Regulamin IRO 2012 – fragmenty (tłumaczenie STORAT)
Egzamin kwalifikacyjny psa ratowniczego – tropienie RH-F E
Egzamin dzieli się na:
Specjalistyczna praca węchowa
100 punktów
Posłuszeostwo i sprawnośd
100 punktów
Maksymalna liczba punktów 200 punktów

Specjalistyczna praca węchowa RH-F E. Kryteria oceny i maksymalna ilośd punktów.
Maksymalna ilośd punktów – 100:
Dwiczenie oznaczania - 20 punktów
Tropienie
- 50 punktów
Przedmioty 3x10 pkt - 30 punktów

Postanowienia ogólne:
Układanie śladu:
Ślad własny: 400 kroków (długośd kroku 70cm), wiek śladu: 20 min, 2 załamania pod kątem
prostym.
Przewodnik przy układaniu śladu idzie normalnym krokiem, nie może szurad nogami, ani
zatrzymywad się.
Początek śladu: oznaczony tabliczką z lewej strony.
Przewodnik po krótkim pobycie na początku śladu idzie normalnym krokiem w nakazanym
kierunku.
Przedmioty: 3 dobrze nasycone zapachem przedmioty codziennego użytku przewodnika.
Maks. wielkości buta, kolorem nie odbiegające wyraźnie od podłoża.
Przedmioty nie mogą leżed obok ścieżki śladu, lecz muszą byd położone na śladzie.
Pierwszy przedmiot należy położyd na pierwszej prostej, drugi na drugiej, trzeci na koocu
śladu.
Dozwolone komendy: Jedna głosowa komenda na szukanie. Głosowa komenda jest
dozwolona na początku pracy i po każdym przedmiocie. Okazjonalne pochwały
i okazjonalne komendy do szukania też są dozwolone.
Czas wypracowania: maks. 15 min.
Czas szukania zaczyna się od wypuszczenia psa.

Postanowienia wykonawcze:
Ćwiczenie oznaczania:
Dwiczenie oznaczania jest wykonywane poza terenem tropienia.
Pozorant musi wejśd na miejsce oznaczania tak, aby pies nie mógł tego widzied.
Na polecenie sędziego przewodnik przygotowuje psa do szukania i wysyła go jedną komendą głosową
i optyczną do szukania pozoranta widocznego w odległości ok. 30 m, siedzącego lub leżącego.
Pies musi oznaczyd wyraźnie, bez jakiejkolwiek pomocy. Dozwolone sposoby: szczekanie, bringsel lub
swobodne doprowadzanie.
Przewodnik potwierdza wskazanie. W zależności od sposobu oznaczenia przewodnik na polecenie
sędziego idzie do pozoranta lub jest do niego prowadzony przez psa. Przewodnik kładzie psa 3 metry
od wskazanej osoby.
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Pies ma zachowywad się spokojnie, podczas gdy przewodnik idzie prosto do pozoranta.
Na polecenie sędziego przewodnik wraca do psa i odmeldowuje się u sędziego.
Wypracowanie śladu:
Uczestnik egzaminu ze swoim psem czeka przygotowany do tropienia poza granicą terenu,
aż zostanie zawołany.
Pies przygotowany do tropienia może pracowad swobodnie (luzem) lub na lince 10 m dopiętej do
łaocuszka lub szelek.
W czasie całej pracy węchowej zabroniony jest jakikolwiek przymus w stosunku do psa.
Przewodnik melduje się u sędziego z psem na smyczy. Dozwolone sposoby oznaczania przedmiotów
to podjęcie lub oznaczenie. Przy podjęciu przedmiotu pies może zatrzymad się
w pozycji stojącej lub siedzącej albo przyjśd z przedmiotem do przewodnika. Przy oznaczaniu pies
może leżed, siedzied lub stad.
Przewodnik odpina psa ze smyczy i wysyła go do szukania początku śladu i tropienia.
Przewodnik obserwuje swojego psa i przy tropieniu ma utrzymywad od niego dystans 10 m.
Jeśli pies znajdzie przedmiot, ma go bez pomocy przewodnika natychmiast podjąd lub oznaczyd.
Przewodnik podchodzi do psa. Podnosi przedmiot do góry pokazując, że pies go znalazł. Następnie
dalej idzie za tropiącym psem.
Częśd A egzaminu RH-F E kooczy się pokazaniem znalezionych przedmiotów, odmeldowaniem
i oceną sędziego.

Ocena:
Ćwiczenie oznaczania:
Sędzia ocenia samodzielnośd oznaczenia ukrytej osoby. Każde zachowanie powodujące dyskomfort
pozoranta przez psa adekwatnie obniża ocenę.
Zranienie pozoranta skutkuje dyskwalifikacją. Jeśli oznaczenie jest sprowokowane przez przewodnika
lub pozoranta - dwiczenie jest oceniane na 0 punktów.
Wypracowanie śladu:
Sędzia ocenia podjęcie śladu, tropienie i oznaczanie przedmiotów.
Pies musi pokazad prawidłową pracę przy tropieniu i oznaczyd prawidłowo przedmioty.
Nieznaczne zejście ze śladu nie jest błędem, jeśli pies potrafi samodzielnie tropid dalszy przebieg
śladu.
Każdy nieznaleziony przedmiot oceniany jest na 0 pkt.
Jako nieodnaleziony przedmiot uważa się też ten, którego pies nie oznaczy samodzielnie.
Przerwanie pracy przez sędziego następuje, gdy przewodnik oddali się od śladu o więcej niż 10
metrów.
W ciężkim terenie sędzia może pozwolid na większą odległośd.
Przerwanie pracy na śladzie następuje też w każdym wypadku, gdy sędzia uważa, że pies nie potrafi
samodzielnie tropid śladu.
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Egzamin kwalifikacyjny psa ratowniczego-przeszukiwanie terenu RH-FL E
Egzamin dzieli się na:
Specjalistyczna praca węchowa - 100 punktów
Posłuszeostwo i sprawnośd - 100 punktów
Maksymalna liczba punktów - 200 punktów

Specjalistyczna praca węchowa RH-FL E, częśd A. Kryteria oceny i punktacja.
Maksymalna ilośd punktów - 100 :
Wykonanie pracy - 30 punktów - należy sprawdzid intensywnośd pracy i sterownośd psa
Oznaczenie osoby - 70 punktów

Postanowienia ogólne:
Obszar poszukiwania ok. 5000 m2, teren otwarty i zarośnięty.
Ukryta 1 osoba. Pies ma mied możliwośd kontaktu wzrokowego lub dotykowego.
Kryjówki można zmieniad po każdym psie. Wykorzystane kryjówki można użyd powtórnie.
Pozorant zajmuje pozycje wyznaczoną przez sędziego przed rozpoczęciem pracy psa.
Zespół nie może obserwowad pozoranta. Pozorant jest asystentem sędziego, musi siedzied
lub leżed, zachowując się spokojnie, aby nie pomagad przewodnikowi lub psu.
Dozwolone komendy: dozwolone są powtarzalne komendy głosowe i optyczne.
Czas pracy: maks. 10 min.
Czas szukania liczony jest od pierwszego wypuszczenia psa.

Postanowienia wykonawcze:
Uczestnik egzaminu ze swoim psem czeka przygotowany do pracy poza granicą widzialności terenu,
skąd jest wołany.
Pies przygotowany do szukania może mied na sobie kamizelkę ratowniczą i/albo łaocuszek.
Sędzia słownie opisuje teren przeszukiwania, który jest wyraźnie ograniczony albo granice są dobrze
rozpoznawalne.
Przewodnik może sam wybrad drogę.
Przed rozpoczęciem szukania przewodnik określa sędziemu sposób oznaczania przez psa.
Dozwolone sposoby to oszczekiwanie, oznaczanie bringselem i swobodne doprowadzenie.
Sędzia wysyła pozoranta na wybraną pozycję.
Na polecenie sędziego rozpoczyna się poszukiwanie. Przewodnik wysyła psa z wybranego przez siebie
miejsca. Kiedy pies wyraźnie się oddali, sędzia pozwala przewodnikowi na opuszczenie miejsca startu.
Pies ma na polecenie przewodnika przeszukad teren.
Przy oznaczaniu ukrytej osoby jakakolwiek pomoc przewodnika albo osoby ukrytej jest zabroniona.
Przewodnik musi zgłosid sędziemu oznaczenie i na jego pozwolenie może iśd za psem. Pies osobę
odnalezioną ma czytelnie i intensywnie oznaczad, aż przewodnik do niej dojdzie. Oznaczenie ma byd
wykonane w okręgu maks. 2 metrów od ukrytej osoby.
Częśd A egzaminu RH-FL E kooczy się odmeldowaniem przewodnika i podaniem oceny przez sędziego.
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Ocena:
Braki w mobilności, intensywności szukania, ruchu lub samodzielności psa, jak również każde
zachowanie psa, powodujące dyskomfort pozoranta adekwatnie obniżają ocenę.
Oznaczenie nie potwierdzone przez przewodnika jest błędem, ale nie jest uważane za fałszywą
informację.
Jeśli wskazanie jest sprowokowane przez przewodnika lub pozoranta - ocenione jest na 0 pkt.
Pierwsza fałszywa informacja obniża ocenę o 20 pkt. Druga skutkuje przerwaniem pracy.
Zranienie pozoranta skutkuje dyskwalifikacją.

