powinny być karane obniżeniem oceny : wszystkie 
dodatkowe i podwójne komendy, posługiwanie się „językiem ciała”, niedokładności w pozycji 
podstawowej, odchylenia od równoległego poruszania się itp. 

49. Pies powinien być zadowolony i chętnie wykonywać polecenia. 

50. Podczas oceny, szybkość wykonania i rasa psa powinny być brane pod uwagę. Wykonanie idealne 
nie jest takie samo dla wszystkich ras. Jeśli pies reaguje na polecenia natychmiast i chętnie, porusza 
się w sposób typowy dla swojej rasy, utrzymuje tempo i wykazuje zainteresowanie tym co robi, 
powinien otrzymać maksymalną liczbę punktów, o ile nie popełnił innych błędów obniżających 
ocenę. 

51. Ogólną zasadą jest, że za wydanie drugiej komendy (dodatkowej) odejmuje się 2 punkty, a wydanie 
trzeciej komendy powoduje nie zaliczenie ćwiczenia w całości lub jego części. Na przykład siad na 
końcu ćwiczenia, pozycja w aporcie kierunkowym, lub pozycja w ćwiczeniach 2.3 I 3.4.  
W ćwiczeniach kierunkowych i komendach na odległość, odejmuje się 1-2 punkty za dodatkową 
komendę. Patrz opis tych ćwiczeń. 

52. Każdy rodzaj skarcenia psa karany jest dyskwalifikacją. 

53. Jeżeli w trakcie ćwiczenia przewodnik dotknie psa, jest ono nie zaliczone. Sędzia może również dać 
ostrzeżenie. 

54. Jeżeli dotknięcie psa ma charakter kary, przewodnik zostaje zdyskwalifikowany. Dotyczy to czasu w 
trakcie ćwiczeń jak i pomiędzy ćwiczeniami. 
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55. Jeśli pies nie przyjmie pozycji podstawowej lub startowej na początku ćwiczenia (np. siad lub 
waruj) ćwiczenie jest nie zaliczone (0 pkt). 

56. Jeśli pies nie przyjmie pozycji podstawowej (siad przy nodze) na końcu ćwiczenia, przyznaje się nie 
więcej niż 7 pkt. 

57. Jeżeli przed rozpoczęciem ćwiczenia pies nie siedzi spokojnie przy nodze, przyznaje się nie więcej 
niż 8 pkt. 

58. Jeśli przewodnik zrobi kroki w trakcie dawania komend, ćwiczenie jest nie zaliczone (0 pkt). 

59. Jeżeli w ćwiczeniu z przywołaniem psa lub w ćwiczeniu aportowania, pies w trakcie siadania przed 
przewodnikiem lub przychodzenia do nogi, dotknie przewodnika (lekko, delikatnie) odejmuje się 1-2 
pkt. Jeżeli pies wpadnie na przewodnika / zderzy się z nim, nie można przyznać więcej niż 7 pkt. 

60. Pies, który szczeka, nawet sporadycznie podczas wykonywania ćwiczenia powinien mieć obniżoną 
ocenę. Jeśli pies zaszczeka może otrzymać maksymalnie 7 punktów, a jeśli ciągle szczeka - 
ćwiczenie jest nie zaliczone (0 pkt). Nawet jeśli jest jedno ciche szczeknięcie na początku lub końcu 
ćwiczenia, być może wyrażające entuzjazm, powinien zostać odjęty przynamniej 1 punkt. Jeśli 
szczekanie jest ciągłe i powtarza się w kilku ćwiczeniach – następuje dyskwalifikacja. To samo 
dotyczy skomlenia. 

61. Trzymanie psa za obrożę pomiędzy ćwiczeniami prowadzi do ostrzeżenia i obniżenia punktacji za 
wrażenie ogólne, a w klasie 3 do otrzymania żółtej kartki. 

62. Jeśli pies załatwia się na ringu: 

- w klasie 1 podczas wykonywania ćwiczenia - ćwiczenie jest nie zaliczone (0 pkt) i wrażenie 
ogólne jest nie zaliczone (0 pkt). 

- w klasie 1 pomiędzy ćwiczeniami - wrażenie ogólne jest nie zaliczone (0pkt) 

- w klasie 2 i 3 podczas wykonywania ćwiczenia lub pomiędzy ćwiczeniami - zostaje 
zdyskwalifikowany. 

 
Przewidywanie i wyprzedzanie komend przez psa 

63. Jeśli rozpoczynając ćwiczenie, pies przewiduje i wyprzedza komendę (np. nie utrzymuje 
prawidłowej pozycji przy nodze, szarpie się, podnosi się, ale nie robi kroków do przodu),sędzia 
może przyznać maksymalnie 8 punktów. 

64. W klasie 1, w ćwiczeniach, w których pies jest wysyłany od przewodnika, jeżeli pies opuści 
przewodnika t. j. samodzielnie rozpocznie ćwiczenie (po jego rozpoczęciu) ale przed odpowiednią 
komendą przewodnika (na przykład na głos komisarza), przewodnik może raz przywołać psa. Jeśli 
pies wróci, a następnie prawidłowo wykona ćwiczenie można przyznać maksymalnie 6 pkt. Jeśli 
pies nie wróci na 1 komendę, lecz kontynuuje wykonywanie ćwiczenia  - ćwiczenie jest nie 
zaliczone (0 pkt). 

65. W klasie 2 i 3 jeśli pies opuści przewodnika, samodzielnie rozpoczynając ćwiczenie, przed 
komendą, nie ma możliwości przywołania psa i ćwiczenie jest nie zaliczone (0 pkt). 

 
Wybiegnięcie z ringu lub odbiegnięcie od przewodnika 

Wybiegnięcie z ringu 

66. W klasie 2 i 3, jeśli pies opuści ring podczas lub pomiędzy ćwiczeniami i jest poza kontrolą 
przewodnika - następuje dyskwalifikacja. 

67. W klasie 1, jeśli podczas lub pomiędzy ćwiczeniami pies opuści ring, wyłamując się spod kontroli 
przewodnika, może on przywołać psa dwukrotnie. Jeśli pies wróci, przewodnik i pies mogą 
kontynuować występ, ale spowoduje to znaczne obniżenie oceny za wrażenie ogólne. Ćwiczenie,  



Regulamin I Wytyczne Zawodów Obedience  Klasy 1, 2 I 3                                                                                                                           Page 18 of 50 

w którym doszło do opuszczenia ringu przez psa, jest nie zaliczone (0 pkt). Jeśli pies opuści ring po 
raz drugi - następuje dyskwalifikacja. 

Odbiegnięcie od przewodnika, ale nie wybiegnięcie z ringu 

68. W klasie 2 i 3, jeśli pies opuści przewodnika podczas ćwiczenia (przerwie ćwiczenie) lub pomiędzy 
ćwiczeniami i jest poza kontrolą, ale nie wybiegnie poza ring, przewodnik może przywołać psa 
jeden raz, nie opuszczając miejsca w którym się znajduje. Jeśli pies wróci, dane ćwiczenie jest nie 
zaliczone, ale para możę kontunuować zawody. 

W klasie 2 powoduje to znaczne obniżenie oceny za wrażenie ogólne.  

W klasie 3 para otrzymuje ostrzeżenie i żółtą kartkę.  

Jeśli pies nie wróci lub opuści przewodnika po raz drugi – następuje dyskwalifikacja (w klasie 2 i 3). 
W klasie 3 sędzia pokazuje czerwoną kartkę.  

69. W klasie 1 jeśli, w trakcie ćwiczenia lub pomiędzy ćwiczeniami, pies opuści przewodnika i 
wyłamuje się spod kontroli, przewodnik może dwukrotnie przywołać psa nie opuszczając miejsca, 
w którym stoi. Jeśli pies wróci do przewodnika to ćwiczenie nie zostaje zaliczone (0 pkt), ale pies i 
przewodnik mogą kontynuować występ. Opuszczenie przewodnika nspowoduje to znaczne 
obniżenie oceny za wrażenie ogólne. Jeżeli pies opuści przewodnika po raz drugi - następuje 
dyskwalifikacja. 

 
Aportowanie 

70. Upuszczenie koziołka / pzedmiotu: 

Jeśli pies upuści koziołek / przedmiot, ale podniesie go z własnej inicjatywy, powinien otrzymać 
maksymalnie 7 punktów za dane ćwiczenie. Jeśli przewodnik musi podać psu dodatkową komendę, 
żeby pies ponownie podjął aport, powinien otrzymać maksymalnie 5 punktów. Jeśli pies upuści 
przedmiot obok przewodnika, który go podniesie bez wykonania kroku, to powinien otrzymać 
maksymalnie 5 punktów, zakładając, że pies prawidłowo przyjął pozycję przy nodze. Jeśli 
przedmiot zostanie upuszczony wskutek niedbałości przewodnika po komendzie 'daj', powinien 
otrzymać maksymalnie 7 punktów.  

71. Podgryzanie koziołka / przedmiotu 

Podgryzanie koziołka / przedmiotu skutkuje odjęciem 2-3 punktów. Jeśli pies bardzo podgryza, 
może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Bardzo intensywne podgryzanie lub zniszczenie koziołka 
/przedmiotu powoduje nie zaliczenie ćwiczenia (0 punktów). Nie powinno się odejmować punktów 
jeśli pies raz poprawi chwyt na koziołku / przedmiocie. 
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VI. ZASADY I WYTYCZNE WYKONYWANIA I SĘDZIOWANIA 
POSZCZEGÓLNYCH ĆWICZEŃ 

 

KLASA 1 
 
 
ĆWICZENIE 1.1 Siad w grupie przez 1 minutę, przewodnik  

w zasięgu wzroku                        
[współczynnik 3] 

 
Komendy: 
 

 
„Siad”, „Zostań” 
 

Wykonanie: Ćwiczenie rozpoczyna się, gdy psy siedzą przy nodze przewodników w szeregu, w 
odległości około 3 metrów jeden od drugiego, a komisarz ogłasza rozpoczęcie 
ćwiczenia. Koniec ćwiczenia następuje po powrocie przewodników do swoich 
psów i przyjęciu przez psy pozycji przy nodze, a komisarz ogłasza zakończenie 
ćwiczenia.  
 
Przewodnicy odchodzą od psów na odległość 25m, w kierunku brzegu ringu i stają 
twarzą do psów. Po upływie 1 minuty, idą w kierunku swoich psów, przechodzą 
obok nich w odległości ok. 0,5m i stają 3m za psami. Następnie komisarz wydaje 
polecenie podejścia do swoich psów. 
 
Każda grupa powinna składać się z minimum 3 a nie więcej niż 6 psów.  
 

Wytyczne: Pies, który nie usiądzie (2 komendy), wstanie lub położy się, lub przesunie się (na 
odległość większą niż długość jego tułowia), nie zalicza ćwiczenia i otrzymuje 0 
punktów. Każde poruszenie się, powinno skutkować utratą punktów. Jeżeli pies 
zaszczeka 1-2 razy, należy mu odjąć 1-2 punkty, jeżeli szczeka podczas większej 
części ćwiczenia, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). Jeżeli pies jest 
niespokojny, lub przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą, powinien mieć 
odjęte punkty. Pies może rozglądać się wokół siebie i okazywać zainteresowanie 
dźwiękami i rzeczami rozpraszającymi uwagę wewnątrz ringu lub poza nim.  
Jednak nie może stwarzać wrażenia niepewności, niepokoju lub bojaźni. Jeśli pies 
wstanie lub usiądzie, po upływie 1 minuty, gdy przewodnicy idą w kierunku psów, 
może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Jeżeli pies wstanie i podejdzie do innego 
psa, ryzykując spowodowanie ewentualnego „spięcia psów”, ćwiczenie powinno 
być przerwane i następnie powtórzone z wyłączeniem psa, który spowodował to 
zakłócenie. 
 

ĆWICZENIE 1.2 Chodzenie przy nodze                                                                             [współczynnik 3] 
 

Komendy: „Równaj” 
 

Wykonanie: Chodzenie przy nodze odbywa się w normalnym tempie i zawiera zmiany kierunku, 
zwroty w prawo, w lewo w tył i zatrzymania. Sprawdzana jest również umiejętność 
chodzenia szybkim tempem, ale wtedy zawiera tylko zwroty w prawo. Musi też być 
sprawdzona umiejętność chodzenia przy nodze gdy przewodnik wykonuje dwa lub 
trzy kroki w tył lub przód. Ogólne wytyczne dokładniej opisują chodzenie przy nodze. 
Podczas tego samego egzaminu lub zawodów schemat chodzenia przy nodze 
powinien być taki sam dla wszystkich zawodników. 
 
 

Wytyczne: Pies, który opuści przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół 
metra podczas większej części ćwiczenia – oznacza to niezaliczenie ćwiczenia 
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(0pkt.). Jeżeli pies porusza się wolno może otrzymać najwyżej 6-7 punktów. Brak 
kontaktu i komendy dodatkowe są błędami. Siedzenie przy nodze pod 
nieprawidłowym kątem (nie równolegle) oznacza stratę około 2 punktów. Karane 
jest zwalnianie i zatrzymywanie się przed wykonaniem zwrotów w prawo/w lewo, 
w trakcie ich wykonywania bądź po ich wykonaniu. Pies który idzie tak blisko 
przewodnika, że przeszkadza lub utrudnia przewodnikowi chodzenie powinien być 
ukarany odjęciem punktów. Jeszcze więcej punktów należy odjąć jeśli pies opiera 
się lub dotyka przewodnika.  
 

ĆWICZENIE 1.3 Stój w marszu                                                                                                   [współczynnik 3] 
 

Komendy: „Równaj”, „Stój”, „Siad” 
 

Wykonanie: Przewodnik z psem ruszają z punktu startowego, idąc po linii prostej, w 
normalnym tempie. Po przejściu około 10 metrów przewodnik nie zatrzymując się 
daje psu komendę do zatrzymania w pozycji stój, pies musi natychmiast zatrzymać 
się w tej pozycji. Przewodnik idzie dalej i po przejściu następnych około 10 metrów 
(w miejscu zaznaczonym przez znacznik lub pachołek ) sam obraca się przodem do 
psa i zatrzymuje się. Po upłynięciu trzech sekund, na polecenie komisarza zawraca i 
idzie w kierunku psa, ścieżką równoległą do tej, którą odchodził, mija psa w 
odległości około pół metra tak, by był on po lewej stronie przewodnika i idzie dalej 
przez około 1-2 metry, następnie obraca się i wraca do psa, poleca mu przyjąć 
pozycję podstawową. Wszystkie fazy tego ćwiczenia, poza obejściem 
znacznika/pachołka, przewodnik wykonuje na polecenie komisarza.  
 