Egzamin kwalifikacyjny psa ratowniczego – gruzowy RH-T E
Egzamin dzieli się na:
Specjalistyczna praca węchowa
Posłuszeostwo i sprawnośd
Maksymalna liczba punktów

100 punktów
100 punktów
200 punktów

Specjalistyczna praca węchowa RH-T E, częśd A. Kryteria oceny i maksymalna ilośd punktów.
Maksymalna liczba punktów - 100:
Wykonanie pracy - 30 punktów - oceniana jest intensywnośd pracy i sterownośd psa
Oznaczenie osoby –70 punktów

Postanowienia ogólne:
Teren poszukiwao: zniszczony lub częściowo zniszczony obiekt zbudowany z różnego
materiału,
min. 400-600 m2na jednym poziomie.
Przewodnik i sędzia muszą mied możliwośd obserwacji terenu poszukiwao.
Ukryta 1 osoba.
Pies może mied kontakt wzrokowy i/albo dotykowy z pozorantem.
Wykorzystane kryjówki mogą byd użyte powtórnie, przy zmianie należy wykluczyd możliwośd
fałszywego oznaczenia. Wykorzystane kryjówki muszą pozostad otwarte, kiedy są puste.
Pozorant zajmuje miejsce 10 minut przed wypuszczeniem psa. Muszą byd zachowane
wszelkie zasady bezpieczeostwa.
Pozorant jest asystentem sędziego, musi zachowywad się spokojnie, nie pomagając
przewodnikowi i/albo psu.
Dozwolone komendy: dozwolone są powtarzalne, dowolne komendy głosowe i optyczne.
Czas pracy: maks. 15 min.
Czas szukania liczony jest od wypuszczenia psa.

Postanowienia wykonawcze:
Uczestnik egzaminu ze swoim psem czeka poza granicą widzialności terenu, skąd jest wzywany.
Teren do przeszukania jest wyraźnie ograniczony albo jego granice są wyraźnie rozpoznawalne.
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Przed rozpoczęciem szukania przewodnik zgłasza sędziemu sposób oznaczania przez psa.
Dozwolone sposoby oznaczania to szczekanie, informacja bringselem lub swobodne doprowadzanie.
Pies przygotowany do szukania wypuszczany jest bez kamizelki ratunkowej i obroży, z miejsca, które
według przewodnika jest najlepsze.
Wyjątkowo przy pracy z bringselem, pies może mied obrożę, która ma mied samorozpinający się
mechanizm, chroniący przed zranieniem. Do tej obroży przymocowany jest bringsel.
Pies na polecenie przewodnika ma przeszukiwad teren. Przewodnik może wejśd na teren gruzów za
zezwoleniem sędziego.
Przy oznaczaniu pozoranta niedozwolona jest jakakolwiek pomoc ze strony przewodnika lub
pozoranta.
Pies ma oznaczad wyraźnie i intensywnie, wskazując miejsce, z którego czuje zapach tak długo,
aż dojdzie tam przewodnik. Przewodnik musi jednoznacznie wskazad, gdzie pies czuje ognisko
zapachu.
Częśd A egzaminu RH-T E kooczy się odmeldowaniem przewodnika i podaniem oceny przez sędziego.

Ocena:
Braki w taktyce przewodnika, mobilności, intensywności szukania, ruchu i samodzielności psa
adekwatnie obniżają ocenę.
Oznaczenie, którego nie potwierdzi przewodnik jest błędne, ale nie jest traktowane jako fałszywe
wskazanie.
Jeśli oznaczenie jest sprowokowane przez pozoranta lub przewodnika - ocena = 0 pkt.
Pierwsze fałszywe wskazanie obniża ocenę o 20 pkt.
Drugie fałszywe wskazanie skutkuje przerwaniem pracy.
Przy nieodnalezieniu pozoranta, egzamin nie może byd zaliczony.
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Posłuszeostwo i sprawnośd - częśd B egzaminu kwalifikacyjnego
psa ratowniczego RH-E (F, FL, T)
Minimalny wiek psa egzaminowanego - 14 miesięcy
Egzamin kwalifikacyjny psa ratowniczego RH-F E
Egzamin kwalifikacyjny psa ratowniczego RH-FL E
Egzamin kwalifikacyjny psa ratowniczego RH-T E
Kryteria oceny i maksymalna ilośd punktów:
Maksymalna ilośd punktów
1. Chodzenie na smyczy
2. Przejście przez grupę
3. Chodzenie bez smyczy
4. Tunel
5. Przejście przez nieprzyjemne podłoże
6. Noszenie psa przez przewodnika i obcą osobę
7. Długie warowanie z rozpraszaniem
8. Pokonanie stabilnej drewnianej kładki
9. Pokonanie trzech różnych przeszkód

100 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
15 punktów
15 punktów

Postanowienia ogólne:
Sędzia lub upoważniona przez niego osoba ogłasza początek i wykonanie dwiczenia.
Pies ma wykonywad dwiczenia szybko i radośnie.
W pozycji zasadniczej pies siedzi blisko i prosto po lewej stronie przewodnika, tak aby łopatka psa
była na poziomie nogi przewodnika.
Dwa wystrzały (kaliber 6-9mm) muszą byd wykonane w czasie chodzenia bez smyczy.
Pies przy wystrzałach ma się zachowywad spokojnie. Jeśli pies okaże strach po wystrzałach jest
dyskwalifikowany.
Jeśli na odgłos strzałów reaguje pobudzeniem lub agresją, jest to oceniane jako błąd - dopóki jest
podporządkowany przewodnikowi (przewodnik nad nim panuje).
Pełną ilośd punktów może uzyskad pies, który przy wystrzałach jest całkowicie spokojny.
Zameldowanie, odmeldowanie oraz dwiczenia 1 i 2 są wykonywane na smyczy.

Postanowienia wykonawcze:
1. Chodzenie na smyczy. (10 pkt.)
Zasady:
Schemat chodzenia przy nodze na smyczy i bez smyczy przy egzaminie kwalifikacyjnym psa
ratowniczego jest podany w załączniku i ma byd zachowany. Jedynym wyjątkiem może byd zmiana
kierunków zwrotów dokonana przez sędziego w oparciu o miejscowe warunki, przy czym musi to
dotyczyd wszystkich zdających.
Dozwolone komendy:
Można podad 1 krótką głosową lub optyczną komendę do chodzenia przy nodze, którą można
powtórzyd przy każdym ruszaniu z miejsca i przy każdej zmianie tempa chodzenia.
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Przebieg dwiczenia:
Pies z pozycji zasadniczej, na komendę do chodzenia przy nodze idzie przy nodze uważnie, radośnie i
równo, swobodnie towarzysząc przewodnikowi, pozostając stale łopatką przy nodze
z jego lewej strony, a przy zatrzymaniu się ma samodzielnie i równo usiąśd.
Na początku dwiczenia zespół idzie równo środkową trasą ok. 50 kroków normalnym tempem bez
zwalniania.
Po zwrocie w tył i dalszych 10-15 normalnych krokach, zespół musi wykonad minimum 10 kroków
biegiem i 10 kroków powoli. Zmiana rytmu z biegu do wolnego kroku musi byd wykonana bez tempa
pośredniego.
Następnie zespół idzie kilka kroków normalnym tempem, wykonuje zwrot w prawo.
Po 20-25 krokach drugi zwrot w prawo i po 20-25 krokach zwrot w tył.
Po 10-15 krokach zatrzymanie i po kolejnych 10-15 krokach zwrot w lewo.
Kolejne 20-25 kroków z powrotem w kierunku środkowej linii i tam wykonuje następne zatrzymanie.

Ocena:
Wyprzedzanie, odejście w bok, zostawanie z tyłu, wolne albo niepewne siadanie, przygnębienie psa,
dodatkowe głosowe lub optyczne komendy oraz pomoc przewodnika ciałem adekwatnie obniżają
ocenę.

2. Przejście przez grupę osób. (10 pkt.)
Zasady:
Grupa ma składad się z minimum 4 osób, przy czym w grupie muszą byd 2 osoby z psami na smyczy
(pies i suka). Grupa porusza się po okręgu w kierunku ruchu wskazówek zegara.
Dozwolone komendy:
Krótka głosowa lub optyczna komenda do chodzenia przy nodze, która może byd powtórzona po
każdym zatrzymaniu się przewodnika.
Przebieg dwiczenia:
Z pozycji zasadniczej przewodnik z psem na smyczy idzie normalnym krokiem w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, blisko grupy tak, aby egzaminowany pies przechodził naprzeciw każdego
psa z grupy.
Zespół raz zatrzymuje się, przy czym grupa dalej się porusza, aż min. 1 osoba przejdzie koło zespołu.
Potem przewodnik wprowadza swojego psa do grupy, wykonując normalnym krokiem ósemkę,
zatrzymuje się, pies bez komendy ma zająd pozycję siedzącą.
Następnie zespół opuszcza grupę normalnym krokiem i dwiczenie kooczy się pozycją zasadniczą.

Ocena:
Wyprzedzanie, odejście w bok, zostawanie z tyłu, wolne lub opieszałe siadanie, przygnębienie psa i
dodatkowe komendy oraz pomoc ciałem adekwatnie obniżają ocenę punktową.

3. Chodzenie bez smyczy. (10 pkt.)
Schemat chodzenia na smyczy i bez smyczy przy egzaminie kwalifikacyjnym ma byd zachowany.
-> Wszystko odbywa się tak jak w dw. 1, ale pies chodzi bez smyczy.
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4. Tunel. (10 pkt.)
Warunki dwiczenia:
Przeszkoda:
- stabilne wejście, wysokośd 0,5m, długośd 3m.
- dołączona rura na czołganie (miękki materiał, długośd 3m)
Dozwolone komendy:
Zawsze jedna komenda na przejście przez przeszkodę, zatrzymanie i zajęcie pozycji zasadniczej.
Przebieg dwiczenia:
Przewodnik przyjmuje ze swoim psem pozycję zasadniczą w odpowiedniej odległości od przeszkody.
Na komendę głosową i sygnał optyczny pies ma przejśd przez przeszkodę.
Gdy pies opuści przeszkodę na komendę głosową i optyczną musi się zatrzymad. Na polecenie
sędziego przewodnik idzie do psa i zleca mu głosowym lub optycznym sygnałem zajęcie pozycji
zasadniczej.

Ocena:
Niepewne wejście do tunelu i przejście adekwatnie obniża ocenę. Jeśli pies nie wyjdzie z tunelu,
dwiczenie ocenia się jako złe.

5. Przejście przez nieprzyjemne podłoże. (10 pkt.)
Warunki dwiczenia:
Przeszkoda - na płaszczyźnie 3x3 m, na podłożonych kamieniach, ułożone są blachy, stalowe kratki,
folie, gruz albo podobny materiał.
Dozwolone komendy:
Jedna głosowa komenda na chodzenie przy nodze.
Przebieg dwiczenia:
Przewodnik zajmuje pozycję zasadniczą przed przeszkodą. Po głosowej komendzie na chodzenie przy
nodze przewodnik z psem bez smyczy wchodzi na przeszkodę i idzie tam i z powrotem. Przy przejściu
powrotnym raz wykonuje zatrzymanie (pies ma usiąśd bez komendy). Po opuszczeniu powierzchni
przeszkody zespół przyjmuje pozycję zasadniczą.

Ocena:
Nieprawidłowe zachowanie psa, niepewnośd, cofanie, wyłamywanie się psa adekwatnie obniżają
ocenę.
Jeśli pies nie wejdzie na powierzchnię przeszkody dwiczenie oceniane jest na 0 pkt.

6. Noszenie psa przez przewodnika i obcą osobę. (10pkt.)
Warunki dwiczenia:
- pozycja startowa: psa można podnieśd z ziemi lub z podwyższonego miejsca
- pomocnik
Dozwolone komendy:
Dozwolone są powtarzane i dowolne komendy głosowe lub optyczne.
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Przebieg dwiczenia:
Z pozycji zasadniczej przewodnik daje głosową i optyczną komendę do zajęcia pozycji startowej, która
umożliwi podniesienie psa.
Przewodnik niesie swojego psa 10 metrów i przekazuje go drugiej osobie. Druga osoba niesie psa
dalsze 10 metrów i stawia go na ziemi.
Przewodnik idzie obok pomocnika. Może mówid, ale nie może dotykad psa. Następnie pomocnik
stawia psa na ziemi, a przewodnik i pies przyjmują pozycję zasadniczą.
Pies nie może okazad agresji wobec przewodnika, ani wobec obcej osoby.
Przy niesieniu pies musi mied możliwośd merdania ogonem.

Ocena:
Jeśli pies okaże się niewspółpracujący, jest przy noszeniu niespokojny, lekko warczy, protestuje
przeciw postawieniu lub ucieka po postawieniu ocena punktowa jest odpowiednio obniżona.
Jeśli pies zeskoczy, otrzymuje ocenę niedostateczną.
Nadmierna lękliwośd i agresja wobec przewodnika i pomocnika skutkuje dyskwalifikacją.

7. Długie warowanie przy rozpraszaniu. (10 pkt.)
Warunki dwiczenia:
Dwa oznakowane miejsca na pozostawienie dla psa i suki.
Dozwolone komendy:
Jedna głosowa lub optyczna komenda na zostawienie psa.
Jedna głosowa lub optyczna komenda na posadzenie psa.
Przebieg dwiczenia:
Przed rozpoczęciem pracy drugiego psa przewodnik ze swoim psem bez smyczy przyjmuje pozycję
zasadniczą na miejscu wyznaczonym przez sędziego.
Na polecenie sędziego przewodnik kładzie swojego psa komendą głosową lub optyczną, ale nie wolno
mu przy nim zostawid żadnego przedmiotu.
Teraz przewodnik oddala się na min. 30 kroków na oznaczone przez sędziego miejsce i ma stad bez
ruchu odwrócony twarzą do psa.
Pies musi spokojnie leżed, w czasie, gdy dwiczący pies wykonuje dwiczenia 1-6.
Podczas dwiczenia nr 2 wykonywanego przez drugiego psa, przewodnik wchodzi w skład grupy,
a następnie wraca na poprzednie miejsce. Na polecenie sędziego idzie do swojego psa i zajmuje
pozycję z jego prawej strony. Na kolejne polecenie sędziego, przewodnik wydaje psu komendę do
siadania (głosową lub optyczną).Pies musi szybko i prosto usiąśd.

Ocena:
Niespokojne leżenie psa, przypadki wstawania/siadania albo wyjście psa z wyznaczonego miejsca,
niespokojne zachowanie się przewodnika albo inna ukryta pomoc odpowiednio obniżają ocenę.
Jeśli pies nie zajmie pozycji leżącej, lecz stoi lub siedzi, ale zostanie na miejscu, dwiczenie oceniane
jest na ocenę niedostateczną.
Jeśli pies opuści miejsce warowania o więcej niż 3 metry po skooczeniu dwiczenia nr 4 przez drugiego
psa, ocena jest obniżana.
Jeśli pies oddali się z miejsca warowania o więcej niż 3 metry przed ukooczeniem dwiczenia nr 4 przez
drugiego psa, dwiczenie jest oceniane na 0 pkt.
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8. Pokonanie stabilnej drewnianej kładki. (15 pkt.)
Warunki dwiczeo:
Przeszkoda:
- drewniana deska długości ok 4 m, szeroka 0,3 m, gruba 0,04 m.
- podejścia w górę i w dół
- jednakowej wielkości podstawy wysokośd 0,4 m, stabilne
- pewne umocowanie deski

Dozwolone komendy:
Jedna głosowa i/albo optyczna komenda na przejście. Jedna głosowa i/albo optyczna komenda na
zatrzymanie.
Przebieg dwiczenia:
Przewodnik zajmuje miejsce w pozycji zasadniczej z psem bez smyczy w odpowiedniej odległości od
przeszkody.
Na komendę głosową i/albo optyczną pies musi iśd spokojnie przez wejście na górę, przez drewnianą
kładkę i zejście na dół. Przewodnik idzie normalnym krokiem obok psa.
Kilka kroków za przeszkodą przewodnik zatrzymuje się i wydaje komendę głosową lub optyczną do
przyjęcia pozycji zasadniczej przez psa. Pies musi iśd przez całą długośd przeszkody bez okazywania
lęku i chęci zeskoczenia.

Ocena:
Opieszałośd i niepewne przejście obniżają ocenę.
Jeśli pies zeskoczy otrzymuje ocenę niedostateczną.
9. Pokonanie 3 różnych przeszkód. (15 pkt.)
Warunki dwiczenia:
Przeszkody:
- 1 przeszkoda wys. ok. 0,4 m
- 1 przeszkoda wys. ok. 0,6 m
- 1 przeszkoda wys. ok. 0,8 m
odstępy między nimi ok. 10 m
Dozwolone komendy:
Przy każdej 1 głosowa i/lub optyczna komenda na chodzenie przy nodze.
Przy każdej 1 głosowa i/lub optyczna komenda na przeskok.
1 głosowa i/lub optyczna komenda na pozycję zasadniczą.
Przebieg dwiczenia:
Przewodnik przyjmuje pozycję zasadniczą z psem bez smyczy w odpowiedniej odległości od
przeszkody.
Na komendę (głosową i/albo optyczną) idzie do 1 przeszkody w dowolnym tempie.
Na komendę (głosową i/albo optyczną) pies musi pokonad przeszkodę skokiem lub przejściem.
Przewodnik towarzyszy psu z boku i za przeszkodą daje psu komendę do chodzenia przy nodze
i prowadzi prosto do drugiej przeszkody.
Na kolejnych przeszkodach zachowanie jest takie samo.

10

Regulamin IRO 2012 – fragmenty (tłumaczenie STORAT)
Za ostatnią przeszkodą przewodnik ze swoim psem zajmuje pozycję zasadniczą na komendę głosową
lub optyczną.

Ocena:
Zmiany tempa nie są oceniane.
Jeśli pies nie pokona przeszkody obniża się ocenę o 5 pkt.
Ta częśd egzaminu kooczy się odmeldowaniem przewodnika i oceną sędziego.