Wytyczne: Jeśli pies zatrzyma się w niewłaściwej pozycji, zmieni poprawną pozycję zanim 
przewodnik się obróci, zatrzyma się przed komendą, potrzebuje dodatkowej 
komendy, lub jeśli przewodnik zatrzyma się przed lub w trakcie wydawania psu 
komendy, ćwiczenie jest niezaliczone ( 0 pkt.). Aby otrzymać punkty pies po 
komendzie nie powinien przemieścić się więcej niż jedną długość swojego ciała. 
Jeśli pies zareaguje natychmiast na komendę, ale przyjmie niewłaściwą pozycję, 
może otrzymać maksymalnie 5 punktów jeśli pozostała część ćwiczenia jest bez 
zarzutu.  
 
Jeśli pies zmieni poprawną pozycję po wykonaniu obrotu przez przewodnika przy 
pachołku / znaczniku, nie można przyznać więcej niż 7 punktów. Jeśli przewodnik 
zmienia tempo, zwalnia lub przyspiesza przed wydaniem komendy psu, nie można 
przyznać więcej niż 7 punktów. Sygnały ręką i posługiwanie się językiem ciała w 
trakcie dawania komendy do zatrzymania są poważnymi błędami i powinny być 
surowo karane utratą 3-5 punktów, w zależności od ich natężenia i czasu trwania. 
 
Sędzia powinien zwracać uwagę na chodzenie przy nodze. Błędy w chodzeniu przy 
nodze pociągają za sobą utratę 1-2 punktów. Powolne ruszanie i zatrzymanie lub 
zatrzymanie w pozycji nierównoległej do linii marszu są błędami. Należy za to odjąć 
1-4 punkty. Jeżeli przewodnik przejdzie obok psa, ze złej strony, należy odjąć 1 
punkt. 
 

ĆWICZENIE 1.4 Przywołanie                                                                                                   [współczynnik 3] 
 

Komendy: „Waruj”, („Zostań”), „Noga”, („Równaj”) 
 

Wykonanie: Przewodnik na polecenie komisarza daje psu komendę waruj i na kolejne polecenie 
komisarza oddala się na odległość około 20-25 metrów we wskazanym kierunku do 
wskazanego miejsca i sam odwraca się. Na polecenie komisarza przewodnik 
przywołuje psa. Przy przywołaniu można użyć imienia psa, ale imię i komenda do 
przywołania powinny być połączone, żeby nie stwarzać wrażenia dwóch 



Regulamin I Wytyczne Zawodów Obedience  Klasy 1, 2 I 3                                                                                                                           Page 21 of 50 

oddzielnych komend. 
 

Wytyczne: Ważne, żeby pies chętnie zareagował na komendy przywołania. Pies powinien 
poruszać się w dobrym tempie, utrzymywać co najmniej szybki kłus. Niechętne 
podejście do przewodnika jest traktowane jako błąd. Przy ocenie szybkości trzeba 
uwzględnić rasę psa. Jeśli przewodnik dał więcej niż jedną komendę do 
przywołania, można przyznać najwyżej 7 punktów. Powtórzenie komendy po raz 
trzeci oznacza niezaliczenie ćwiczenia (0 pkt). Jeżeli pies przemieści się o więcej 
niż długość własnego ciała przed komendą przywołania, ćwiczenie jest 
niezaliczone (0 pkt).  Jeśli pies wstaje, siada lub przemieszcza się na odległość 
mniejszą niż długość jego ciała przed komendą przywołania, nie można przyznać 
więcej niż 8 punktów. 
 

ĆWICZENIE 1.5 Siad lub waruj w marszu                                                                          [współczynnik 2] 
 

Komendy: „Noga”, „Siad” lub „Noga”, „Waruj”, „Siad” 
 

Wykonanie: Przewodnik musi poinformować sędziego, którą z dwóch pozycji (siad / waruj) 
przyjmie jego pies.  
Przewodnik z psem ruszają z punktu startowego idąc po linii prostej normalnym 
krokiem. Po przejściu około 10 metrów przewodnik, nie zatrzymując się, daje psu 
komendę siad / waruj, którą pies musi niezwłocznie wykonać. Przewodnik idzie 
dalej i po przejściu następnych około 10 metrów (w miejscu zaznaczonym przez 
znacznik lub pachołek), obraca się (z własnej inicjatywy) i staje przodem do psa. Po 
upłynięciu trzech sekund, na polecenie komisarza idzie w kierunku psa, ścieżką 
równoległą do tej, którą odchodził, mija psa w odległości około pół metra tak, by był 
on po lewej stronie przewodnika i idzie dalej przez około 1-2 metry, następnie 
obraca się i wraca do psa, poleca mu przyjąć pozycję podstawową.Wszystkie fazy 
tego ćwiczenia, z wyjątkiem obrotu wokół znacznika / pachołka, przewodnik 
wykonuje na polecenie komisarza. 
 

Wytyczne: Jeśli pies zatrzyma się w niewłaściwej pozycji albo jeśli  zmieni poprawną pozycję 
zanim przewodnik się obróci, usiądzie / położy się przed komendą lub jeśli 
przewodnik musi wydać dodatkową komendę by pies przyjął odpowiednią pozycję, 
lub jeśli przewodnik zatrzyma się przed lub w trakcie wydawania psu komendy, 
ćwiczenie jest niezaliczone ( 0 pkt.). Aby otrzymać punkty pies po komendzie nie 
powinien przemieścić się więcej niż jedną długość swojego ciała. Jeśli pies 
zareaguje natychmiast na komendę, ale przyjmie niewłaściwą pozycję, może 
otrzymać maksymalnie 5 punktów jeśli pozostała część ćwiczenia jest bez zarzutu.  
 
Jeśli pies zmieni poprawną pozycję po wykonaniu obrotu przez przewodnika przy 
pachołku / znaczniku, nie można przyznać więcej niż 7 punktów. Jeśli przewodnik 
zmienia tempo, zwalnia lub przyspiesza przed wydaniem komendy psu, nie można 
przyznać więcej niż 7 punktów. Sygnały ręką i posługiwanie się językiem ciała w 
trakcie dawania komendy do zatrzymania są poważnymi błędami i powinny być 
surowo karane utratą 3-5 punktów, w zależności od ich natężenia i czasu trwania. 
 
Sędzia powinien zwracać uwagę na chodzenie przy nodze. Błędy w chodzeniu przy 
nodze pociągają za sobą utratę 1-2 punktów. Powolne ruszanie i zatrzymanie lub 
zatrzymanie w pozycji nierównoległej do linii marszu są błędami. Należy za to odjąć 
1-4 punkty. Jeżeli przewodnik przejdzie obok psa, ze złej strony, należy odjąć 1 
punkt. 
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ĆWICZENIE 1.6 Wysłanie psa do kwadratu i waruj                                                     [współczynnik 3] 
 

Komendy: "Naprzód", ["Lewo/prawo" i/lub znak ręką], („Stój”), "Waruj", "Siad".  
 

Wykonanie: Przed rozpoczęciem ćwiczenia, przewodnik powinien poinformować sędziego czy 
najpierw  zatrzyma psa w kwadracie a potem każe się mu położyć, czy od razu każe 
się psu położyć.  
 
Przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do kwadratu, o wymiarach 3x3 
metry, który jest oddalony od miejsca rozpoczęcia ćwiczenia o około 15 metrów. 
Pies powinien pobiec do kwadratu po linii prostej i wejść do niego od przodu.  
 
Gdy pies wejdzie w obręb kwadratu, przewodnik daje psu komendę waruj lub stój i 
waruj. Jeśli pies napierw dostaje komendę stój, to powinna być wyraźnie 
zaznaczona, zanim pies otrzyma komendę waruj. Następnie, na polecenie 
komisarza, przewodnik udaje się do psa i każe mu przyjąć pozycję podstawową.  
 
Podczas całego ćwiczenia, przewodnik nie powinien użyć więcej niż 4 komendy 
(czwarta komenda to stój w kwadracie). Alternatywnie, przewodnik może od razu 
położyć psa w kwadracie i wtedy użyje maksymalnie 3 komendy. Jeżeli psa trzeba 
nakierować, przewodnik może wykorzystać zarówno komendy głosowe jak i 
sygnały optyczne. 
 
Wymiary kwadratu 3x3m. Odległość środka kwadratu od miejsca startu to ok. 15 
metrów. Narożniki kwadratu oznaczone są pachołkami o wysokości około 10-15 
cm. Pachołki połączone są za pomocą widocznych linii (np. namalowanych kredą 
lub wyznaczonych szeroką taśmą) przeprowadzonych po stronie zewnętrznej 
pachołków. Kwadrat powinien się znajdować w odległości minimum 3-5 metrów od 
granicy ringu. Patrz rysunek ćw. 6 w klasie 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytyczne: Należy szczególnie wyróżnić chęć do wykonywania poleceń, szybkość psa i czy 

wybiera najkrótszą/ prostą drogę. Żeby otrzymać 10 punktów, przewodnik nie 
może w ćwiczeniu użyć więcej niż 4 komend, gdzie tą czwartą komendą jest 
komenda stój w kwadracie. Alternatywnie, przewodnik może od razu położyć psa 
w kwadracie i wtedy użyje maksymalnie 3 komendy. 
 
Jeżeli przewodnik dając komendy przemieszcza się (w obojętnie którą stronę) 
ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). Jeżeli przewodnik używa przesadnych 
gestów (mowy ciała), nie może otrzymać więcej niż 8 punktów za to ćwiczenie. 
Jeżeli pies porusza się wolno, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów za to 
ćwiczenie. Wyprzedzanie komend przez psa jest karane (np. pies zatrzyma się lub 
położy bez komendy). 
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Żeby otrzymać punkty pies musi cały (z wyjątkiem ogona) znajdować się wewnątrz 
kwadratu. Jeśli pies usiądzie lub się położy poza kwadratem, nie można już wydać 
żadnej komendy kierującej i ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów).  
 
Ćwiczenie jest niezaliczone jeżeli pies przesunie się poza granice kwadratu przed 
zakończeniem ćwiczenia. Jeśli pies skrada się do kwadratu, może otrzymać 
maksymalnie 7 punktów. Jeśli pies zmieni pozycję zanim przewodnik do niego 
wróci, może otrzymać maksymalnie 6 punktów.  
 
Jeśli pies przyjmie niewłaściwą pozycję w kwadracie, odejmuje się 3 punkty, a jeśli 
pozycja stój, nie jest zaznaczona wyraźnie, odejmuje się 2 punkty. Jeżeli jedna z 
komend stój lub waruj musi być powtórzona po raz trzeci – ćwiczenie jest 
niezaliczone (0 pkt). Powtórzona po raz drugi komenda przywołania, zatrzymania 
„stój” lub przyjęcia pozycji „waruj” jest karana odjęciem 2 punktów. Obniżenie 
oceny za dodatkowe komendy wskazujące kierunek, zależy od ich intensywności 
oraz od tego jak chętnie pies na nie reaguje. Należy odjąć 1-2 punkty za komendę. 
Nie można przyznać więcej niż 8 punktów jeśli pies usiądzie lub wstanie gdy 
przewodnik podejdzie do niego, zanim da do tego komendę.  
 
Sygnał ręką wydany kiedy pies jest przy przewodniku lub pokazanie psu miejsca 
ustawienia kwadratu przed rozpoczęciem ćwiczenia, skutkuje niezaliczeniem 
ćwiczenia. 
 

ĆWICZENIE 1.7 Aport drewnianego koziołka                                                                  [współczynnik 4] 
 

Komendy: "Aport", „Daj”, („Równaj”) 
 

Wykonanie: Komisarz ogłasza początek ćwiczenia i wręcza przewodnikowi drewniany 
koziołek. Na polecenie komisarza przewodnik rzuca koziołek na odległość co 
najmniej około 10 metrów. Następnie, na polecenie komisarza przewodnik daje psu 
komendę przyniesienia koziołka.  
 

Wytyczne: Należy szczególnie wyróżnić chęć do wykonywania poleceń, szybkość psa i czy 
wybiera najkrótszą / prostą drogę po koziołek i z powrotem. 
 
Przypadki upuszczenia i podgryzania aportu opisane są w V. Ogólne zasady 

i wytyczne wykonywania i sędziowania ćwiczeń.  

 

ĆWICZENIE 1.8 Zmiany pozycji na odległość, siad / waruj, 4 zmiany                   [współczynnik 4] 
 

Komendy: „Waruj”, „Zostań”, „Siad”, „Waruj” i/lub znaki optyczne. 
 

Wykonanie: Pies powinien zmienić pozycję 4 razy (siad/waruj) na polecenie przewodnika i nie 
przesunąć się. Z tyłu psa znajduje się linia wyznaczona przez niewidoczną linię 
pomiędzy dwoma znacznikami.  Na polecenie komisarza przewodnik, czekający w 
miejscu startu, przed linią, kładzie psa i odchodzi do wyznaczonego miejsca, które 
jest ok. 5m od psa i odwraca się. Kolejność wykonywania pozycji powinna zawsze 
być siad – waruj (2 razy), więc ostatnią komendą zawsze będzie waruj. Komisarz 
pokazuje przewodnikowi przy pomocy tablic z napisami lub rysunkami lub tablicy 
elektronicznej, w jakiej kolejności pies powinien zmieniać pozycje. Nie powinien on 
widzieć psa w momencie pokazywania pozycji do wykonania i ma znajdować się w 
odległości 3-5m od psa. Komisarz powinien zmieniać tablice co około 3 sekundy. 
Przewodnik, nie stojąc przy psie, może wydawać komendy głosowe i pokazywać 
gesty ręką, ale jedne i drugie muszą być krótkie i używane jednocześnie.  Po 
ostatniej komendzie waruj, przewodnik wraca do psa i każe mu usiąść.  
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Wytyczne: Kryteriami do oceny są szybkość z jaką pies zmienia pozycje, wyrazistość 
przyjmowanych pozycji, jak pies wytrzymuje w danej pozycji i jak dużo się 
przesuwa. Żeby otrzymać punkty, pies nie powinien się przemieścić, w stosunku do 
swojej pozycji wyjściowej, na odległość większą niż długość tułowia, niezależnie od 
kierunku. Przesunięcia (do przodu, do tyłu, w bok) sumują się. Jeżeli pies nie 
wykona jednej pozycji z czterech, np. wykona niewłaściwą pozycję, lub przewodnik 
musiał powtórzyć komendę po raz trzeci, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. 
Jeżeli  nie wykona dwóch pozycji, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów).  
 
Jeżeli pies usiądzie zanim przewodnik do niego wróci może otrzymać max. 8 
punktów. Zbyt głośne komendy głosowe przewodnika i przesadne lub ciągłe znaki 
optyczne są karane.  (Patrz ogółne zasady i wytyczne.) 
 