Egzamin Kwalifikacyjny Psa Lawinowego RH-L E
Egzamin dzieli się na:
Praca węchowa
Posłuszeostwo i sprawnośd
Maksymalna liczba punktów

100 punktów
100 punktów
200 punktów

Specjalistyczna praca węchowa dla RH-L E. Kryteria oceny i punktacja.
Maksymalna liczba punktów 100punktów
Wykonanie zadania
30 punktów - kontrolowad należy szybkośd pracy oraz sterownośd psa
Wskazywanie 70 punktów
Postanowienia ogólne:
Praca z psem (lokalizacja biologiczna)
Teren: lawinisko o powierzchni 5000 m2z minimum trzema kryjówkami. Granice terenu
powinny byd wyraźnie oznakowane przy pomocy flag (traserów), aby zapewnid optymalną
kontrolę.
Pozoranci - 1 osoba- pies ma mied umożliwiony kontakt fizyczny i wizualny. Miejsca ukrycia
mogą byd użyte więcej niż raz, ale nie może byd niebezpieczeostwa fałszywego wskazania,
gdy zmienia się miejsca. Puste kryjówki mają byd otwarte. Zabronione jest uczestniczenie
osoby zakopywanej w bezpośrednich przygotowaniach kryjówki. Pozorant ma byd na miejscu
przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem pracy przez psa. Przy zakopywaniu osób należy
zachowad odpowiednie środki ostrożności. Pozorant pomaga sędziemu- ma pozostawad w
ciszy i nie może pomagad w żaden sposób psu i/lub przewodnikowi.
Limit czasowy: maksimum 10 minut. Odliczanie zaczyna się, gdy pies jest wypuszczany do
poszukiwania.
Dozwolone komendy: dozwolone są powtarzalne i znane polecenia głosowe i optyczne.
Postanowienia wykonawcze:
Przewodnik wraz ze swoim psem oczekuje w miejscu, z którego lawinisko egzaminacyjne jest
niewidocznie, dopóki nie zostanie wywołany. Przewodnik może przystąpid do testu w nartach
(turowych), rakietach śnieżnych lub bez nich.
Opis miejsca poszukiwao i zadania podaje sędzia słownie.
Pies zaczyna poszukiwanie z punktu, który przewodnik uzna za najlepszy. Pies rozpoczyna pracę na
komendę przewodnika. Przewodnik nie może opuścid miejsca startu, dopóki pies nie będzie
w odległości co najmniej 20m lub, gdy pies oznacza i sędzia pozwoli na podejście do niego.
Pies ma wskazywad pozorantów bez jakiejkolwiek pomocy przewodnika lub/i pozoranta. Przewodnik
ma zgłaszad sędziemu wskazanie pozoranta i czekad na komendę sędziego, by podejśd do psa. Pies
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ma w wyraźny i intensywny sposób, zaznaczad miejsce odnalezienia zapachu do czasu dotarcia
przewodnika, a przewodnik musi jasno rozpoznad miejsce, gdzie pies podjął zapach. Pies może
dotrzed do pozoranta (nawiązad kontakt), który wtedy jest odkopywany przez przewodnika na
polecenia sędziego.
Częśd A egzaminu kooczy się odmeldowaniem u sędziego i podaniem oceny.

Ocena:
Niedociągnięcia w sterowności psa, intensywności przeszukiwania, sprawności i niezależności oraz
jakiekolwiek nękanie pozoranta są odpowiednio karane.
Wskazanie, które nie zostało potwierdzone przez przewodnika jest błędem, ale nie liczy się jako
fałszywe wskazanie.
Jeżeli wskazanie zostanie wyzwolone przez przewodnika i/lub pozoranta, za to wskazanie zostanie
naliczone 0 punktów.
Za pierwsze fałszywe wskazanie zostaje odjęte 20 punktów.
Drugie fałszywe wskazanie prowadzi do przerwania testu.
Test nie może zostad zaliczony, jeśli pozorant nie został odnaleziony.
Jakiekolwiek zranienie pozoranta przez psa prowadzi do dyskwalifikacji psa.

Posłuszeostwo i sprawnośd - częśd B egzaminu kwalifikacyjnego psa
ratowniczego RH-L E
Minimalny wiek psa egzaminowanego - 14 miesięcy
Kryteria oceny i maksymalna ilośd punktów:
Maksymalna ilośd punktów
1. Chodzenie na smyczy
2. Przejście przez grupę
3. Chodzenie bez smyczy
4. Transportowanie
5. Noszenie psa przez przewodnika i obcą osobę
6. Długie warowanie z rozpraszaniem
7. Chodzenie za śladem nart
8. Sterowanie na odległośd

100 punktów
10 punktów
10 punktów
15 punktów
10 punktów
10 punktów
15 punktów
15 punktów
15 punktów

Postanowienia ogólne:
Egzamin przeprowadzany jest na śniegu.
Sędzia lub upoważniona przez niego osoba ogłasza początek i wykonanie dwiczenia.
Pies ma wykonywad dwiczenia szybko i radośnie.
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W pozycji zasadniczej pies siedzi blisko i prosto po lewej stronie przewodnika, tak aby łopatka psa
była na poziomie nogi przewodnika.
Dwa wystrzały (kaliber 6-9mm) muszą byd wykonane w czasie chodzenia bez smyczy.
Pies przy wystrzałach ma się zachowywad obojętnie. Jeśli pies okaże strach po wystrzałach jest
dyskwalifikowany.
Jeśli na odgłos strzałów reaguje pobudzeniem lub agresją, jest to oceniane jako błąd - dopóki jest
podporządkowany przewodnikowi (przewodnik nad nim panuje).
Pełną ilośd punktów może uzyskad pies, który przy wystrzałach jest całkowicie obojętny.
Zameldowanie, odmeldowanie oraz dwiczenia 1 i 2 są wykonywane na smyczy.

Postanowienia wykonawcze:
1. Chodzenie na smyczy. (10 pkt)
Zasady:
Schemat chodzenia przy nodze na smyczy i bez smyczy przy egzaminie kwalifikacyjnym psa
ratowniczego jest podany w załączniku i ma byd zachowany. Jedynym wyjątkiem może byd zmiana
kierunków zwrotów dokonana przez sędziego w oparciu o miejscowe warunki, przy czym musi to
dotyczyd wszystkich zdających.
Dozwolone komendy:
Można podad 1 krótką głosową lub optyczną komendę do chodzenia przy nodze, którą można
powtórzyd przy każdym ruszaniu z miejsca i przy każdej zmianie tempa chodzenia.

Przebieg dwiczenia:
Pies z pozycji zasadniczej, na komendę do chodzenia przy nodze idzie przy nodze uważnie, radośnie i
równo, swobodnie towarzysząc przewodnikowi, pozostając stale łopatką przy nodze
z jego lewej strony, a przy zatrzymaniu się ma samodzielnie, szybko i równo usiąśd.
Na początku dwiczenia zespół idzie równo środkową linią ok. 50 kroków normalnym tempem bez
zwalniania.
Po zwrocie w tył i dalszych 10-15 normalnych krokach, zespół musi wykonad minimum 10 kroków
biegiem i 10 kroków powoli. Zmiana rytmu z biegu do wolnego kroku musi byd wykonana bez tempa
pośredniego.
Następnie zespół idzie kilka kroków normalnym tempem, wykonuje zwrot w prawo.
Po 20-25 krokach drugi zwrot w prawo i po 25-30 krokach zwrot w tył.
Po 10-15 krokach zatrzymanie i po kolejnych 10-15 krokach zwrot w lewo.
Kolejne 20-25 kroków z powrotem w kierunku środkowej linii i tam wykonuje następne zatrzymanie.

Ocena:
Wyprzedzanie, odejście w bok, zostawanie z tyłu, wolne albo niepewne siadanie, przygnębienie
(zniechęcenie) psa, dodatkowe głosowe lub optyczne komendy oraz pomoc przewodnika ciałem
adekwatnie obniżają ocenę.

2. Przejście przez grupę osób. (10 pkt)
Zasady:
Grupa ma składad się z minimum 4 osób, przy czym w grupie muszą byd 2 osoby z psami na smyczy
(pies i suka). Grupa porusza się po okręgu w kierunku ruchu wskazówek zegara.
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Dozwolone komendy:
Krótka głosowa lub optyczna komenda do chodzenia przy nodze, która może byd powtórzona po
każdym zatrzymaniu się przewodnika.
Przebieg dwiczenia:
Z pozycji zasadniczej przewodnik z psem na smyczy idzie normalnym krokiem w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, blisko grupy tak, aby egzaminowany pies przechodził naprzeciw każdego
psa z grupy.
Zespół raz zatrzymuje się, a grupa dalej się porusza, aż min. 1 osoba przejdzie koło zespołu.
Potem przewodnik wprowadza swojego psa do grupy, wykonując normalnym krokiem ósemkę,
zatrzymuje się w środku, a pies bez komendy ma zająd pozycję siedzącą.
Następnie zespół opuszcza grupę normalnym krokiem i dwiczenie kooczy się pozycją zasadniczą.

Ocena:
Wyprzedzanie, odejście w bok, zostawanie z tyłu, wolne lub niepewne siadanie, przygnębienie psa i
dodatkowe komendy oraz pomoc ciałem adekwatnie obniżają ocenę punktową.