Jeżeli przewodnik musiał powtórzyć komendę po raz trzeci, nie może otrzymać 
punktów za daną pozycję. Pierwsza dodatkowa komenda do przyjęcia pozycji 
karana jest stratą 2 punktów, każda następna dodatkowa komenda karana jest 
stratą 1 punktu.  
 

ĆWICZENIE 1.9 Skok przez przeszkodę                                                                             [współczynnik 3] 
 

Komendy: „Zostań”, „Noga lub Hop”, „Równaj”  
 

Wykonanie: Przewodnik z psem w pozycji zasadniczej staje w odległości około 2-4 metrów od 
przeszkody (do wyboru przewodnika). Komisarz ogłasza rozpoczęcie ćwiczenia i 
poleca przewodnikowi pozostawienie psa  w pozycji siedzącej przed przeszkodą. 
Przewodnik przechodzi naokoło przeszkody na drugą jej stronę (na odległość 2-4 
metry). Następnie na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa. Pies 
powinien przeskoczyć przeszkodę i przyjąć pozycję przy nodze przewodnika. 
Komisarz ogłasza koniec ćwiczenia. Wysokość przeszkody powinna być w 
przybliżeniu taka jak wysokość psa w kłębie. Należy raczej zaokrąglać w dół niż w 
górę. Maksymalna wysokość przeszkody wynosi 50 cm.  
 

Wytyczne: Należy szczególnie wyróżnić chęć do wykonywania poleceń i przywołania, szybkość 
psa i czy wybiera najkrótszą/ prostą drogę do przewodnika. Jeżeli pies dotknie 
przeszkody podczas skoku (nawet lekko), nie może uzyskać więcej niż 8 punktów. 
Jeżeli pies podeprze się o przeszkodę, przewróci ją lub jeżeli nie wykona skoku, 
ćwiczenie jest niewykonane (0 punktów). 
 

ĆWICZENIE 1.10 Obieganie pachołka z przywołaniem                                                 [współczynnik 3] 
 

Komendy: „Omiń”, [„Prawo / lewo” i / lub sygnał ręką ] („Równaj”) 
 

Wykonanie: Przewodnik stoi z psem przy nodze w pozycji startu, twarzą do pachołka o 
wysokości ok. 15- 40cm, który umieszczony w odległości ok. 10m od miejsca startu. 
Przewodnik wysyła psa dookoła pachołka. Pies powinien obiec pachołek i wrócić 
do przewodnika i przyjąć pozycję podstawową. 
 

Wytyczne: Należy szczególnie wyróżnić chęć do wykonywania poleceń, szybkość psa i czy 
wybiera najkrótszą drogę. W ocenie prawidłowej odległości psa od pachołka 
podczas obiegania go, powinna być wzięta pod uwagę rasa psa i jego prędkość. Pies 
może obiegać pachołek zgodnie ze wskazówkami zegara, lub w przeciwną stronę. 
Jeśli przewodnik przywoła psa, pies może otrzymać maksymalnie 8 punktów. Jeśli 
pies dobiegnie do pachołka, ale zawróci nie obiegając go, może otrzymać 
maksymalnie 5 punktów. Ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów) jeśli pies 
zawróci nie dobiegając do pachołka, jeśli przewodnik wyda trzy komendy „do okoła” 
lub jeśli przywoła psa dwa razy. Jeżeli psa trzeba nakierować, przewodnik może 
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wykorzystać zarówno komendy głosowe jak i sygnały optyczne. Rasa psa powinna 
być wzięta pod uwagę przy ocenie tempa. 
 
Pokazanie psu kierunku lub dotknięcie psa w miejscu startu powoduje 
niezaliczenie ćwiczenia (0 punktów).  
 

ĆWICZENIE 1.11 Wrażenie ogólne                                                                                          [współczynnik 2] 
 

Wytyczne: Podczas oceny wrażenia ogólnego, kluczowa jest chęć psa do pracy i wykonywania 
komend przewodnika. Ważna jest dokładność, precyzja, jak również naturalne 
poruszanie się przewodnika i psa. Aby uzyskać wysoki wynik, obydwoje – 
przewodnik i pies muszą dobrze współpracować jako zespół, pokazywać wspólną 
przyjemność z pracy razem i sportową postawę. Na ocenę wrażenia ogólnego 
wpływają działania podczas i pomiędzy ćwiczeniami.  
 
Jeśli pies opuści ring lub załatwi się w ringu, żadne punkty nie mogą być przyznane 
za wrażenie ogólne. Jeśli pies jest poza kontrolą przewodnika i opuszcza 
przewodnika (chociaż raz) podczas lub pomiędzy ćwiczeniami pozostając na ringu, 
może otrzymać maksymalnie 5 punktów.  
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KLASA 2 

 
ĆWICZENIE 2.1 Waruj w grupie przez 2 minuty, przewodnik poza 

zasięgiem wzroku             
[współczynnik 2] 

 
 

Komendy: „Waruj”, „Zostań”, „Siad” 
 

Wykonanie: Ćwiczenie rozpoczyna się, gdy psy siedzą przy nodze przewodników  w szeregu, w 
odległości około 3 metrów jeden od drugiego, a komisarz ogłasza rozpoczęcie 
ćwiczenia. Koniec ćwiczenia następuje po powrocie przewodników do swoich 
psów i przyjęciu przez psy pozycji przy nodze, a komisarz ogłasza zakończenie 
ćwiczenia.  
 
Na polecenie komisarza, przewodnicy, po kolei, kładą psy. Psy powinny być 
kładzione od lewej do prawej, a sadzane od prawej do lewej, tak, żeby pies, który był 
kładziony jako pierwszy, jako ostatni siadał. Na polecenie komisarza przewodnicy 
pozostawiają psy, odchodzą w miejsce gdzie psy ich nie widzą. Odliczanie 2 minut 
rozpoczyna się gdy wszyscy przewodnicy znajdą się poza zasięgiem wzroku psów. 
Pozostawione psy są poddawane próbom rozproszenia, na przykład ktoś 
przechodzi slalomem pomiędzy psami. Po upływie tego czasu, przewodnicy są 
proszeni o powrót na ring i ustawienie się. Następnie, przewodnicy otrzymują 
polecenie przejścia ok. 3m za psy (w odległości ok. 0,5m od psa) i odwrócenia się. 
Następnie komisarz wydaje polecenie podejścia do swoich psów i po kolei, przyjęcia 
pozycji przy nodze. 
 
Przewodnikom należy przypomnieć, żeby nie wydawali poleceń swoim psom zbyt 
głośno, gdyż może to mieć wpływ na pracę pozostałych psów i powoduje utratę 
punktów. Każda grupa powinna składać się z minimum 3 a nie więcej niż 6 psów.  
 

Wytyczne: Pies, który nie położy się (2 komendy), wstanie lub usiądzie gdy przewodnicy są 
poza zasięgiem wzroku, lub przesunie się (na odległość większą niż długość jego 
tułowia), lub obróci się na plecy, nie zalicza ćwiczenia i otrzymuje 0 punktów. Jeśli 
pies wstanie lub usiądzie, po upływie 2 minut, gdy przewodnicy już się ustawili w 
ringu, może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Jeśli pies się również przesunie, to 
nie zalicza tego ćwiczenia (0 punktów). 
 
Każde poruszenie się, powinno skutkować znaczną utratą punktów. Jeżeli pies 
zaszczeka 1-2 razy, należy mu odjąć 1-2 punkty, jeżeli szczeka podczas większej 
części ćwiczenia, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). Jeżeli pies jest 
niespokojny, lub przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą, powinien mieć 
odjęte punkty. Pies może rozglądać się wokół siebie i okazywać zainteresowanie 
dźwiękami i rzeczami rozpraszającymi uwagę wewnątrz ringu lub poza nim.  
Jednak nie może stwarzać wrażenia niepewności, niepokoju lub bojaźni. Jeżeli pies 
wstanie i podejdzie do innego psa, ryzykując spowodowanie ewentualnego „spięcia 
psów”, ćwiczenie musi być przerwane i następnie powtórzone z wyłączeniem psa, 
który spowodował to zakłócenie.  
 
Jeśli pies zareaguje (położy się lub usiądzie) przed otrzymaniem polecenia (tzn. na 
polecenie przewodnika stojącego obok), może otrzymać maksymalnie 8 punktów. 
Jeśli pies zareagował (położył się lub usiadł) przed otrzymaniem polecenia, 
powinien pozostać w tej pozycji (leżącej lub siedzącej). Nie zrobienie tego na 
początku ćwiczenia oznacza niezaliczenie ćwiczenia. Jeśli pies sam usiądzie, a 
potem się położy, może otrzymać maksymalnie 5 punktów.  
Pies może otrzymać maksymalnie 7 punktów jeśli położy się na boku. 
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ĆWICZENIE 2.2 Chodzenie przy nodze                                                                                [współczynnik 3] 
 

Komendy: „Równaj” 
 

Wykonanie: Chodzenie przy nodze odbywa się w różnych tempach i zawiera zmiany kierunku, 
zwroty w prawo, w lewo w tył i zatrzymania. Musi też być sprawdzona umiejętność 
chodzenia przy nodze gdy przewodnik wykonuje dwa lub trzy kroki w tył lub przód, 
jak również umiejętność chodzenia przy nodze gdy przewodnik cofa się 5-8 
metrów. Ogólne wytyczne dokładniej opisują chodzenie przy nodze. 
 
Należy się upewnić, że miejsce gdzie będzie wykonywane cofanie się jest równe i 
bezpieczne.  
 
Podczas tego samego egzaminu lub zawodów schemat chodzenia przy nodze 
powinien być taki sam dla wszystkich zawodników. 
 

Wytyczne: Pies, który opuści przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół 
metra podczas większej części ćwiczenia – oznacza to niezaliczenie ćwiczenia 
(0pkt.). Jeżeli pies porusza się wolno może otrzymać najwyżej 6-7 punktów. Brak 
kontaktu i komendy dodatkowe są błędami. Siedzenie przy nodze pod 
nieprawidłowym kątem (nie równolegle) oznacza stratę około 2 punktów. Karane 
jest zwalnianie i zatrzymywanie się przed wykonaniem zwrotów w prawo/w lewo, 
w trakcie ich wykonywania bądź po ich wykonaniu. Pies który idzie tak blisko 
przewodnika, że przeszkadza lub utrudnia przewodnikowi chodzenie powinien być 
ukarany odjęciem punktów. Jeszcze więcej punktów należy odjąć jeśli pies opiera 
się lub dotyka przewodnika. Przewodnik może być ostrożny w chodzeniu tyłem. Nie 
powinno się odejmować więcej niż 1-2 punkty, jeśli chodzenie przy nodze tyłem nie 
jest doskonałe. 
 

ĆWICZENIE 2.3 Siad / waruj / stój w marszu (2 z tych pozycji)                               [współczynnik 3] 
 

Komendy: „Równaj” (3 razy), „Stój” „Siad”, Waruj” 
 

Wykonanie: Ćwiczenie wykonywanie jest według załączonego rysunku. Pies wykonuje 2 z 
trzech pozycji stój/siad/waruj. Przed zawodami sędzia decyduje które pozycje i w 
jakiej kolejności będzie trzeba wykonać.  
 
Maszerujący przewodnik na polecenie komisarza daje psu komendę do zatrzymania 
się w pierwszej pozycji (stojącej, siedzącej lub leżącej) a potem w drugiej. Tempo 
marszu powinno być normalne. Musi zostać wykonany zwrot w lewo albo w prawo. 
Kierunek zwrotu powinien być taki sam dla wszystkich zawodników. Punkty, w 
których następują zwroty (lewo/ prawo, 90o) powinny zostać oznaczone małymi 
pachołkami. Kolejność wykonywania pozycji oraz kolejność zwrotów w prawo i w 
lewo może się różnić, ale musi być taka sama dla wszystkich psów biorących udział 
w zawodach.  
 
Komisarz daje przewodnikowi polecenia rozpoczęcia ćwiczenia, zatrzymania w 
pozycji siad / stój / waruj, wykonania zwrotu oraz zatrzymania na końcu. Zakręty 
są wykonywane samodzielnie. Zatrzymanie powinno nastąpić mniej więcej w 
połowie (5m) 10 metrowego odcinka prostej. Przewodnik kontynuuje marsz na 
dystansie 5 metrów (do punktu następnego zwrotu), następnie na polecenie 
komisarza zawraca i idzie w kierunku psa, mija go w odległości około pół metra tak, 
by był on po lewej stronie przewodnika i idzie dalej przez około 2 metry, następnie 
na komendę komisarza obraca się i wraca do psa. Po dojściu do psa, przewodnik 
bez zatrzymywania się, wydaje komendę „noga” i kontynuują marsz w kierunku 
punktu, w którym nastąpi zwrot w prawo lub w lewo (około 5 metrów) i idą do 
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środka następnej prostej. Ćwiczenie jest kontynuowane w sposób analogiczny jak 
opisano powyżej. Kończy się gdy komisarz zatrzyma przewodnika i ogłosi „koniec 
ćwiczenia”.  
 
Pozycje stój, siad i waruj powinny być wykonane równolegle do linii łączącej punkt 
wyjścia / skrętu / zakończenia. Odległość pomiędzy psem a punktami zwrotu 
powinna wynosić około 0,5 metra, przy czym rozmiar psa musi zostać wzięty pod 
uwagę. Zwroty musza mieć 90 stopni i nie mogą być zaokrąglone. Przewodnik i pies 
powinni mijać pachołki pozostawiając je po swojej lewej stronie. Patrz rysunek ćw. 
3 w klasie 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytyczne: Aby otrzymać punkty za to ćwiczenie, pies musi wykonać przy najmniej 1 pozycję. 

Jeśli pies zatrzyma się raz w niewłaściwej pozycji (np. siad zamiast waruj) albo 
jeśli nie wykona pozycji raz  nie wolno przyznać więcej niż 7 punktów za to 
ćwiczenie. Niewykonana pozycja oznacza przyjęcie niewłaściwej pozycji, lub jeśli 
przesunie się więcej niż długość jego tułowia po wydaniu komendy przez 
przewodnika, lub jeśli przewodnik musi wydać dodatkową komendę by pies się 
zatrzymał lub przyjął odpowiednią pozycję, lub jeśli przewodnik musi użyć 
wyraźnych sygnałów ręką lub ciałem. 
 
Jeśli pies nie zatrzyma się zanim przewodnik wykona w tył zwrot – ćwiczenie jest 
niezaliczone (0 punktów). Jeśli pies idzie za przewodnikiem po wydaniu przez 
przewodnika komendy do zatrzymania, przewodnik może wydać jedną dodatkową 
komendę żeby zatrzymać psa. Jeśli pies się zatrzyma zanim przewodnik dotrze do 
punktu zwrotu – ćwiczenie może być kontynuowane, ale otrzymuje maksymalnie 6 
punktów za nie.  
 
Sędzia powinien oceniać zarówno chodzenie przy nodze, jak i pozycje siad / waruj 
/ stój, które powinny być wykonane równolegle do linii łączącej punkt wyjścia / 
skrętu / zakończenia.  
 
Błędami są: robienie kroków w trakcie wykonywania pozycji przez psa, 
zatrzymywanie się / siadanie / warowanie powoli, krzywo wykonywane pozycje, 
złe chodzenie przy nodze, zmiany tempa, zaokrąglone zakręty, zejście z trasy (nie 
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trzymanie się linii, równoległej do tej wyznaczonej), oglądanie się na psa. Za takie 
błędy powinno się odejmować 1-4 punkty. Jeżeli przewodnik przejdzie obok psa, ze 
złej strony, należy odjąć 1 punkt. 
 
Żadne dodatkowe komendy, żeby pies wykonał pozycje nie są dozwolone. Używanie 
wyraźnych sygnałów ręką lub ciałem przy wykonywaniu zatrzymań jest dużym 
błędem i powoduje znaczne obniżenie punktacji. W zależności od natężenia i czasu 
trwania tych sygnałów sędzia może odjąć 3-5 punktów lub niezaliczyć pozycji.  
 

ĆWICZENIE 2.4 Przywołanie z zatrzymaniem stój                                                           [współczynnik 4] 
 

Komendy: "Waruj", ("Zostań"), "Noga", "Stój" LUB "Waruj" LUB  znak optyczny „Noga” 
 
[Sygnały optyczne: można używać jednej ręki lub obu] 
Przewodnik powinien poinformować sędziego czy używa komend głosowych, czy 
sygnałów optycznych. 
 

Wykonanie: Przewodnik pozostawia psa w pozycji waruj i oddala się na odległość około 25-30 
metrów we wskazanym kierunku, odwraca się do psa. Na polecenie komisarza 
przywołuje psa. Po pokonaniu przez psa około połowy dystansu przewodnik 
zatrzymuje go w pozycji stój. Następnie, na polecenie komisarza (po ok. 3 
sekundach) przewodnik przywołuje psa do nogi. Komisarz sygnalizuje 
przewodnikowi wyłącznie przywołanie. Przewodnik wydaje psu komendę 
zatrzymującą z własnej inicjatywy, gdy pies znajduje się przy znaczniku. Może być 
użyta komenda głosowa lub sygnał optyczny. Przy przywołaniu można użyć imienia 
psa, ale imię i komenda powinny być tak powiązane, żeby nie stwarzać wrażenia 
dwóch różnych komend.  
 

Wytyczne: Ważne jest, żeby pies chętnie reagował na komendy przywołania. Pies powinien 
poruszać się szybko, równym tempem, co najmniej szybkim kłusem. Wolne tempo 
jest traktowane jako błąd. W ocenie prędkości, rasa psa powinna być brana pod 
uwagę. Pies powinien rozpocząć zatrzymywanie natychmiast po usłyszeniu 
komendy. Szacując moment wydania komendy, należy wziąć pod uwagę prędkość 
psa. Może być pewna tolerancja dla miejsca zatrzymania się szybkiego psa, ale nie 
wolnego. Żeby otrzymać maksymalną liczbę punktów (za zatrzymanie), od 
momentu wydania komendy do momentu zatrzymania pies nie może się 
przemieścić o więcej niż długość swojego tułowia. Żeby w ogóle otrzymać punkty 
(za zatrzymanie), pies nie może się przemieścić na odległość większą niż trzy 
długości jego tułowia. Jeżeli w sumie wydane są więcej niż 2 komendy 
przywołania, pies może otrzymać najwyżej 7 punktów. Trzecie przywołanie z tej 
samej pozycji oznacza niezaliczenie ćwiczenia, jak również powtórzona komenda 
przywołania z obu pozycji.  
 
Jeżeli pies opuści pozycję (nie zatrzyma się w odległość mniejszej niż trzy długości 
jego tułowia), nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies nie próbuje się 
zatrzymać, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). Jeżeli pies zatrzyma się w 
nieprawidłowej pozycji, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli zmieni 
pozycję należy odjąć 2 punkty. Jeżeli pies usiądzie lub wstanie przed pierwszą 
komendą przywołania, nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Jeżeli pies się 
przemieści przed pierwszą komendą przywołania na odległość większą niż 
długość tułowia, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).  
 

ĆWICZENIE 2.5 Wysłanie psa do kwadratu, warowanie i przywołanie                   [współczynnik 4] 
 

Komendy: "Naprzód", ["Lewo/prawo" i/lub znak ręką], („Stój”), "Waruj", "Noga", „Równaj”. 
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Wykonanie: Przed rozpoczęciem ćwiczenia, przewodnik powinien poinformować sędziego czy 
najpierw  zatrzyma psa w kwadracie a potem każe się mu położyć, czy od razu każe 
się psu położyć.  
 
Przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do kwadratu, o wymiarach 3x3 
metry, który jest oddalony od miejsca rozpoczęcia ćwiczenia o około 23 metry. Pies 
powinien pobiec do kwadratu po linii prostej i wejść do niego od przodu.  
 
Gdy pies wejdzie w obręb kwadratu, przewodnik daje psu komendę waruj lub stój i 
waruj. Jeśli pies napierw dostaje komendę stój, to powinna być wyraźnie 
zaznaczona, zanim pies otrzyma komendę waruj.  
 
Następnie, na polecenie komisarza, przewodnik udaje się w kierunku prawego 
pachołka. Gdy znajduje się w odległości około 2 metrów od pachołka, komisarz 
poleca przewodnikowi zakręcić w lewo i po przejściu około 3 metrów – zakręcić po 
raz drugi w lewo, kontynuując marsz w kierunku punktu startu. Po przejściu 
kolejnych 10m, na polecenie komisarza, przewodnik przywołuje psa do nogi, 
jednocześnie idąc dalej w  kierunku punktu startu. Po podejściu do miejsca 
rozpoczęcia ćwiczenia, przewodnik otrzymuje polecenie zatrzymania się.  
 
Podczas całego ćwiczenia, przewodnik nie powinien użyć więcej niż 4 komendy 
(czwarta komenda to stój w kwadracie). Alternatywnie, przewodnik może od razu 
położyć psa w kwadracie i wtedy użyje maksymalnie 3 komendy. Jeżeli psa trzeba 
nakierować, przewodnik może wykorzystać zarówno komendy głosowe jak i 
sygnały optyczne. 
 
Wymiary kwadratu 3x3m. Odległość środka kwadratu od miejsca startu to ok. 23 
metry. Narożniki kwadratu oznaczone są pachołkami o wysokości około 10-15 cm. 
Pachołki połączone są za pomocą widocznych linii (np. namalowanych kredą lub 
wyznaczonych szeroką taśmą) przeprowadzonych po stronie zewnętrznej 
pachołków. Kwadrat powinien się znajdować w odległości mniej więcej 3-5 metrów 
od granicy ringu. Patrz rysunek ćw. 5 w klasie 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytyczne: Należy szczególnie wyróżnić chęć do wykonywania poleceń, szybkość psa i czy 

wybiera najkrótsze / proste drogi. Żeby otrzymać 10 punktów, przewodnik nie 
może w ćwiczeniu użyć więcej niż 4 komend, gdzie tą czwartą komendą jest 
komenda stój w kwadracie. Pies musi wykonać dane komendy, np. jeżeli dano 
komendę „stój” w kwadracie, to pies musi ją wykonać, a jeśli dano „waruj”, to pies 
powinien natychmiast położyć się.  
 
Jeżeli przewodnik dając komendy przemieszcza się (w obojętnie którą stronę) 
ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). Jeżeli przewodnik używa zbędnych 
gestów (mowy ciała), nie może otrzymać więcej niż 8 punktów za to ćwiczenie. 
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Wyprzedzanie komend przez psa jest karane (np. pies zatrzyma się lub położy bez 
komendy). Jeśli pies się położy poza kwadratem, ćwiczenie jest niezaliczone (0 
punktów). Gdy pies się położy nie można już wydać żadnej komendy kierującej. 
Żeby otrzymać punkty pies musi cały (z wyjątkiem ogona) znajdować się wewnątrz 
kwadratu.  
 
Ćwiczenie jest niezaliczone jeżeli pies zmieni pozycję zanim przewodnik wykona 
drugi skręt. Wolno przyznać nie więcej niż 5 punktów jeżeli pies zmieni pozycję po 
wykonaniu przez przewodnika drugiego skrętu a przed przywołaniem. Jeżeli pies 
przesunie się w kwadracie bez podniesienia się, nie może otrzymać więcej niż 7 
punktów. Jeżeli pies przesunie się poza granice kwadratu, zanim zostanie 
przywołany, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Wolne tempo pracy psa - może 
otrzymać nie więcej niż 6 punktów.  
 
Powtórzona po raz drugi komenda przywołania, zatrzymania „stój” lub przyjęcia 
pozycji „waruj” jest karana odjęciem 2 punktów za każdą komendę.Jeżeli jedna z 
tych komend musi być powtórzona po raz trzeci – ćwiczenie jest niezaliczone (0 
pkt).Sygnały ręką są dozwolone tylko przy pracy na odległość. Sygnał ręką wydany 
kiedy pies jest przy przewodniku skutkuje odjęciem punktów (-2pkt). 
 
Jeśli pies przyjmie niewłaściwą pozycję w kwadracie, odejmuje się 3 punkty, a jeśli 
pozycja stój, nie jest zaznaczona wyraźnie, odejmuje się 2 punkty. Obniżenie oceny 
za dodatkowe komendy wskazujące kierunek, zależy od ich intensywności oraz od 
tego jak chętnie pies na nie reaguje. Należy odjąć 1-2 punkty za komendę. 
 
 
Podczas gdy pies i przewodnik znajdują się w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia 
zabronione jest pokazywanie psu kierunku (w którym znajduje się kwadrat), 
zabronione jest również dotykanie psa - niezastosowanie się do tych wymagań 
oznacza niezaliczenie ćwiczenia. 
 

ĆWICZENIE 2.6 Aport kierunkowy                                                                                       [współczynnik 3] 
 

Komendy: „Równaj”, „Stój”, "Lewo/prawo" i/lub sygnały optyczne, "Aport", „Daj”, („Równaj”) 
 

Wykonanie: Przewodnik z psem przy nodze stoją w miejscu startu, twarzą w kierunku 
znacznika, który znajduje się w odległości ok.5m. Znacznik znajduje się ok. 10m od 
środka niewidocznej linii pomiędzy koziołkami, a miejsce startu jest ok 15m od tej 
linii. Komisarz umieszcza dwa koziołki w odległości 10m od siebie, tak, żeby były 
dobrze widoczne. Wylosowany koziołek (lewy lub prawy) zawsze jest kładziony 
jako pierwszy. 
 
Na polecenie komisarza, przewodnik idzie z psem od miejsca startu w kierunku 
znacznika, mija go (1-2m) i zawraca na polecenie komisarza. Następnie 
przewodnik, samodzielnie powinien ustawić psa w pozycji stojącej przy znaczniku, 
twarzą w kierunku miejsca startu. Przewodnik zostawia psa i wraca do miejsca 
startu i zwraca się twarzą w kierunku koziołków. Przewodnik nie powinien się 
zatrzymywać zostawiając psa. Po ok. 3 sekundach, na polecenie komisarza, 
przewodnik wysyła psa po wcześniej wylosowany koziołek. Pies powinien go 
zaaportować właściwie. Komenda kierunkowa i komenda aport powinny być 
wydane jedna po drugiej, w przeciwnym razie późna komenda aport zostanie 
uznana za dodatkową komendę. Patrz rysunek ćw. 6 w klasie 2. 
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Wytyczne: Należy szczególnie wyróżnić chęć do wykonywania poleceń kierunkowych, 

szybkość psa i czy wybiera najkrótszą / prostą drogę do właściwego koziołka. 
Podczas gdy pies i przewodnik znajdują się w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia 
zabronione jest pokazywanie psu kierunku, zabronione jest również dotykanie psa 
- niezastosowanie się do tych wymagań oznacza niezaliczenie ćwiczenia (0 
punktów). Żeby otrzymać punkty za to ćwiczenie, pies powinien pozostać w 
pozycji stój przy znaczniku dopóki nie otrzyma komendy. Pies, który położy się lub 
usiądzie przy znaczniku nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Jeśli pies 
przemieści się o więcej niż długość swojego tułowia od swojej pozycji przy 
znaczniku przed otrzymaniem komendy, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). 
 
Jeśli pies zostanie odwołany od niewłaściwego koziołka, zatrzymany i skierowany 
do właściwego, który zaaportuje, traci 3 punkty. Jeśli zostanie odwołany od 
niewłaściwego koziołka, bez zatrzymania, traci 2 punkty.  
 
Obniżenie oceny za dodatkowe komendy wskazujące kierunek, zależy od ich 
intensywności oraz od tego jak chętnie pies na nie reaguje. Należy odjąć 1-2 punkty 
za komendę.  
 
Jeśli pies podniesie niewłaściwy koziołek ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). 
 
Przypadki upuszczenia i podgryzania aportu opisane są w V. Ogólne zasady i 

wytyczne wykonywania i sędziowania ćwiczeń.  
 

 

ĆWICZENIE 2.7 Rozpoznanie własnego przedmiotu i przyniesienie                    [współczynnik 4] 
 

 

Komendy: „Szukaj”, „Daj”, („Równaj”) 
 

 

Wykonanie: Przewodnik ustawia się z psem przy nodze w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia, 
komisarz ogłasza rozpoczęcie ćwiczenia i daje przewodnikowi drewniany 
przedmiot (10 cm x 2 cm x 2 cm), który został wcześniej oznaczony. Przewodnik 
może trzymać w ręku przedmiot przez około 10 sekund. W tej fazie ćwiczenia pies 
nie może ani dotykać ani obwąchiwać przedmiotu. Następnie komisarz prosi 
przewodnika o przekazanie przedmiotu i odwrócenie się. Do przewodnika należy 
decyzja czy pies będzie mógł widzieć rozkładanie przedmiotów. Danie psu 
komendy do pozostania lub przyjęcia pozycji podstawowej jest w tym momencie 
ćwiczenia dozwolone. Komisarz idzie do miejsca oddalonego około 10 metrów od 
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przewodnika i kładzie na ziemi (lub na podłodze), bez dotykania go, przedmiot 
należący do przewodnika oraz 5 innych identycznych przedmiotów, które rozkłada 
rękami. Przedmioty są rozmieszczane w taki sam sposób dla wszystkich psów, na 
okręgu albo na horyzontalnej linii prostej, w odległości około 25 cm jeden od 
drugiego. Pozycje przewodników mogą się różnić. Jeśli przedmioty są ułożone na 
horyzontalnej linii, to przedmiot przewodnika nie może zostać położony na skraju, 
po żadnej ze stron. 
 