3. Chodzenie bez smyczy. (15 pkt)
Schemat chodzenia na smyczy i bez smyczy przy egzaminie kwalifikacyjnym ma byd zachowany.
-> Wszystko odbywa się tak jak w dw. 1, ale pies chodzi bez smyczy.

4. Transportowanie. (10 pkt)
Warunki dwiczenia:
Środki transportu:
ratrak, wyciąg krzesełkowy, helikopter lub podobne
Dozwolone komendy:
Jedna głosowa i/lub optyczna komenda do „wejścia”.
Jedna głosowa komenda do „zatrzymania”.
Zawsze jedna głosowa lub optyczna komenda do zajęcia „pozycji zasadniczej”.
Przebieg dwiczenia:
Przewodnik przyjmuje ze swoim psem bez smyczy pozycję zasadniczą w odpowiedniej odległości
odnośnie do konkretnego środka transportu. Dozwolone są dowolne stosowane środki transportu
pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeostwa.
Pies wskakuje, wspina się lub jest wnoszony do środka pojazdu. W czasie podróży pies ma się
zachowywad w sposób spokojny i opanowany. Po jej zakooczeniu przewodnik wraz z psem opuszczają
pojazd, oddalają się i zajmują pozycję zasadniczą, używając jednej komendy.

Ocena
Jeśli pies nie współpracuje lub okazuje niepewnośd przy wsiadaniu/wysiadaniu adekwatnie
obniża to ocenę.

14

Regulamin IRO 2012 – fragmenty (tłumaczenie STORAT)
5. Noszenie psa przez przewodnika i obcą osobę. (10pkt)
Warunki dwiczenia:
- pozycja startowa: psa można podnieśd z ziemi lub z podwyższonego miejsca
- pomocnik
Dozwolone komendy:
Dozwolone są powtarzane i dowolne komendy głosowe lub optyczne.
Przebieg dwiczenia:
Z pozycji zasadniczej przewodnik daje głosową lub optyczną komendę do zajęcia pozycji startowej,
która ułatwi podniesienie psa.
Przewodnik niesie swojego psa 10 metrów i przekazuje go drugiej osobie. Druga osoba niesie psa
dalsze 10 metrów i stawia go na ziemi. Przewodnik idzie obok pomocnika. Może mówid, ale nie może
dotykad psa. Następnie pomocnik stawia psa na ziemi, a przewodnik i pies przyjmują pozycję
zasadniczą.
Pies nie może okazad agresji wobec przewodnika, ani wobec obcej osoby.
Przy niesieniu pies musi mied możliwośd merdania ogonem.

Ocena:
Jeśli pies nie współpracuje, jest przy noszeniu niespokojny, lekko warczy, protestuje przeciw
postawieniu lub ucieka po postawieniu ocena punktowa jest odpowiednio obniżona.
Jeśli pies zeskoczy, otrzymuje ocenę niedostateczną.
Nadmierna lękliwośd i agresja wobec przewodnika lub pomocnika skutkuje dyskwalifikacją.

6. Długie warowanie przy rozpraszaniu. (15 pkt)
Warunki dwiczenia:
Dwa oznakowane miejsca na pozostawienie dla psa i suki.
Dozwolone komendy:
Jedna głosowa lub optyczna komenda na zostawienie psa.
Jedna głosowa lub optyczna komenda na posadzenie psa.
Przebieg dwiczenia:
Przed rozpoczęciem pracy drugiego psa przewodnik ze swoim psem bez smyczy przyjmuje pozycję
zasadniczą
na miejscu wyznaczonym przez sędziego.
Na polecenie sędziego przewodnik kładzie swojego psa komendą głosową lub optyczną, ale nie wolno
mu przy nim zostawid żadnego przedmiotu.
Teraz przewodnik oddala się na min. 30 kroków na oznaczone przez sędziego miejsce i ma stad bez
ruchu odwrócony twarzą do psa.
Pies musi spokojnie leżed, w czasie, gdy dwiczący pies wykonuje dwiczenia 1-5.
Podczas dwiczenia nr 2 wykonywanego przez drugiego psa, przewodnik wchodzi w skład grupy,
a następnie wraca na poprzednie miejsce. Na polecenie sędziego idzie do swojego psa i zajmuje
pozycję z jego prawej strony.
Na kolejne polecenie sędziego, przewodnik wydaje psu komendę do siadania (głosową lub optyczną).
Pies musi szybko i prosto usiąśd.
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Ocena:
Niespokojne leżenie psa, przypadki wstawania/siadania albo wyjście psa z wyznaczonego miejsca,
niespokojne zachowanie się przewodnika albo inna ukryta pomoc odpowiednio obniżają ocenę.
Jeśli pies nie zajmie pozycji leżącej, lecz stoi lub siedzi, ale zostanie na miejscu, dwiczenie oceniane
jest na ocenę niedostateczną.
Jeśli pies opuści miejsce warowania o więcej niż 3 metry po skooczeniu dwiczenia nr 4 przez drugiego
psa, ocena jest obniżana.
Jeśli pies oddali się z miejsca warowania o więcej niż 3 metry przed ukooczeniem dwiczenia nr 4 przez
drugiego psa, dwiczenie jest oceniane na 0 pkt.

7.Chodzenie za śladem nart. (15 pkt)
Warunki dwiczenia:
Dwiczenie to jest wykonywane w rakietach śnieżnych lub nartach .
Dozwolone komendy:
Jedna głosowa i/albo optyczna komenda na „idź śladem”.
Zawsze głosowa lub optyczna komenda do zajęcia pozycji zasadniczej.

Przebieg dwiczenia:
Przewodnik zajmuje miejsce w pozycji zasadniczej z psem bez smyczy. Z pozycji zasadniczej
przewodnik z psem idą trasą określoną przez sędziego przez teren o długości ok. 150 m
z przynajmniej jedną zmianą kierunku. Na początku marszu przewodnik wydaje głosową i/lub
optyczna komendę do „idź śladem” i może ja kilka razy powtórzyd w czasie marszu. Z pozycji
zasadniczej pies ma natychmiast przejśd za przewodnika i iśd za nim, jego śladem, tak by mu nie
przeszkadzad.

Ocena:
Ocenę obniżają opuszczenie śladu przewodnika, wyprzedzanie lub pozostawanie w tyle.

9. Sterowanie na odległośd. (15 pkt)
Warunki dwiczenia:
Przeszkody:
1 oznacznik pozycji startowej
2 wyraźnie oznakowane miejsca w odległości 20 m od siebie i początku
Dozwolone komendy:
1 głosowa i optyczna komenda do wysłania do każdego z dwóch punktów
1 głosowa komenda do zatrzymania w każdym z dwóch miejsc
Zawsze głosowa lub optyczna komenda do przywołania
Głosowa lub optyczna komenda do przyjęcia pozycji zasadniczej
Przebieg dwiczenia:
Przewodnik przyjmuje pozycję zasadniczą z psem bez smyczy punkcie startowym. Na polecenie
sędziego, bez zmiany pozycji, używając komendy głosowej i optycznej , przewodnik wysyła psa do
pierwszego oznaczonego punktu. Na komendę głosową pies ma się tam zatrzymad. Następnie
przewodnik wysyła psa do drugiego oznaczonego punktu w taki sam sposób.
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Kolejnośd punktów jest określana przez sędziego przed rozpoczęciem dwiczenia.
Z drugiego punktu przewodnik przywołuje psa komendą głosową lub optyczną – pies ma usiąśd przed
nim. Na kolejną komendę pies wraca do pozycji zasadniczej

Ocena:
Niepewne wybiegnięcie do wskazanego punktu, zmiana tempa lub samowolne opuszczenie
celu, pomoc przewodnika, jak dodatkowe komendy, błędy w zakooczeniu dwiczenia
adekwatnie obniżają ocenę punktową.
Jeśli kolejnośd osiągania punktów wyznaczona przez sędziego nie jest zachowana lub
przewodnik opuści punkt startu, dwiczenie oceniane jest na niedostatecznie.
Ta częśd egzaminu kooczy się odmeldowaniem przewodnika i podaniem oceny przez
sędziego.