Następnie komisarz prosi przewodnika o odwrócenie się i danie psu komendy 
przyniesienia oznaczonego przedmiotu. Pies powinien odnaleźć przedmiot 
przewodnika, przynieść go i oddać w sposób zgodny z ogólnymi wytycznymi.  
 
Pies może pracować przez około pół minuty pod warunkiem, że pracuje 
intensywnie i tak, aby osiągnąć cel. Nowe przedmioty (6) powinny zostać użyte dla 
każdego przewodnika. 
 

Wytyczne: Należy szczególnie wyróżnić chęć do pracy i szybkość psa. Jeżeli pies podniesie 
niewłaściwy przedmiot, ale potem przyniesie właściwy, może otrzymać 
maksymalnie 7 punktów. Ćwiczenie jest niezaliczone jeśli pozwoli się psu 
obwąchać lub dotknąć przedmiot zanim zostanie on oddany komisarzowi, jeżeli 
będzie dana komenda gdy pies znajduje się przy przedmiotach lub jeżeli przyniesie 
niewłaściwy przedmiot. Obwąchiwanie przez psa pozostałych przedmiotów w celu 
znalezienia właściwego nie powoduje nie zaliczenia ćwiczenia.  
 
Przypadki upuszczenia i podgryzania aportu opisane są w V. Ogólne zasady i 

wytyczne wykonywania i sędziowania ćwiczeń.  
 

 

ĆWICZENIE 2.8 Zmiany pozycji na odległość                                                                   [współczynnik 4] 
 

 

Komendy: „Waruj”, „Zostań”, „Siad”, „Stój”, „Waruj” i/lub znaki optyczne. 
 

 

Wykonanie: Pies powinien zmienić pozycję 6 razy (stój/siad/waruj) na polecenie przewodnika 
i nie przesunąć się. Z tyłu psa znajduje się linia wyznaczona przez niewidoczną 
linię pomiędzy dwoma znacznikami.  Na polecenie komisarza przewodnik, 
czekający w miejscu startu, przed linią, kładzie psa i odchodzi do wyznaczonego 
miejsca, które jest ok. 10m od psa i odwraca się. Kolejnosc wykonywania pozycji 
powinna zawsze być siad – stój – waruj lub stój – siad - waruj, więc ostatnią 
komendą zawsze będzie waruj. Kolejność pozycji musi być taka sama dla 
wszystkich zawodników startujących w danej klasie.  
 
Komisarz pokazuje przewodnikowi przy pomocy tablic z napisami lub rysunkami 
lub tablicy elektronicznej, w jakiej kolejności pies powinien zmieniać pozycje. Nie 
powinien on widzieć psa w momencie pokazywania pozycji do wykonania i ma 
znajdować się w odległości 3-5m od psa. Komisarz powinien zmieniać tablice co 
około 3 sekundy.  
 
Przewodnik, nie stojąc przy psie, może wydawać komendy głosowe i pokazywać 
gesty ręką, ale jedne i drugie muszą być krótkie i używane jednocześnie.  Po 
ostatniej komendzie waruj, przewodnik wraca do psa i każe mu usiąść.  
 

 

Wytyczne: Kryteriami do oceny są szybkość z jaką pies zmienia pozycje, wyrazistość 
przyjmowanych pozycji, jak pies wytrzymuje w danej pozycji i jak dużo się 
przesuwa. Żeby otrzymać punkty, pies nie powinien się przemieścić, w stosunku do 
swojej pozycji wyjściowej, na odległość większą niż długość tułowia, niezależnie od 
kierunku. Przesunięcia (do przodu, do tyłu, w bok) sumują się. Jeżeli pies nie 
wykona jednej pozycji z sześciu, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli  
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nie wykona dwóch pozycji z sześciu, nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeśli 
pies przesunął się na odległość większą niż długość tułowia, możę otrzymać 
maksymalnie 5 punktów.  Aby otrzymać punkty pies musi na komendy 
przewodnika zmienić pozycję co najmniej 4 razy.  
 
Jeżeli pies usiądzie zanim przewodnik do niego wróci może otrzymać max. 8 
punktów. Zbyt głośne komendy głosowe przewodnika i przesadne lub ciągłe znaki 
optyczne są karane.  (Patrz ogółne zasady i wytyczne.) 
 
Jeśli przewodnik musiał dwukrotnie wydać komendę zmiany pozycji, nie można 
przyznać więcej niż 8 punktów. Brak reakcji psa na drugą komendę do przyjęcia 
danej pozycji powoduje niezaliczenie tej pozycji. Pierwsza dodatkowa komenda do 
przyjęcia pozycji karana jest stratą 2 punktów, każda następna dodatkowa komenda 
karana jest stratą 1 punktu.  
 
Jest możliwe uzyskanie punktów w tym ćwiczeniu nawet jeśli 3-4 spośród pozycji 
zostały przyjęte po dodatkowych komendach, jeśli pies zareagował na dodatkowe 
komendy natychmiast i przyjął właściwe, czyste pozycje a pozostałe elementy 
ćwiczenia wykonał bezbłędnie. 
 

ĆWICZENIE 2.9 Aport metalowego koziołka przez przeszkodę                               [współczynnik 3] 
 

 

Komendy: „Hop”, „Aport” i „Daj” („Równaj”) 
 

 

Wykonanie: Przewodnik z psem w pozycji zasadniczej staje w odległości około 2-4 metrów od 
przeszkody (do wyboru przewodnika). Komisarz podaje przewodnikowi koziołek. 
Przewodnik przerzuca metalowy koziołek za przeszkodę. Przewodnik każe psu 
przeskoczyć przez przeszkodę, podjąć koziołek i wrócić przez przeszkodę. 
Komenda do przyniesienia nie powinna być wydana później niż w chwili gdy pies 
się wybija do skoku przez przeszkodę. 
 

 

Wytyczne: Ćwiczenie rozpoczyna i kończy w pozycja podstawowa gdy pies oddał 
przewodnikowi koziołek a komisarz ogłosił koniec ćwiczenia. Jeśli pies szukał 
koziołka przez kilka chwil i praca ta była aktywna, nie należy odejmować za to 
punktów. Jeżeli pies dotknie przeszkody podczas skoku (nawet lekko), nie może 
uzyskać więcej niż 8 punktów. Jeżeli pies podeprze się o przeszkodę, przewróci ją 
lub jeżeli nie wykona obu skoków - tam i z powrotem, ćwiczenie jest niewykonane 
(0 punktów). Jeśli pies wykona ćwiczenie przed komendą należy odjąć 2-4 punkty. 
Wydanie drugiej komendy „aport” lub „hop” powoduje utratę 2 punktów. Jeśli pies 
opuści przewodnika w momencie rzutu - ćwiczenie jest niezaliczone.  
 
Przypadki upuszczenia i podgryzania aportu opisane są w V. Ogólne zasady i 

wytyczne wykonywania i sędziowania ćwiczeń.  
 

 

ĆWICZENIE 2.10 Wrażenie ogólne                                                                                          [współczynnik 2] 
 

 

Wytyczne: Podczas oceny wrażenia ogólnego, kluczowa jest chęć psa do pracy i wykonywania 
komend przewodnika. Ważna jest dokładność, precyzja, jak również naturalne 
poruszanie się przewodnika i psa. Aby uzyskać wysoki wynik, obydwoje – 
przewodnik i pies muszą dobrze współpracować jako zespół, pokazywać wspólną 
przyjemność z pracy razem i sportową postawę. Na ocenę wrażenia ogólnego 
wpływają działania podczas i pomiędzy ćwiczeniami.  
 
Jeśli pies jest poza kontrolą przewodnika i opuszcza przewodnika podczas lub 
pomiędzy ćwiczeniami pozostając na ringu, żadne punkty nie mogą być przyznane 
za wrażenie ogólne. Jeśli pies załatwi się na ringu – zostaje zdyskwalifikowany.  
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KLASA 3 
 
ĆWICZENIE 3.1 Siad w grupie przez 2 minuty,  

przewodnik poza zasięgiem wzroku               
 

[współczynnik 2] 

ĆWICZENIE 3.2 Waruj w grupie przez 1 minutę, przywołanie                                     [współczynnik 2] 
 

Komendy: „Siad”, ”Zostań”, „Waruj” i / lub sygnał optyczny, „Noga” 
 

Wykonanie: Ćwiczenia 1 i 2 są połączone. 
Ćw. 3.1 / część 1: Siad w grupie przez 2 minuty 
Ćw. 3.2 / część 2: Waruj w grupie przez 1 minutę, przywołanie  
 

 Punkty są przyznawane za obie części osobno, po zakończeniu drugiej części 
ćwiczenia. 
Ćwiczenie rozpoczyna się, gdy wszystkie psy siedzą przy nodze przewodników, w 
szeregu, w odległości około 4-5 metrów jeden od drugiego i komisarz ogłasza 
„Początek ćwiczenia”. Ćwiczenie kończy się (część 1), gdy przewodnicy wracają na 
ring i stają twarzą do swoich psów w odległości nie mniejszej niż ok 10 metrów, a 
komisarz ogłasza „Koniec ćwiczenia”. Część 2 (Ćw. 2) rozpoczyna się natychmiast 
po części 1.  
 
Psy siedzą przy nodze przewodników w szeregu, w odległości około 4-5 metrów 
jeden od drugiego. Na polecenie komisarza przewodnicy pozostawiają siedzące psy 
i odchodzą na 2 minuty do miejsca poza zasięgiem ich wzroku. Odliczanie czasu 
rozpoczyna się gdy wszyscy przewodnicy znajdą się poza zasięgiem wzroku psów. 
Po upływie tego czasu, przewodnicy są proszeni o powrót na ring i zatrzymanie się. 
Następnie, przewodnicy otrzymują polecenie podejścia i ustawienia się twarzą do 
swoich psów w odległości ok 10 metrów. 
 
Koniec części 1, początek części 2. 
 
Komisarz rozpoczyna drugą część, ogłaszając „Początek drugiej części”. Psy 
powinny w tym czasie siedzieć.  
Przewodnicy, których psy zmieniły pozycję podczas części 1, powinni wydać swoim 
psom polecenie przyjęcia właściwej pozycji, tzn. siad, za pozwoleniem komisarza.  
Przewodnicy otrzymują instrukcję, że po upływie minuty będą po kolei, od lewej do 
prawej wydawać psom komendę waruj. Psy, będą leżeć przez ok. 1 minutę, po czym 
po kolei, od lewej do prawej, przewodnicy przywołają je. Przywołanie nastąpi na 
polecenie komisarza, który dopiero po przyjęciu pozycji podstawowej przez psa, 
przejdzie do kolejnego psa.  
 
Głośne wydawanie komend może przeszkodzić innym psom i powinno być surowo 
karane obniżeniem punktacji. 
 
Każda grupa powinna składać się z nie więcej niż 4 psów, ale nie mniej niż 3. Jeśli w 
klasie 3 startuje tylko 5 psów, wszystkie mogą wykonywać ćwiczenie razem. 
 
Sędzia decyduje co powinni zrobić przewodnicy, którzy nie zaliczyli części 2 od 
początku i przewodnicy, którzy nie chcą przywołać psa.  
 

Wytyczne: Pies, który wstanie lub położy się w części 1 otrzymuje 0 punktów za część 1. Pies, 
który przesunie się (na odległość większą niż długość jego tułowia) nie zalicza 
całego ćwiczenia (części 1 i 2). Jeśli pies wstanie lub położy się, po upływie 2 
minut, gdy przewodnicy już się ustawili w ringu, może otrzymać maksymalnie 5 
punktów. 
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Psy, które stoją lub leżą po zakończeniu części 1, należy po kolei posadzić. Nie 
odejmuje się punktów, jeśli pies usiądzie na pierwszą komendę. Jeśli potrzebna jest 
druga komenda, należy odjąć 2 punkty. Część 2 jest niezaliczona (0 punktów) jeśli 
pies nie usiądzie. 
 
Jeśli pies zmieni pozycję po rozpoczęciu częśći 2, tzn. wstanie lub położy się, 
przewodnikowi nie wolno go poprawić. Pies, który leży kiedy pozostali zawodnicy 
dostają instrukcję położenia psów, może otrzymać maksymalnie 7 punktów, a pies 
który stoi, może otrzymać maksymalnie 8 punktów. 
 
Jeśli pies położy się przed otrzymaniem polecenia (tzn. na polecenie przewodnika 
stojącego obok), może otrzymać maksymalnie 8 punktów za część 2.  
 
Część 2 jest niezaliczona jeśli pies, podczas odliczanej minuty się nie położy, jeśli 
zmieni pozycję (usiądzie lub wstanie), przesunie się (na odległość większą niż 
długość jego tułowia), przewróci na plecy. Pies może otrzymać maksymalnie 7 
punktów jeśli położy się na boku. 
 
Jeśli pies zareaguje na przywołanie innego przewodnika, może otrzymać 
maksymalnie 5 punktów za część 2. Pies, który przyjdzie bez jakiegokolwiek 
przywołania, nie zalicza części 2 (0 punktów). Jeśli trzeba użyć drugiej komendy na 
przywołanie, pies może otrzymać maksymalnie 7 punktów. 
 
Jeżeli pies zaszczeka 1-2 razy, należy mu odjąć 1-2 punkty, jeżeli szczeka podczas 
większej części ćwiczenia, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). 
 
Każde zbędne poruszenie powoduje odjęcie punktów. Jeżeli pies jest niespokojny, 
lub przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą, powinien mieć odjęte punkty. 
Pies może rozglądać się wokół siebie i okazywać zainteresowanie dźwiękami i 
rzeczami rozpraszającymi uwagę wewnątrz ringu lub poza nim. Jednak nie może 
stwarzać wrażenia niepewności, niepokoju lub bojaźni. Jeżeli pies wstanie i 
podejdzie do innego psa, ryzykując spowodowanie ewentualnego „spięcia psów”, 
ćwiczenie musi być przerwane i następnie powtórzone z wyłączeniem psa, który 
spowodował to zakłócenie.  
 
Ćwiczenia 3.1-3.2 są traktowane jak jedno ćwiczenie, więc przewodnik nie ma 
możliwości nagrodzić psa lub komunikować się z nim w żaden sposób pomiędzy 
tymi dwoma ćwiczeniami.  
 
Zaleca się, aby teren znajdujący się naprzeciwko psów poza ringiem, był terenem 
zamkniętym w trakcie trwania ćwiczenia (dostępnym wyłącznie dla obsługi 
zawodów). Dla Mistrzostw Świata i Sekcji takie ustawienie ringu jest obowiązkowe.  
 

ĆWICZENIE 3.3 Chodzenie przy nodze                                                                                    [współczynnik 3] 
 

Komendy: „Równaj” 
 

Wykonanie: Chodzenie przy nodze odbywa się w różnych tempach i zawiera zmiany kierunku, 
zwroty w prawo, w lewo w tył i zatrzymania. Musi też być sprawdzona umiejętność 
chodzenia przy nodze gdy przewodnik po wcześniejszym zatrzymaniu wykonuje 
dwa lub trzy kroki w różnych kierunkach, lub zwroty w miejscu: w prawo, w lewo 
oraz w tył. Musi też być sprawdzona umiejętność chodzenia przy nodze gdy 
przewodnik cofa się 5-10 metrów (15-30 kroków). Komisarz instruuje kiedy należy 
ruszyć, a kiedy się zatrzymać. Chodzenia tyłem może zawierać jeden skręt. Należy 
się upewnić, że miejsce gdzie będzie wykonywane cofanie się jest równe i 



Regulamin I Wytyczne Zawodów Obedience  Klasy 1, 2 I 3                                                                                                                           Page 37 of 50 

bezpieczne. Komisarz powinien mieć punkty orientacyjne, żeby właściwie ocenić 
długość trasy po której należy iść tyłem.  
Ogólne wytyczne dokładniej opisują chodzenie przy nodze. 

 

Podczas tego samego egzaminu lub zawodów schemat chodzenia przy nodze 
powinien być taki sam dla wszystkich zawodników. 
 

 
 
 
 

 
 
Wytyczne:  Pies, który opuści przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół 

metra podczas większej części ćwiczenia, niezalicza ćwiczenia (0pkt.). Jeżeli pies 
porusza się wolno może otrzymać najwyżej 6-7 punktów. Brak kontaktu i komendy 
dodatkowe są błędami. Siedzenie przy nodze pod nieprawidłowym kątem (nie 
równolegle) oznacza stratę około 2 punktów. Karane jest zwalnianie i 
zatrzymywanie się przed wykonaniem zwrotów w prawo/w lewo, w trakcie ich 
wykonywania bądź po ich wykonaniu. Pies który idzie tak blisko przewodnika, że 
przeszkadza lub utrudnia przewodnikowi chodzenie powinien być ukarany 
odjęciem punktów. Jeszcze więcej punktów należy odjąć jeśli pies opiera się lub 
dotyka przewodnika. Przewodnik może być ostrożny w chodzeniu tyłem. Nie 
powinno się odejmować więcej niż 1-2 punkty, jeśli chodzenie przy nodze tyłem nie 
jest doskonałe. 
 

ĆWICZENIE 3.4 Siad / waruj / stój w marszu                                                                  [współczynnik 3] 
 

Komendy: „Stój” „Siad”, Waruj”, „Równaj”  
 

Wykonanie: Ćwiczenie wykonywanie jest według załączonego rysunku. Przed zawodami sędzia 
decyduje  w jakiej kolejności będzie trzeba wykonać pozycje. Maszerujący 
przewodnik na polecenie komisarza daje psu komendę do zatrzymania się w 
marszu w pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej. Tempo marszu powinno być 
normalne. Musi zostać wykonany zwrot w lewo oraz w prawo. Punkty, w których 
następują zwroty (lewo/ prawo, 90o) powinny zostać oznaczone małymi 
pachołkami lub znacznikami. Kolejność wykonywania pozycji oraz kolejność 
zwrotów w prawo i w lewo może się różnić, ale musi być taka sama dla wszystkich 
psów biorących udział w zawodach.  
 
Komisarz daje przewodnikowi polecenia rozpoczęcia ćwiczenia, zatrzymania w 
pozycji siad / stój / waruj, wykonania zwrotu oraz zatrzymania na końcu. 
Zatrzymanie powinno nastąpić mniej więcej w połowie (5m) 10 metrowego 
odcinka prostej. Przewodnik kontynuuje marsz na dystansie 5 metrów (do punktu 
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następnego zwrotu), następnie na polecenie komisarza zawraca i idzie w kierunku 
psa, mija go w odległości około pół metra tak, by był on po lewej stronie 
przewodnika i idzie dalej przez około 2 metry, następnie na komendę komisarza 
obraca się i wraca do psa. Po dojściu do psa przewodnik bez zatrzymywania się, 
wydaje komendę „równaj” i kontynuują marsz w kierunku punktu, w którym 
nastąpi zwrot w prawo lub w lewo (około 5 metrów) i idą do środka następnej 
prostej. Ćwiczenie jest kontynuowane w sposób analogiczny jak opisano powyżej. 
Kończy się gdy komisarz zatrzyma przewodnika i ogłosi „koniec ćwiczenia”. 
Pozycje stój, siad i waruj powinny być wykonane równolegle do linii łączącej punkt 
wyjścia / skrętu / zakończenia. Odległość pomiędzy psem a punktami zwrotu 
powinna wynosić około 0,5 metra, przy czym rozmiar psa musi zostać wzięty pod 
uwagę. Zwroty musza mieć 90 stopni i nie mogą być zaokrąglone. Przewodnik i pies 
powinni mijać pachołki pozostawiając je po swojej lewej stronie. Patrz rysunek ćw. 
4 w klasie 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytyczne:  Aby otrzymać punkty za to ćwiczenie, pies musi wykonać przynajmniej 2 pozycje. 

Jeśli pies zatrzyma się raz w niewłaściwej pozycji (np. siad zamiast waruj) albo 
jeśli nie wykona jednej pozycji nie wolno przyznać więcej niż 7 punktów za to 
ćwiczenie. Niewykonana pozycja oznacza przyjęcie niewłaściwej pozycji, lub  
przesunięcie się więcej niż długość tułowia po wydaniu komendy przez 
przewodnika, lub jeśli przewodnik musi wydać dodatkową komendę by pies się 
zatrzymał lub przyjął odpowiednią pozycję, lub jeśli przewodnik musi użyć 
wyraźnych sygnałów ręką lub ciałem. 
 
Jeśli pies nie zatrzyma się zanim przewodnik wykona w tył zwrot – ćwiczenie jest 
niezaliczone (0 punktów). Jeśli pies idzie za przewodnikiem po wydaniu przez 
przewodnika komendy do zatrzymania, przewodnik może wydać jedną dodatkową 
komendę żeby zatrzymać psa. Jeśli pies się zatrzyma zanim przewodnik dotrze do 
punktu zwrotu – ćwiczenie może być kontynuowane, ale otrzymuje maksymalnie 6 
punktów za nie.   
 
Sędzia powinien oceniać zarówno chodzenie przy nodze, jak i pozycje siad / waruj 
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/ stój, które powinny być wykonane równolegle do linii łączącej punkt wyjścia / 
skrętu / zakończenia. Błędami są: robienie kroków w trakcie wykonywania pozycji 
przez psa, zatrzymywanie się / siadanie / warowanie powoli, krzywo wykonywane 
pozycje, złe chodzenie przy nodze, zmiany tempa, zaokrąglone zakręty, zejście z 
trasy (nie trzymanie się linii, równoległej do tej wyznaczonej), oglądanie się na psa. 
Za takie błędy powinno się odejmować 1-4 punkty. 
 
Żadne dodatkowe komendy, żeby pies wykonał pozycje nie są dozwolone. Używanie 
sygnałów ręką lub ciałem przy wykonywaniu zatrzymań jest dużym błędem i 
powoduje znaczne obniżenie punktacji. W zależności od natężenia i czasu trwania 
tych sygnałów sędzia może odjąć 3-5 punktów lub niezaliczyć pozycji.  
 

ĆWICZENIE 3.5 Przywołanie z zatrzymaniem stój i waruj                                      [współczynnik 4] 
 

Komendy: "Waruj", "Zostań", "Noga" (3 razy),"Stój", "Waruj" LUB znaki optyczne.  
 
[Sygnały optyczne: można używać jednej ręki lub obu] 
 

Wykonanie: Przewodnik pozostawia psa w pozycji waruj i oddala się na odległość około 30-35 
metrów we wskazanym kierunku. Na polecenie komisarza przywołuje psa. Po 
pokonaniu przez psa około jednej trzeciej dystansu przewodnik zatrzymuje go w 
pozycji stój. Następnie, na polecenie komisarza ponownie przywołuje psa i po 
pokonaniu przez niego około dwóch trzecich dystansu zatrzymuje go w pozycji 
waruj. Po drugim zatrzymaniu, na polecenie komisarza, przywołuje psa do nogi. 
Komisarz sygnalizuje przewodnikowi wyłącznie przywołania. Przewodnik wydaje 
psu komendę zatrzymującą z własnej inicjatywy, gdy pies znajduje się przy jednym 
ze znaczników (pachołków). Mogą być używane komendy głosowe lub sygnały 
optyczne (nigdy jednocześnie) w ten sposób, że komenda głosowa może być 
używana do jednej pozycji, a sygnał optyczny do drugiej. Przy przywołaniu można 
użyć imienia psa, ale imię i komenda powinny być tak powiązane, żeby nie stwarzać 
wrażenia dwóch różnych komend.  
 

Wytyczne:  Ważne jest, żeby pies chętnie reagował na komendy przywołania. Pies powinien 
poruszać się szybko, równym tempem, co najmniej szybkim kłusem. Wolne tempo 
jest traktowane jako błąd. W ocenie prędkości rasa psa powinna być brana pod 
uwagę. Pies powinien rozpocząć zatrzymywanie natychmiast po usłyszeniu 
komendy. Szacując moment wydania komendy, należy wziąć pod uwagę prędkość 
psa. Może być pewna tolerancja dla miejsca zatrzymania się szybkiego psa, ale nie 
wolnego. Żeby otrzymać maksymalną liczbę punktów za zatrzymanie, od momentu 
wydania komendy do momentu zatrzymania pies nie może się przemieścić o więcej 
niż długość swojego tułowia. Żeby w ogóle otrzymać punkty za zatrzymanie, pies 
nie może się przemieścić na odległość większą niż trzy długości jego tułowia. Jeżeli 
wydane są więcej niż trzy komendy przywołania, pies może otrzymać najwyżej 7 
punktów. Trzecie przywołanie z tej samej pozycji oznacza niezaliczenie ćwiczenia.  
 
Jeżeli pies opuści jedną pozycję (nie zatrzyma się w odległość mniejszej niż trzy 
długości jego tułowia), nie może otrzymać więcej niż 6 punktów. Jeżeli pies nie 
próbuje się zatrzymać w którejś z pozycji, nie może otrzymać więcej niż 5 
punktów. Jeżeli pies nie zatrzyma się w żadnej z dwóch pozycji lub wykona je w 
odwrotnej kolejności, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Jeżeli pies raz zatrzyma 
się w nieprawidłowej pozycji, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli 
zmieni pozycję, należy odjąć 2 punkty. Jeżeli pies usiądzie lub wstanie przed 
pierwszą komendą przywołania, lub przesunie się o odległość mniejszą niż długość 
ciała, nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Jeżeli pies się przemieści przed 
pierwszą komendą przywołania na odległość większą niż długość tułowia, 
ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).  
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ĆWICZENIE 3.6 Wysłanie psa kierunkowe, do kwadratu,  
warowanie i przywołanie                

[współczynnik 4] 
 
 

Komendy: "Naprzód", "Stój", "Lewo/prawo" i/lub znak ręką,(„Stój”), "Waruj", "Noga".  
 

Wykonanie: Przed rozpoczęciem ćwiczenia, przewodnik powinien poinformować sędziego czy 
najpierw  zatrzyma psa w kwadracie a potem każe się mu położyć, czy od razu każe 
się psu położyć. Przewodnik wysyła psa do okręgu i każe mu się tam zatrzymać na 
komendę „stój”. Pies powinien stać w okręgu, tak, żeby wszystkie łapy były 
wewnątrz. Okrąg ma 2m średnicy i znajdujące się w odległości około 10 metrów od 
punktu startu. Środek okręgu może zostać oznaczony bardzo małym znacznikiem 
(nie pachołkiem), ale nie jest to konieczne. Obwód koła powininen być widoczny 
poprzez oznaczenie go w 8 miejscach (krótkimi, widocznymi paskami taśmy lub 
kredą, itp.) lub poprzez oznaczenie całego obwodu.  
 
Po około 3 sekundach, przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do kwadratu 
o wymiarach 3x3 metry którego środek oddalony od miejsca rozpoczęcia ćwiczenia 
o około 25 metrów. Pies powinien pobiec do kwadratu po linii prostej i wejść do 
niego od przodu.  
 
Ten kwadrat, jak również i okrąg powinien się znajdować w odległości nie 
mniejszej niż około 3 metry od granicy ringu. Narożniki kwadratu oznaczone są 
pachołkami o wysokości około 10-15 cm. Pachołki połączone są za pomocą 
widocznych linii (np. namalowanych kredą lub wyznaczonych szeroką taśmą) 
przeprowadzonych po stronie zewnętrznej pachołków.  
 
Gdy pies wejdzie w obręb kwadratu, przewodnik daje psu komendę waruj lub stój i 
waruj. Jeśli pies napierw dostaje komendę stój, to powinna być wyraźnie 
zaznaczona, zanim pies otrzyma komendę waruj. Następnie, na polecenie 
komisarza, przewodnik udaje się w kierunku psa. Gdy znajduje się w odległości 
około 2 metrów od psa (nie wchodząc w obręb kwadratu), komisarz poleca 
przewodnikowi zakręcić po raz pierwszy i po przejściu około 10 metrów – zakręcić 
po raz drugi, kontynuując marsz w kierunku punktu startu. Po przejściu kolejnych 
10m, na polecenie komisarza, przewodnik przywołuje psa do nogi, jednocześnie 
idąc dalej w kierunku punktu startu. Po podejściu do miejsca rozpoczęcia ćwiczenia, 
przewodnik otrzymuje polecenie zatrzymania się.  
 
Pies powinien pobiec do okręgu i potem do kwadratu po linii prostej i wejść do 
niego od przodu. Kąt pomiędzy linią wiodącą od punktu startu do środka okręgu a 
linią wiodącą od środka okręgu do środka kwadratu powinien wynosic 90 stopni. 
Patrz rysunek ćw. 6 w klasie 3.  
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Wytyczne:  Należy szczególnie wyróżnić chęć do wykonywania poleceń, szybkość psa i czy 

wybiera najkrótsze / proste drogi. Jeśli pies wejdzie do kwadratu z boku, lub od tyły 
należy odjąć ½-1 punkt. Żeby otrzymać 10 punktów, przewodnik nie może w 
ćwiczeniu użyć więcej niż 6 komend, gdzie tą szóstą komendą jest komenda stój w 
kwadracie. Alternatywą jest użycie wyłącznie komendy „waruj”, w momencie 
wejścia przez psa do kwadratu i co za tym idzie użycie tylko 5 komend. Pies musi 
wykonać dane komendy, np. jeżeli dano komendę „stój” w kwadracie, to pies musi 
ją wykonać, a jeśli dano „waruj”, to pies powinien natychmiast położyć się.  
 