Egzamin Psa Ratowniczego - Tropienie Klasa A (RH-F A)
Egzamin dzieli się na:
Praca węchowa200 punktów
Posłuszeostwo i sprawnośd 100 punktów
Maksymalna liczba punktów 300 punktów

Specjalistyczna praca węchowa dla RH-F A – częśd A. Kryteria oceny i punktacja.
Maksymalna liczba punktów - 200 :
Przedmiot identyfikacyjny - 20 punktów
Podjęcie śladu - 10 punktów
Podążanie po śladzie - 50 punktów
Przedmioty 5 x 8 punktów - 40 punktów
Wskazanie pozoranta - 80 punktów

Postanowienia ogólne:
Układanie śladu:
• Ślad obcy: 1000 kroków (długośd kroku 70 cm),
wiek: 90 minut.
4 zmiany kierunku, załamania pod kątem prostym lub rozwartym.
Ślad powinien byd jak najbardziej naturalny, odpowiedni do terenu oraz powinien obejmowad zmiany
podłoża. Terenem mogą byd lasy, łąki i pola, ślad może także przechodzid przez drogi
i ulice.
Deptacz układający ślad idzie cały dystans w normalnym tempie, nie może szurad nogami, ani
zatrzymywad się. Zobowiązany jest on przekazad sędziemu szczegółowy plan śladu oraz
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wszystkie istotne informacje, takie jak kolejnośd przedmiotów oraz charakterystyczne punkty
wzdłuż przebiegu śladu. Zapis GPS jest dozwolony.
Punkt startowy: przedmiot identyfikacyjny (maksymalnie rozmiaru buta, kawałki ubrania
zredukowane do tej wielkości są również dozwolone) na powierzchni o wymiarach 20 m x
20m. Linia podstawowa obszaru nawęszenia jest oznaczona z prawej i lewej strony.
Deptacz wchodzi na teren wyznaczony od lewej lub prawej strony i pozostawia przedmiot,
który oznacza rzeczywisty początek śladu. Po krótkim zatrzymaniu deptacz rusza w
normalnym tempie we wskazanym kierunku.
Przedmioty: 5 dobrze nasączonych zapachem przedmiotów codziennego użytku należących
do deptacza, maksymalnie w rozmiarze buta, nie różniących się znacznie barwą od
powierzchni terenu. Przedmioty mają byd umieszczane na śladzie, a nie obok niego. Deptacz
powinien zaznaczyd na diagramie miejsca pozostawienia przedmiotów. Przedmioty są także
oznaczone i dobrze opisane.
Koniec śladu: Deptacz powinien leżed lub siedzied na koocu śladu. Powinien sie tam udad co
najmniej 30 minut przed rozpoczęciem testu.
Limit czasowy: 20 minut włącznie z identyfikacją przedmiotu.

Dozwolone polecenia:
Dozwolone są powtarzające się i znane polecenia głosowe i sygnały optyczne.

Postanowienia wykonawcze:
Przewodnik wraz z psem gotowym do pracy czeka do momentu wywołania go. Gotowy pies może byd
luzem lub na 10m lince, na łaocuszkowej obroży lub szelkach. Jeśli pies powiadamia poprzez bringsel,
musi on byd dopięty przed rozpoczęciem pracy.
Przewodnikowi nie wolno wywierad nacisku (przymusu) na psa w czasie całej pracy węchowej.
Przewodnik zgłasza się do sędziego z psem na smyczy (lince). Dopuszczalne jest oznaczanie
przedmiotów poprzez podniesienie, zaznaczenie lub oba przemiennie. Podnosząc, pies musi
zatrzymad się w pozycji stojącej bądź siedzącej lub przyjśd do przewodnika z przedmiotem.
Zaznaczając, pies może warowad, siedzied lub stad.
Dopuszczalne rodzaje oznaczenia deptacza: oszczekanie, bringsel lub swobodne doprowadzenie.
Sędzia określa przewodnikowi obszar nawęszenia, poza którym przewodnik może się swobodnie
poruszad. W razie potrzeby przewodnik może swojego psa puścid luzem i nakazad mu wyszukanie
przedmiotu. Pies musi znaleźd przedmiot w ciągu trzech minut, w tym czasie przewodnik może
pomóc mu wydając polecenia głosowe i/lub sygnały optyczne.
Kiedy przedmiot został odnaleziony, przewodnik w razie potrzeby zapina swojego psa na smycz
i kontynuuje ślad.
W przypadku gdy pies nie odnalazł przedmiotu, a podjął ślad przewodnik może pozwolid psu podążad
śladem na smyczy lub, po uprzednim powiadomieniu sędziego, luzem kontynuowad ślad.
Jeżeli pies nie odnajdzie także śladu w ciągu 3 minut, przewodnik z psem może kontynuowad próby
odnalezienia śladu na koszt ogólnego czasu trwania testu. Jednakże sędzia może przerwad egzamin,
jeżeli jest oczywiste, że pies odmawia pracy lub nie jest w stanie wykonad tego zadania.
W czasie tropienia pies powinien podążad ścieżką śladu deptacza, a przewodnik podąża za nim
w odległości 10m.
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Sędzia podąża za zespołem w odpowiedniej odległości.
Przewodnik może przerwad pracę, ale wszelkie przerwy są robione kosztem całego dostępnego czasu.
W trakcie tropienia przewodnik może oczyścid głowę psa, oczy, nos i może podad psu wodę.
Wskazując pozoranta, pies nie może otrzymad absolutnie żadnego wsparcia ze strony przewodnika
i/lub pozoranta. Przewodnik musi zgłosid sędziemu odnalezienie i dopiero na jego polecenie idzie do
pozoranta (deptacza). Pies musi jasno i przekonująco wskazywad odnalezienie pozoranta do
momentu podejścia przewodnika. Wskazanie ma nastąpid w promieniu max 2 m od pozoranta.
Ta częśd kooczy się gdy przewodnik odda przedmioty i zgłosi się do sędziego meldując koniec pracy, a
sędzia podaje wyniki.

Ocena:
Sędzia ocenia pracę w obszarze wyszukiwania i oznaczania przedmiotu identyfikacyjnego, podjęcie
śladu i podążanie po śladzie, sprawdza oznaczenie i porządek chronologiczny przedmiotów oraz
samodzielne oznaczenie pozoranta przez psa.
Pies powinien pokazad pozytywne zachowanie podczas tropienia i prawidłowo oznaczyd przedmioty.
Lekkie zejście ze śladu nie jest błędem, o ile pies w dalszym ciągu kontynuuje ślad samodzielnie (bez
pomocy).
Przekroczenie czasu na początku (przy przedmiocie identyfikacyjnym) daje 0 punktów za podjęcie
śladu oraz odnalezienie przedmiotu identyfikacyjnego.
Każdy przedmiot, który nie został znaleziony lub oznaczony samodzielnie daje 0 punktów.
Jeżeli oznaczenie pozoranta jest sprowokowane przez przewodnika lub/i pozoranta lub pies odchodzi
na więcej niż dwa metry od pozoranta, wtedy oznaczenia pozoranta jest punktowane na 0.
Wszelkie zachowania psa w stosunku do pozoranta, powodujące jego dyskomfort są odpowiednio
karane.
Sędzia może przerwad egzamin w każdym przypadku, gdy ma wrażenie, że pies nie potrafi już podjąd
śladu o własnych siłach.
Test nie może zostad zaliczony, jeśli pozorant nie został odnaleziony.
W przypadku odniesienia urazu przez pozoranta pies zostaje zdyskwalifikowany.
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Egzamin psa ratowniczego – tropienie klasa B (RH-F B)
Egzamin dzieli się na:
Specjalistyczna praca węchowa
Posłuszeostwo i sprawnośd
Maksymalna liczba punktów

200 punktów
100 punktów
300 punktów

Specjalistyczna praca węchowa RH-F B. Kryteria oceny i maksymalna ilośd punktów.
Maksymalna ilośd punktów – 200:
Przedmiot identyfikacyjny - 20 punktów
Podjęcie śladu - 10 punktów
Utrzymanie ścieżki śladu - 50 punktów
Przedmioty 8x5 pkt - 40 punktów
Wskazanie osoby - 80 punktów

Postanowienia ogólne:
Układanie śladu:
Ślad obcy: 2000 kroków (długośd kroku 70cm), wiek śladu: 180 min, 8 kątów, które mogą byd
ostre, proste lub rozwarte.
Przebieg śladu ma byd naturalny, odpowiedni do terenu i ma uwzględniad zmiany terenu.
Teren może obejmowad lasy, łąki, pola, może zawierad przejścia przez drogi i ulice.
Deptacz idzie cały czas normalnym krokiem, nie może przy układaniu śladu szurad nogami,
ani zatrzymywad się.
Sędziemu ma przedstawid plan śladu ze wszystkimi potrzebnymi informacjami, jak położenie
przedmiotów
i wyraźne punkty orientacyjne na przebiegu śladu. Dozwolony jest zapis GPS.
Początek śladu: przedmiot identyfikacyjny (maksymalnie wielkości buta, dozwolone są części
odzieży takiej samej wielkości) położony w obszarze 30x30m. Podstawa tego obszaru (linia)
jest oznaczona z lewej i prawej strony.
Deptacz wchodzi do obszaru z prawej lub z lewej strony i kładzie tam przedmiot
identyfikacyjny, który oznacza właściwy początek śladu. Po krótkim zatrzymaniu idzie układad
ślad normalnym krokiem w wyznaczonym kierunku.
Przedmioty: 8 przedmiotów codziennego użytku deptacza z dostateczną ilością zapachu,
maksymalnie wielkości buta, które kolorem nie odbiegają wyraźnie od podłoża.
Przedmioty nie mogą leżed obok ścieżki śladu, lecz muszą byd położone na śladzie.
Deptacz musi zaznaczyd miejsce odłożenia każdego przedmiotu na szkicu śladu. Oprócz tego
przedmioty są oznakowane lub dobrze opisane.
Koniec śladu: deptacz leży lub siedzi na koocu śladu.
Deptacz musi udad się na koniec śladu co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem tropienia.
Dozwolone komendy: dozwolone dowolne dźwiękowe lub optyczne.
Czas wypracowania śladu maks. 45 min, łącznie ze znalezieniem przedmiotu
identyfikacyjnego.