Wyprzedzanie komend przez psa jest karane. Oznacza to np. że komenda „stój” w 
okręgu i „stój” i / lub „waruj” w kwadracie musi być wydana. Jeżeli przewodnik 
dając komendy przemieszcza się (w obojętnie którą stronę) ćwiczenie jest 
niezaliczone (0 punktów). Jeżeli przewodnik używa zbędnych gestów (mowy 
ciała), nie może otrzymać więcej niż 8 punktów za to ćwiczenie. Zanim przewodnik 
wyśle psa do kwadratu, pies powinien mieć cztery łapy wewnątrz okręgu. Pies, 
który zatrzyma się poza okręgiem, musi zostać do niego skierowany, zanim 
komisarz wyda polecenie wysłania psa do kwadratu. Pies, który usiądzie lub się 
położy w okręgu nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Jeśli pies usiądzie lub 
się położy poza okręgiem, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). Gdy pies się 
położy nie można już wydać żadnej komendy kierującej. Żeby otrzymać punkty 
pies musi cały (z wyjątkiem ogona) znajdować się wewnątrz kwadratu.  
 
Ćwiczenie jest niezaliczone jeżeli pies zmieni pozycję zanim przewodnik wykona 
drugi skręt. Wolno przyznać nie więcej niż 5 punktów jeżeli pies zmieni pozycję po 
wykonaniu przez przewodnika drugiego skrętu a przed przywołaniem. Jeżeli pies 
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przesunie się w kwadracie bez podniesienia się, nie może otrzymać więcej niż 7 
punktów. Jeżeli pies przesunie się poza granice kwadratu, zanim zostanie 
przywołany, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Wolne tempo pracy psa - może 
otrzymać nie więcej niż 6 punktów.  
 
Powtórzona po raz drugi komenda przywołania, zatrzymania „stój” (zarówno w 
okręgu jak i w kwadracie) lub przyjęcia pozycji „waruj” jest karana odjęciem 2 
punktów za każdą komendę.Jeżeli jedna z tych komend musi być powtórzona po 
raz trzeci – ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). 
 
Sygnały ręką są dozwolone tylko przy pracy na odległość. Sygnał ręką wydany kiedy 
pies jest przy przewodniku skutkuje odjęciem punktów (-2pkt). 
 
Obniżenie oceny za dodatkowe komendy wskazujące kierunek, zależy od ich 
intensywności oraz od tego jak chętnie pies na nie reaguje. Należy odjąć 1-2 punkty 
za komendę.  
 
Jeśli pies przyjmie niewłaściwą pozycję w kwadracie, odejmuje się 3 punkty, a jeśli 
pozycja stój, nie jest zaznaczona wyraźnie, odejmuje się 2 punkty. 
 
Podczas gdy pies i przewodnik znajdują się w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia 
zabronione jest pokazywanie psu kierunku (w którym znajduje się okrąg lub 
kwadrat), zabronione jest również dotykanie psa - niezastosowanie się do tych 
wymagań oznacza niezaliczenie ćwiczenia. 
 

ĆWICZENIE 3.7 Aport kierunkowy                                                                                        [współczynnik 3] 
 

Komendy: "Naprzód", "Stój", "Lewa/prawa" i/lub sygnały optyczne, "Aport", „Daj” 
 

Wykonanie: Trzy drewniane koziołki są umieszczone w rzędzie około 5 metrów jeden od 
drugiego, tak aby były doskonale widoczne. Punkt startowy znajduje się około 20 
metrów od środkowego koziołka. Przewodnik wysyła psa do okręgu i zatrzymuje w 
pozycji stojącej wewnątrz tego okręgu. Pies powinien stać, mając wszystkie łapy 
wewnątrz okręgu. Okrąg, o promieniu 2m, znajduje się około 10 metrów od punktu 
startu. Jego środek jest oznaczony małym pachołkiem. Obwód koła powininen być 
widoczny poprzez oznaczenie go w 8 miejscach (krótkimi, widocznymi paskami 
taśmy lub kredą, itp.) lub poprzez oznaczenie całego obwodu. Po około 3 
sekundach, przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do wylosowanego 
koziołka – lewego lub prawego, który pies powinien poprawnie podjąć, przynieść i 
oddać. Komenda kierunkowa i komenda aport powinny być wydane jedna po 
drugiej, w przeciwnym razie późna komenda aport zostanie uznana za dodatkową 
komendę.  
 
Komisarz umieszcza wszystkie trzy koziołki na swoich miejscach po losowaniu. 
Środkowy koziołek nigdy nie jest losowany. Wylosowany koziołek (lewy lub prawy) 
zawsze jest kładziony jako pierwszy. Koziołki powinny zostać umieszczone 
minimum 3m od granicy ringu. Podczas przygotowań przewodnik i pies stoją w 
punkcie startu, naprzeciwko środkowego koziołka, w odległości ok. 20m od niego. 
Patrz rysunek ćw. 7 w klasie 3.  
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Wytyczne:  Należy szczególnie wyróżnić chęć do wykonywania poleceń kierunkowych, 

szybkość psa i czy wybiera najkrótszą / prostą drogę do właściwego koziołka. Żeby 
otrzymać punkty za to ćwiczenie, pies powinien przyjąć pozycję stój w okręgu. 
Pies, który położy się lub usiądzie przy pachołku nie może otrzymać więcej niż 8 
punktów.  
 
Obniżenie oceny za dodatkowe komendy wskazujące kierunek, zależy od ich 
intensywności oraz od tego jak chętnie pies na nie reaguje. Należy odjąć 1-2 punkty 
za komendę.  
 
Jeśli pies zostanie odwołany od niewłaściwego koziołka, zatrzymany i skierowany 
do właściwego, który zaaportuje, traci 3 punkty. Jeśli zostanie odwołany od 
niewłaściwego koziołka, bez zatrzymania, traci 2 punkty.  
 
Jeśli pies podniesie niewłaściwy koziołek ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). 
 
Przypadki upuszczenia i podgryzania aportu opisane są w V. Ogólne zasady i 

wytyczne wykonywania i sędziowania ćwiczeń.  

 

ĆWICZENIE 3.8 Obieganie pachołka, pozycje,  
aport i skok przez przeszkodę                        

[współczynnik 4] 
 
 

Komendy: „Omiń”, „Siad / stój / waruj” i / lub sygnał ręką - „Prawo / lewo + aport” i / lub 
sygnał ręką - „Hop” - „Daj”, („Noga”) 
 

Opis: Przed rozpoczęciem zawodów, sędzia określi którą z pozycji (siad / stój / waruj) 
pies ma przyjąć w drodze do przewodnika. Pozycja jest taka sama dla wszystkich 
zawodników biorących udział w zawodach. Przewodnik losuje kierunek aportu 
(prawo/lewo), a co za tym idzie przeszkodę lub stacjonatę, którą ma pokonać. Na 
tym etapie, nie informuje się przewodnika o wyniku losowania. Komisarz informuje 
przewodnika po przyjęciu przez psa pozycji siad / stój / waruj. Koziołki na danych 
zawodach, zawsze się układa w tej samej kolejności (od prawej do lewej lub od lewej 
do prawej), niezależnie od tego, który ma zostać przyniesiony. 
 
Dobrze widoczny pachołek o wysokości ok. 40cm jest umieszczony w odległości ok. 
20m od miejsca startu. Przeszkoda i stacjonata stoją ok. 5m od miejsca startu i 5m 
od siebie. 
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Do dyspozycji powinny być trzy wielkości koziołków odpowiednie dla różnych ras, 
o maksymalnej wadze maksymalnie 450g. Wielkość koziołka powinna być 
proporcjonalna do wielkości psa, ale przewodnik może wybrać wielkość, która mu 
odpowiada.  
  

Wykonanie: Przewodnik stoi z psem przy nodze w pozycji startu. Komisarz ogłasza rozpoczęcie 
ćwiczenia i rozkłada koziołki mniej więcej 5m za przeszkodą i stacjonatą. Na 
polecenie komisarza, przewodnik wysyła psa dookoła pachołka. Kiedy pies 
wyraźnie skończył obieganie i pokonał 2m w kierunku przewodnika, ale nie 
przekroczył niewidocznej linii koziołków, przewodnik sam zatrzymuje psa w 
narzuconej wcześniej przez sędziego pozycji. Przewodnik może wydać komendę 
głosową i jednocześnie sygnał ręką. Po upływie ok. 3 sekund, komisarz informuje 
przewodnika, który kierunek został wylosowany. Na polecenie komisarza 
przewodnik wydaje psu komendę, żeby przyniósł odpowiedni aport i pokonał 
właściwą przeszkodę, a następnie wrócił do pozycji przy nodze.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytyczne:  Należy szczególnie wyróżnić chęć do wykonywania poleceń, również tych 

kierunkowych, szybkość psa i czy wybiera najkrótszą drogę. Pies powinien być 
szybki wykonując wszystkie elementy ćwiczenia. Powinien to być przynajmniej 
szybki kłus. Wolna praca powoduje odjęcie punktów (1-5). Oceniając prędkość 
należy wziąć pod uwagę rasę psa. Pies powinien natychmiast wykonywać 
polecenia. Może być lekka tolerancja dla szybkich psów, ale nie dla wolnych. Żeby 
otrzymać punkty za to ćwiczenie, pies musi wytrzymać w pozycji siad / stój / 
waruj dopóki nie otrzyma kolejnej komendy. Pies, który przyjmie niewłaściwą 
pozycję może otrzymać maksymalnie 8 punktów. Jeśli pies zawróci biegnąc do 
pachołka, musi zostać ponownie skierowany w jego kierunku, ale powoduje to 
utratę punktów. Jeśli pies nie obiegnie pachołka, ćwiczenie jest niezaliczone (0 
punktów). Przewodnik może wydać 2 dodatkowe komendy kierunkowe (minus 1 
punkt za każdą dodatkową komendę jeśli pies ją wykona). Po obiegnięciu pachołka 
pies powinien przyjąć odpowiednią pozycję (siad / stój / waruj) na komendę.  
 
Komisarz informuje przewodnika, który koziołek ma zostać przyniesiony, po 
przyjęciu przez psa pozycji siad / stój / waruj. Po podjęciu przez psa koziołka, 
przewodnik może wydać mu komendę „hop”. Jeżeli pies minie linię koziołków i nie 
podejmie właściwego koziołka, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). 
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Jeśli pies podbiegnie do niewłaściwego koziołka (lub przeszkody), zostanie 
zatrzymany i skierowany (dwie komendy) do właściwego, i pies przyniesie 
właściwy, traci 3 punkty. Jeśli pies zostaje skierowany od niewłaściwego koziołka 
(lub przeszkody) bez zatrzymania, traci 2 punkty.  
 
Obniżenie oceny za dodatkowe komendy wskazujące kierunek, zależy od ich 
intensywności oraz od tego jak chętnie pies na nie reaguje. Należy odjąć 1-2 punkty 
za komendę. Utrata punktów za dodatkowe komendy (nie kierunkowe) powinna 
być zgodna z ogólnymi zasadami i wytycznymi.  
 
Jeśli pies pokona przeszkodę / stacjonatę w drodze do pachołka, ćwiczenie jest 
niezaliczone (0 punktów).  
 
Jeśli pies podejmie niewłaściwy aport, nie pokona przeszkody / stacjonaty, lub 
pokona niewłaściwą, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). 
 
Dotknięcie przeszkody / stacjonaty lub zrzucenie tyczki podczas skoku powoduje 
utratę 2 punktów. 
 
Jeśli pies odbije się od przeszkody / stacjonaty, ćwiczenie jest niezaliczone (0 
punktów). 
 
Jeśli przeszkoda / stacjonata przewróci się, ćwiczenie jest niezaliczone (0 
punktów). 
 
Jeśli pies wyprzedza polecenia, traci 2-4 punkty. Jeśli pies wykonuje ćwiczenie 
niezależnie od poleceń przewodnika (np. zatrzymuje się przed wydaniem 
komendy), traci 2 punkty.  
 
Pokazanie psu kierunku lub dotknięcie psa w miescu startu powoduje niezaliczenie 
ćwiczenia (0 punktów).  
 

Przypadki upuszczenia i podgryzania aportu opisane są w V. Ogólne zasady i 

wytyczne wykonywania i sędziowania ćwiczeń.  

 

Rysunki przeszkód znajdują się na końcu regulaminu (część VI). 
 

ĆWICZENIE 3.9 Rozpoznanie własnego przedmiotu i przyniesienie                      [współczynnik 3] 
 

Komendy: („Zostań/Równaj”) „Szukaj”, „Daj”, („Równaj”) 
 

Wykonanie: Przewodnik ustawia się z psem przy nodze w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia, 
komisarz ogłasza rozpoczęcie ćwiczenia i daje przewodnikowi drewniany 
przedmiot (10cmx2cmx2cm), który został wcześniej oznaczony. Przewodnik może 
trzymać w ręku przedmiot przez około 5 sekund. W tej fazie ćwiczenia pies nie 
może ani dotykać ani obwąchiwać przedmiotu. Następnie komisarz prosi 
przewodnika o przekazanie przedmiotu i odwrócenie się. Do przewodnika należy 
decyzja czy pies widzi rozkładanie przedmiotów. Danie psu komendy do pozostania 
lub przyjęcia pozycji podstawowej jest w tym momencie ćwiczenia dozwolone. 
Komisarz idzie do miejsca oddalonego około 10 metrów od przewodnika i kładzie 
na ziemi (lub na podłodze), bez dotykania go, przedmiot należący do przewodnika 
oraz 5-7 innych identycznych przedmiotów, które rozkłada rękami. Przedmioty są 
rozmieszczane w schemacie, który jest taki sam dla wszystkich psów, w odległości 
około 25 cm jeden od drugiego. Pozycje przewodników mogą się różnić. Schemat 
rozkładania przedmiotów może być inny na każdych zawodach. Nie ma żadnych 
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ograniczeń dotyczących umiejscowienia przedmiotu przewodnika w wybranym 
schemacie ułożenia przedmiotów. Patrz załącznik. 
 
Następnie komisarz prosi przewodnika o odwrócenie się i danie psu komendy 
przyniesienia oznaczonego przedmiotu. Pies powinien odnaleźć przedmiot 
przewodnika, przynieść go i oddać w sposób zgodny z ogólnymi wytycznymi.  
 