Postanowienia wykonawcze:
Uczestnik egzaminu ze swoim psem czeka przygotowany na wezwanie poza granicą terenu pracy.
Pies przygotowany do szukania może byd luzem lub na 10-metrowej lince i łaocuszku lub szelkach.
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Jeśli pies oznacza bringselem, brigsel dopięty jest przed rozpoczęciem szukania.
W czasie całej pracy węchowej zakazany jest jakikolwiek przymus w stosunku do psa.
Przewodnik zgłasza się do sędziego z psem na lince.
Dozwolone sposoby oznaczania przedmiotów to podjęcie lub oznaczenie (może byd naprzemiennie).
Przy podjęciu przedmiotu pies może zatrzymad się w pozycji stojącej lub siedzącej lub przynieśd go
przewodnikowi.
Oznaczanie może byd warowaniem, siadaniem i staniem. Dozwolone sposoby oznaczania deptacza:
oszczekiwanie, informacja bringselem lub swobodne doprowadzanie.
Sędzia naświetla przewodnikowi obszar początku śladu, poza którym może on poruszad się
swobodnie.
Przewodnik odpina psa ze smyczy i wysyła go do szukania przedmiotu identyfikacyjnego. Pies ma
znaleźd przedmiot w ciągu 3 min, przy czym przewodnik może mu pomagad komendami
dźwiękowymi i/albo optycznymi.
Po znalezieniu przedmiotu identyfikacyjnego przewodnik może zapiąd psa na linkę i rozpocząd
wypracowywanie śladu.
Jeśli pies nie znajdzie przedmiotu identyfikacyjnego, ale podejmie ślad, przewodnik może go
zatrzymad i dopiąd linkę lub przy tropieniu bez linki, na polecenie sędziego, podążyd za nim.
Jeśli pies w ramach czasu na wypracowanie początku śladu (3 min) nie podejmie śladu, może nadal
próbowad go podjąd, ale w ramach całkowitego czasu.
Sędzia może przerwad szukanie, kiedy pies wyraźnie odmawia pracy, albo nie jest w stanie wykonad
zadania.
Pies ma tropid ścieżkę śladu deptacza, przewodnik ma podążad za nim w odległości 10 metrów.
Sędzia obserwuje zespół z odpowiedniej odległości.
Przewodnikowi wolno przerwad tropienie. Przerwy wliczane są do całkowitego czasu pracy, który jest
do dyspozycji. Przewodnikowi wolno podczas pracy psa oczyścid jego głowę, oczy, nos, podad mu
wodę.
Przy oznaczaniu deptacza zabroniona jest jakakolwiek pomoc ze strony deptaczai/albo przewodnika.
Przewodnik musi zgłosid sędziemu oznaczenie i za psem może iśd dopiero na polecenie sędziego.
Pies ma oznaczad wytropione osoby wyraźnie i intensywnie, dopóki jego przewodnik do nich nie
dojdzie.
Oznaczenie ma byd wykonane w odległości maksymalnie 2 metrów od odnalezionej osoby.
Częśd A egzaminu RH-F B kooczy się oddaniem znalezionych przedmiotów, odmeldowaniem
przewodnika i podaniem oceny przez sędziego.

Ocena:
Sędzia ocenia pracę w obszarze poszukiwao z oznaczeniem przedmiotu identyfikacyjnego, podjęcie
śladu i jego wypracowanie, oznaczanie odnalezionych przedmiotów w chronologicznym porządku i
samodzielne oznaczanie deptacza przez psa.
Pies ma pokazad pozytywne reakcje i prawidłowe oznaczanie przedmiotów. Niewielkie zejście ze
śladu nie jest błędem, dopóki pies umie samodzielnie tropid jego dalszy przebieg.
Przekroczenie czasu przy nawęszeniu, odnalezieniu przedmiotu i podjęciu śladu = 0 pkt za te
elementy.
Każdy nieodnaleziony przedmiot i każdy niesamodzielnie oznaczony jest oceniany na 0 pkt.
Jeśli oznaczenie deptacza jest sprowokowane przez przewodnika lub deptacza albo jeśli pies oddali
się od niego o więcej jak 2 metry otrzymuje 0 pkt (za ten element).

21

Regulamin IRO 2012 – fragmenty (tłumaczenie STORAT)
Każde zachowanie psa powodujące dyskomfort deptacza adekwatnie obniża ocenę.
Sędzia może przerwad pracę psa, jeśli jest przekonany, że pies nie potrafi samodzielnie iśd po śladzie.
Przy nieodnalezieniu deptacza egzamin nie może byd zaliczony.
Zranienie deptacza powoduje dyskwalifikację psa.

Egzamin psa ratowniczego – przeszukiwanie terenu klasa A (RH-FL A)
Egzamin dzieli się na:
Praca węchowa
Posłuszeostwo i sprawnośd
Maksymalna liczba punktów

200 pkt
100pkt
300pkt

Specjalistyczna praca węchowa RH-FL A. Kryteria oceny i punktacja.
Maksymalna ilośd punktów – 200:
Sterownośd - 30 punktów - współpraca z przewodnikiem, szybkie i świadome wykonywanie poleceo
z utrzymaniem motywacji przy poszukiwaniach
Intensywnośd szukania - 10 punktów - sposób szukania, zachowanie przy szukaniu, temperament,
motywacja, kondycja, radośd z szukania
Ruchliwośd - 10 punktów - sposób poruszania się po terenie, pokonywanie trudności
Samodzielnośd - 10 punktów - przejawianie własnej inicjatywy i sposobów pracy
Taktyka przewodnika - 20 punktów – realizacja wybranej taktyki, praca przewodnika podczas całej
pracy węchowej psa z uwzględnieniem zmieniających się warunków
Wskazania- 120 punktów - 2 osoby x 60 pkt (zmniejszenie ilości punktów w przypadku fałszywego
wskazania)

Postanowienia ogólne:
Obszar przeszukiwania 100 m x 200 m (otwarty i częściowo zarośnięty teren).
Ukryte 2 osoby. Pies ma mied możliwośd kontaktu wzrokowego i dotykowego
z pozorantem.
Ukryte osoby mają leżed lub siedzied w odległości co najmniej 10 m od siebie.
Miejsca ukrytych osób mogą byd zmieniane po każdym psie.
Wykorzystane kryjówki mogą byd powtórnie użyte.
Osoby muszą zająd swoje miejsca 10 min przed rozpoczęciem pracy psa.
Ukryte osoby są asystentami sędziego i muszą leżed lub siedzied spokojnie, nie pomagając w
żaden sposób przewodnikowi lub psu.
Pomocnicy: do 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego szukania kilka osób z jednym
„próbnym” psem musi przejśd po terenie krzyżującymi się trasami.
Dozwolone komendy: dowolne głosowe, optyczne.
Limit czasowy: 15minut, odliczanie rozpoczyna się, kiedy pies zostaje wypuszczony do
przeszukiwania po raz pierwszy.
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Postanowienia wykonawcze:
Uczestnik egzaminu ze swoim psem czeka na wezwanie poza terenem poszukiwao (nie może go
widzied).
Pies przygotowany do pracy może mied na sobie kamizelkę ratowniczą i/albo łaocuszek.
Sędzia opisuje słownie obszar poszukiwao, który ma wyraźne rozpoznawalne granice (sztuczne lub
naturalne)i określa kierunek szukania na początku egzaminu.
Przewodnik może poruszad się tylko po środkowej linii, która jest oznaczona co 50 m.
Przewodnik ma możliwośd bez straty punktów najpierw pobieżnie przeszukad z psem teren. Po
dojściu do kooca środkowej linii może dowolnie często zawracad.
Przed rozpoczęciem szukania przewodnik określa sędziemu sposób oznaczania (informacji) przez psa.
Dozwolone sposoby oznaczania to oszczekiwanie, informowanie bringselem albo swobodne
doprowadzenie.
Przewodnik wysyła psa do szukania. Kiedy pies zdecydowanie się od niego oddali, sędzia pozwala
przewodnikowi na opuszczenie miejsca startu. Pies na polecenie przewodnika ma przeszukiwad obie
strony wyznaczonego terenu, aż do bocznych granic. Okazjonalne wybiegnięcie psa w przeciwnym
kierunku niż kierunek szukania nie jest błędem. Wsteczne szukanie, tzn. z powrotem w kierunku
startu jest dozwolone dopiero, gdy przewodnik osiągnie koniec terenu przeszukiwania.
Przy oznaczaniu ukrytej osoby, jakakolwiek pomoc przewodnika lub pozoranta jest wzbroniona.
Przewodnik musi zgłosid sędziemu oznaczenie i może iśd za psem dopiero na polecenie sędziego. Pies
odnalezioną osobę ma wyraźnie i intensywnie oznaczad, aż do czasu, gdy przewodnik dojdzie do
pozoranta. Oznaczenie ma byd wykonane maks. 2 metry od ukrytej osoby.
Po znalezieniu ukrytej osoby, na polecenie sędziego, następuje dalsza praca od miejsca, w którym był
przewodnik w chwili sygnalizacji psa.
Częśd egzaminu przeszukiwania terenu stopnia A kooczy się odmeldowaniem przewodnika
i podaniem oceny przez sędziego.