Pies może pracować przez około pół minuty pod warunkiem, że pracuje 
intensywnie i tak, aby osiągnąć cel. Wszystkie nowe przedmioty powinny zostać 
użyte dla każdego przewodnika.  
 

Wytyczne:  Należy szczególnie wyróżnić chęć do pracy i szybkość psa. Ćwiczenie jest 
niezaliczone jeśli pozwoli się psu obwąchać lub dotknąć przedmiot zanim zostanie 
on oddany komisarzowi, jeżeli będzie dana komenda gdy pies znajduje się przy 
przedmiotach lub jeżeli podniesie niewłaściwy przedmiot. Obwąchiwanie przez psa 
pozostałych przedmiotów w celu znalezienia właściwego nie powoduje nie 
zaliczenia ćwiczenia.  
 
Przypadki upuszczenia i podgryzania aportu opisane są w V. Ogólne zasady i 

wytyczne wykonywania i sędziowania ćwiczeń.  
 

ĆWICZENIE 3.10 Zmiany pozycji na odległość                                                                     [współczynnik 4] 
 

Komendy: „Waruj”, „Zostań”, „Siad”, „Stój”, „Waruj” i/lub znaki optyczne. 
 

Wykonanie: Pies powinien zmienić pozycję 6 razy (stój/siad/waruj) na polecenie przewodnika 
i nie przesunąć się. Z tyłu psa znajduje się linia wyznaczona przez niewidoczną 
linię pomiędzy dwoma znacznikami. Na polecenie komisarza przewodnik, 
czekający w miejscu startu, przed linią, kładzie psa i odchodzi do wyznaczonego 
miejsca, które jest ok. 15m od psa i odwraca się. Kolejnosc wykonywania pozycji 
może się różnić pomiędzy zawodami, ale musi być taka sama dla wszystkich 
zawodników startujących w danej klasie. Pies powinien przyjąć każdą pozycję 2 
razy, a ostatnią komendą do zmiany pozycji powinno być „waruj”. Komisarz 
pokazuje przewodnikowi przy pomocy tablic z napisami lub rysunkami lub tablicy 
elektronicznej, w jakiej kolejności pies powinien zmieniać pozycje. Nie powinien on 
widzieć psa w momencie pokazywania pozycji do wykonania i ma znajdować się w 
odległości 3-5m od psa. Komisarz powinien zmieniać tablice co około 3 sekundy. 
Przewodnik może wydawać komendy głosowe i pokazywać gesty ręką, ale jedne i 
drugie muszą być krótkie i używane jednocześnie.  Po ostatniej komendzie waruj, 
na polecenie komisarza, przewodnik wraca do psa i każe mu usiąść.  
 

Wytyczne:  Kryteriami do oceny są szybkość z jaką pies zmienia pozycje, wyrazistość 
przyjmowanych pozycji, jak pies wytrzymuje w danej pozycji i jak dużo się 
przesuwa. Żeby otrzymać punkty, pies nie powinien się przemieścić, w stosunku do 
swojej pozycji wyjściowej, na odległość większą niż długość tułowia, niezależnie od 
kierunku. Przesunięcia (do przodu, do tyłu, w bok) sumują się. Jeżeli pies nie 
wykona jednej pozycji nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Ćwiczenie jest 
niezaliczone (0 punktów) jeżeli pies opuści jedną pozycję przyjmując bez komendy 
od razu następną. Aby otrzymać punkty pies musi na komendy przewodnika 
zmienić pozycję co najmniej 5 razy.  
 
Jeżeli pies usiądzie zanim przewodnik do niego wróci może otrzymać max. 8 
punktów. Zbyt głośne komendy głosowe przewodnika i przesadne lub ciągłe znaki 
optyczne są karane.  (Patrz ogółne zasady i wytyczne.) 
 
Jeśli przewodnik musiał dwukrotnie wydać komendę zmiany pozycji, nie można 
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przyznać więcej niż 8 punktów. Brak reakcji psa na drugą komendę do przyjęcia 
danej pozycji powoduje niezaliczenie tej pozycji. Pierwsza dodatkowa komenda do 
przyjęcia pozycji karana jest stratą 2 punktów, każda następna dodatkowa komenda 
karana jest stratą 1 punktu. Jest możliwe uzyskanie punktów w tym ćwiczeniu 
nawet jeśli 3-4 spośród pozycji zostały przyjęte po dodatkowych komendach, jeśli 
pies zareagował na dodatkowe komendy natychmiast i przyjął właściwe, czyste 
pozycje a pozostałe elementy ćwiczenia wykonał bezbłędnie.  
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ZAŁĄCZNIK 1.1 
 
Rysunek przeszkód potrzebnych w ćwiczeniu 9 w klasie 1 i 2 oraz w ćwiczeniu 8 w klasie 3. 
 
Maksymalna wysokość dla klasy 1 to 50cm, dla klas 2 i 3 to 70cm. Wysokość pionowych słupków – 1m. 
Poprzeczne podpórki na ziemi powinny zapewniać stabilność. W zależności od konstrukcji przeszkody, 
powinny mieć minimum 50-70cm długości.  
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ZAŁĄCZNIK 1.2 
 
Rysunek stacjonaty potrzebnej w ćwiczeniu 8 w klasie 3. Tyczka jest oparta na kłódce, w taki sposób, że 
może spaść w którąkolwiek stronę. Pionowe słupki mogą być połączone płaską listwą na dole, która ma 
nie więcej niż 2cm wysokości. Powierzchnia kłódek powinna być lekko wklęsła, żeby wiatr nie zrzucał 
tyczki. Poza kłódkami, tyczka nie powinna być przytwierdzona w żaden inny sposób.  
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ZAŁĄCZNIK 2 

 

Propozycje schematu ułożenia przedmiotów w ćwiczeniu 9 w klasie 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE – GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENI A PSÓW 

 

KARTA OCENY 
zawodów/egzaminu OBEDIENCE 

 

 
organizowanego przez Oddział ________________________________________________________________ Nr kat._________________ 

rodzaj zawodów: _________________________________________________________________________________________________ 

Zawody odbyły się dnia: _______________________________  w miejscowości: _______________________________________ 

Imię psa  / suki: _____________________________________________ Przydomek hod.: __________________________________________  

PKR _____________________________  Nr rej. _____________________________   Rasa: ______________________________________________ 

Data ur.: ________________________  Płeć:  ________________________ Maść:  ________________________ Nr tat_____________________ 

Właściciel:  _________________________________________________________________________________________________________________ 

Adres:  ______________________________________________________________________________________________________________________  

Przewodnik:  _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Uzyskał następujące oceny w poszczególnych ćwiczeniach: 
 

Ćwiczenia - próby 
ocena 

na 
ringu 

współ 
czyn 
nik 

maks. 
ilość 
pkt 

uzys 
kana 
ilość 
pkt 

uwagi 

1. Siad w grupie przez 1 min 
 

3 30 
  

2. Chodzenie przy nodze 
 

3 30 
  

3. STÓJ w marszu 
 

3 30 
  

4. Przywołanie 
 

3 30 
  

5. SIAD lub WARUJ w marszu 
 

2 20 
  

6. Wysłanie psa do kwadratu i WARUJ 
 

3 30 
  

7. Aport drewnianego koziołka 
 

4 40 
  

8. Zmiana pozycji na odległość 
 

3 30 
  

9. Przywołanie i skok przez przeszkodę 
 

3 30 
  

10. Obieganie pachołka z przywołaniem 
 

3 30 
  

11. Wrażenie ogólne 
 

2 20 
  

Ogółem punktów 320   
 

Ocena ogólna _________________________________   lokata ___________w konkurencji ___________ psów. 

Egzamin  zaliczono/nie zaliczono . Wyróżnienia; tytuł, medal: ____________________________________________  

Asystenci: ____________________________________________ Sędzia: ____________________________________________ 

                     ____________________________________________              ____________________________________________ 

 

PUNKTACJA:                                                                                                                                                               Pieczęć oddziału 
Minimum  80% 256 –  320 doskonała, 
Minimum  70% 224 – poniżej 256      bardzo dobra 
Minimum  50% 192 – poniżej 224    dobra                                          

wzór 2016 

OBEDIENCE 
kl.  

„1”  



Związek Kynologiczny w Polsce – Główna Komisja Szkoleni a Psów  
 

PROTOKÓŁ z egzaminu/zawodów  
 

Data:………..……… Oddział/miejsce……………………..………………………….Kierownik egzaminu ………………………..……………..sędzia…………………………………. 
 
 
 

 
L.p. 

 
 

Właściciel psa 
Adres zamieszkania 

 
Przewodnik 
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b – Nr rej.  
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ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE – GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENI A PSÓW 

 

KARTA OCENY 
zawodów/egzaminu OBEDIENCE 

 

 
organizowanego przez Oddział ________________________________________________________________ Nr kat._________________ 

rodzaj zawodów: _________________________________________________________________________________________________ 

Zawody odbyły się dnia: _______________________________  w miejscowości: _______________________________________ 

Imię psa  / suki: _____________________________________________ Przydomek hod.: __________________________________________  

PKR _____________________________  Nr rej. _____________________________   Rasa: ______________________________________________ 

Data ur.: ________________________  Płeć:  ________________________ Maść:  ________________________ Nr tat_____________________ 

Właściciel:  _________________________________________________________________________________________________________________ 

Adres:  ______________________________________________________________________________________________________________________  

Przewodnik:  _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Uzyskał następujące oceny w poszczególnych ćwiczeniach: 
 

Ćwiczenia - próby 
ocena 

na 
ringu 

współ 
czyn 
nik 

maks. 
ilość 
pkt 

uzys 
kana 
ilość 
pkt 

uwagi 

1. Waruj w grupie przez 1 min 
 

2 20 
  

2. Chodzenie przy nodze 
 

3 30 
  

3. SIAD/WARUJ/STÓJ w marszu (2 z tych pozycji) 
 

3 30 
  

4. Przywołanie  z zatrzymaniem stój 
 

4 40 
  

5. Wysłanie psa do kwadratu,warowanie i przywołanie 
 

4 40 
  

6. Aport kierunkowy 
 

3 30 
  

7. Rozpoznanie własnego przedmiotu i przyniesienie 
 

4 40 
  

8. Zmiany pozycji na odległość 
 

4 40 
  

9. Aport metalowego koziołka przez przeszkodę 
 

3 30 
  

10. Wrażenie ogólne 
 

2 20 
  

Ogółem punktów 320   
 

Ocena ogólna _________________________________   lokata ___________w konkurencji ___________ psów. 

Egzamin  zaliczono/nie zaliczono . Wyróżnienia; tytuł, medal: ____________________________________________  

Asystenci: ____________________________________________ Sędzia: ____________________________________________ 

                     ____________________________________________              ____________________________________________ 

 

PUNKTACJA:                                                                                                                                                               Pieczęć oddziału 
Minimum  80% 256 –  320 doskonała, 
Minimum  70% 224 – poniżej 256      bardzo dobra 
Minimum  50% 192 – poniżej 224    dobra                                          

wzór 2016 

OBEDIENCE 
kl.  

„2”  



Związek Kynologiczny w Polsce – Główna Komisja Szkoleni a Psów  
 

PROTOKÓŁ z egzaminu/zawodów  
 

Data:………..……… Oddział/miejsce……………………..………………………….Kierownik egzaminu ………………………..……………..sędzia…………………………………. 
 
 
 

 
L.p. 

 
 

Właściciel psa 
Adres zamieszkania 

 
Przewodnik 

nr książeczki startowej 
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Imię psa, 

Przydomek hodowlany 
a – PKR 
b – Nr rej.  

c – Nr tat./chip 
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ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE – GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENI A PSÓW 

 

KARTA OCENY 
zawodów/egzaminu OBEDIENCE 

 

 
organizowanego przez Oddział ________________________________________________________________ Nr kat._________________ 

rodzaj zawodów: _________________________________________________________________________________________________ 

Zawody odbyły się dnia: _______________________________  w miejscowości: _______________________________________ 

Imię psa  / suki: _____________________________________________ Przydomek hod.: __________________________________________  

PKR _____________________________  Nr rej. _____________________________   Rasa: ______________________________________________ 

Data ur.: ________________________  Płeć:  ________________________ Maść:  ________________________ Nr tat_____________________ 

Właściciel:  _________________________________________________________________________________________________________________ 

Adres:  ______________________________________________________________________________________________________________________  

Przewodnik:  _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Uzyskał następujące oceny w poszczególnych ćwiczeniach: 
 

Ćwiczenia - próby 
ocena 

na 
ringu 

współ 
czyn 
nik 

maks. 
ilość 
pkt 

uzys 
kana 
ilość 
pkt 

uwagi 

1. Siad w grupie przez 2 min 
 

2 20 
  

2. Waruj w grupie przez 1 min, przywołanie 
 

2 20 
  

3. Chodzenie przy nodze 
 

3 30 
  

4. SIAD/WARUJ/STÓJ w marszu 
 

3 30 
  

5. Przywołanie  z zatrzymaniem stój i waruj 
 

4 40 
  

6. Wysłanie psa kierunkowe do kwadratu,warowanie i 
przywołanie 

 
4 40 

  

7. Aport kierunkowy 
 

3 30 
  

8. Obieganie pachołka,pozycje,aport i skok przez 
przeszkodę 

 
4 40 

  

9. Rozpoznanie własnego przedmiotu i przyniesienie 
 

3 30 
  

10. Zmiany pozycji na odległość 
 

4 40 
  

Ogółem punktów 320   
 

Ocena ogólna _________________________________   lokata ___________w konkurencji ___________ psów. 

Egzamin  zaliczono/nie zaliczono . Wyróżnienia; tytuł, medal: ____________________________________________  

Asystenci: ____________________________________________ Sędzia: ____________________________________________ 

                     ____________________________________________              ____________________________________________ 

 

PUNKTACJA:                                                                                                                                                               Pieczęć oddziału 
Minimum  80% 256 –  320 doskonała, 
Minimum  70% 224 – poniżej 256      bardzo dobra 
Minimum  50% 192 – poniżej 224    dobra                                          

wzór 2016 

OBEDIENCE 
kl.  
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Związek Kynologiczny w Polsce – Główna Komisja Szkoleni a Psów  
 

PROTOKÓŁ z egzaminu/zawodów  
 

Data:………..……… Oddział/miejsce……………………..………………………….Kierownik egzaminu ………………………..……………..sędzia…………………………………. 
 
 
 

 
L.p. 

 
 

Właściciel psa 
Adres zamieszkania 

 
Przewodnik 

nr książeczki startowej 
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Przydomek hodowlany 
a – PKR 
b – Nr rej.  
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