Ocena:
Braki w taktyce przewodnika, jak również w metodyce (sterowaniu psem), intensywności szukania,
ruchliwości, samodzielności psa, a także każde niepożądane zachowanie psa, powodujące dyskomfort
ukrytej osoby adekwatnie obniżają ocenę.
Oznaczenie, którego przewodnik nie potwierdzi jest błędne, ale nie jest traktowane jako fałszywe
wskazanie.
Jeśli wskazanie jest sprowokowane przez przewodnika lub ukrytą osobę, ocena za znalezienie tej
osoby = 0.
Pierwsze fałszywe wskazanie zaniża ocenę o 40 pkt. Drugie powoduje przerwanie pracy.
Przy nieodnalezieniu jednej osoby, egzamin nie może byd zaliczony. Maksymalna ilośd punktów, którą
można osiągnąd w tym wypadku wynosi 139.
Zranienie ukrytej osoby przez psa powoduje jego dyskwalifikację.
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Egzamin psa ratowniczego – przeszukiwanie terenu klasa B (RH-FL B)
Egzamin dzieli się na:
Praca węchowa
Posłuszeostwo i sprawnośd
Maksymalna liczba punktów

200 pkt
100pkt
300pkt

Specjalistyczna praca węchowa RH-FL B. Kryteria oceny i punktacja.
Maksymalna ilośd punktów - 200:
Sterownośd - 20 punktów- współpraca z przewodnikiem, szybkie i świadome wykonywanie poleceo
z utrzymaniem motywacji przy poszukiwaniach
Intensywnośd szukania - 10 punktów - sposób szukania, zachowanie przy szukaniu,
temperament, motywacja, kondycja, radośd z szukania
Ruchliwośd - 10 punktów - sposób poruszania się po terenie, pokonywanie trudności
Samodzielnośd - 10 punktów - przejawianie własnej inicjatywy i sposobów pracy
Taktyka przewodnika - 30 punktów - zrozumienie sytuacji, jakośd wybranej taktyki i jej wykonanie,
praca przewodnika w czasie całej specjalistycznej pracy
węchowej z uwzględnieniem zmieniających się warunków
Wskazania - 120 punktów - 3 osoby, każda max 40 pkt. (ocenę obniża fałszywe wskazanie)

Postanowienia ogólne:
Obszar poszukiwania ok. 35000-40000 m2, co najmniej 50% zarośniętego terenu albo
budowa.
Ukryte 3 osoby. Pies ma mied możliwośd wzrokowego lub dotykowego kontaktu z
pozorantem.
Dozwolone są typowe dla terenu kryjówki, np. wysokie miejsca, których pies nie może
widzied, ani dosięgnąd. Kryjówki są dozwolone do wys. 2 metrów. Wykorzystane kryjówki
mogą byd ponownie użyte.
Osoby mają siedzied lub leżed w odległości min 10 m od siebie. Miejsca ukrytych osób mogą
byd zmieniane po każdym psie.
Osoby muszą zająd pozycję 15 min. przed wypuszczeniem psa. Ukryte osoby są asystentami
sędziego, muszą leżed albo siedzied, zachowując się spokojnie, nie pomagając psu ani
przewodnikowi.
Pomocnicy: obszar przeszukiwania musi byd w każdym dniu egzaminu do 15 min przed
rozpoczęciem pracy pierwszego psa zadeptany krzyżującymi się trasami przez kilka osób i
jednego psa.
Dozwolone komendy - dozwolone jest powtarzanie głosowych i optycznych komend
Czas pracy: maksymalnie 30 minut.
Czas szukania zaczyna się od pierwszego wypuszczenia psa.

Postanowienia wykonawcze:
Uczestnik egzaminu ze swoim psem czeka na prace poszukiwawczą za granicą terenu, skąd jest
wzywany.
Pies przygotowany do szukania może mied na sobie kamizelkę ratowniczą i/albo łaocuszek.
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Przewodnik otrzymuje szkic lub mapę z opisem terenu. Obszar poszukiwao jest wyraźnie ograniczony
lub jego granice są jasno określone. Sędzia może oznaczyd z jednej strony linię, której przewodnikowi
nie wolno przekroczyd.
Przed rozpoczęciem szukania przewodnik określa sędziemu sposób oznaczania przez psa.
Dozwolone sposoby to oszczekiwanie, oznaczanie bringselem i swobodne doprowadzenie.
Taktyka szukania zależy od przewodnika, który musi ją określid przed rozpoczęciem pracy.
O ewentualnych zmianach podczas pracy sędzia musi byd stale informowany, ale w tym przypadku
czas szukania dalej płynie.
Czas szukania rozpoczyna się po omówieniu taktyki, w momencie pierwszego wypuszczenia psa do
pracy.
Pies ma na polecenie przewodnika przeszukiwad wyznaczony obszar do granicy. Okazjonalne
wybiegnięcie psa do tyłu w stosunku do kierunku pracy nie jest błędem. Wsteczne szukanie jest
dozwolone.
Przy oznaczaniu ukrytej osoby jakakolwiek pomoc przewodnika albo osoby ukrytej jest niedozwolona.
Przewodnik musi zgłosid sędziemu oznaczenie i na jego pozwolenie może iśd za psem. Pies osobę
odnalezioną ma czytelnie i intensywnie oznaczad, aż przewodnik do niej dojdzie. Oznaczenie ma byd
wykonane w okręgu maks. 2 metrów od ukrytej osoby, a w przypadku wysokich kryjówek wskazanie
wyraźnie występuje w obrębie zapachu.
Po odnalezieniu osoby praca jest kontynuowana na polecenie sędziego od miejsca, gdzie znajdował
się przewodnik w chwili oznaczenia.
Egzamin przeszukiwania terenu klasa B kooczy się odmeldowaniem przewodnika i uzyskaniem oceny
od sędziego.

Ocena:
Braki w taktyce przewodnika, jak również w sterowaniu psem (metodyka), intensywności
poszukiwania, samodzielności psa, jak również zachowania psa, powodujące dyskomfort ukrytej
osoby obniżają ocenę.
Oznaczenie, którego przewodnik nie potwierdzi jest błędem, ale nie ocenia się go jako fałszywe
wskazanie.
Jeśli wskazanie jest sprowokowane przez przewodnika albo ukrytą osobę, ocena za to wskazanie = 0.
Pierwsze fałszywe wskazanie obniża ocenę o 40pkt. Drugie prowadzi do przerwania pracy.
Nieodnalezienie 1 osoby skutkuje niezaliczeniem egzaminu. Maksymalna ilośd punktów, którą można
osiągnąd w tym wypadku to 139 pkt.
Zranienie ukrytej osoby prowadzi do dyskwalifikacji.
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Egzamin psa ratowniczego – wyszukiwanie w gruzach RH-T A
Egzamin dzieli się na:
Specjalistyczna praca węchowa
200 pkt
Posłuszeostwo i sprawnośd
100pkt
Maksymalna liczba punktów 300pkt

Specjalistyczna praca węchowa RH-T A. Kryteria oceny i maksymalna ilośd punktów.
Maksymalna ilośd punktów - 200:
Sterownośd - 20 punktów - współpraca z przewodnikiem, szybkie i świadome wykonywanie poleceo
z utrzymaniem motywacji przy poszukiwaniach
Intensywnośd szukania - 10 punktów - sposób szukania, zachowanie przy szukaniu, temperament,
motywacja, kondycja, radośd z pracy
Ruchliwośd - 10 punktów -sposób poruszania się po gruzach, pokonywanie trudności
Samodzielnośd - 10 punktów - przejawianie własnej inicjatywy i sposobów pracy
Taktyka przewodnika – 30 punktów - ocena sytuacji, określenie i zastosowanie wybranej taktyki,
praca przewodnika na terenie z uwzględnieniem zmieniających się
warunków w czasie całej pracy węchowej psa
Wskazania - 120 punktów - 2 osoby x 60 pkt (zmniejszenie ilości punktów za fałszywe wskazania)

Postanowienia ogólne:
Teren poszukiwao: zniszczony lub częściowo zniszczony obiekt, może byd z różnych
materiałów budowlanych, min. 800-1000 m2rozdzielony na jeden lub więcej poziomów.
Przestrzeo gruzów (stopieo A) musi mied ciemne pomieszczenia lub puste przestrzenie z
głębokimi kryjówkami do 1 metra.
Niedozwolone jest przeszukiwanie tylko budowy, jednak do obszaru poszukiwao można
włączyd pojedyncze pomieszczenia.
Przewodnik i sędzia muszą mied możliwośd obserwacji obszaru poszukiwao.
Ukryte 2 osoby.
Pies nie może mied żadnego wzrokowego i/albo dotykowego kontaktu z pozorantami.
Zakrycie musi byd tak niewyróżniające się z podłoża jak to tylko możliwe.
Odległośd między ukrytymi osobami musi umożliwiad wyraźne oznaczenie.
Wykorzystane kryjówki mogą byd użyte powtórnie, przy zmianie kryjówki należy wykluczyd
niebezpieczeostwo fałszywego oznaczenia.
Wykorzystane kryjówki muszą zostad otwarte, gdy nie są zajęte.
Pozoranci muszą zająd swoje pozycje 15 minut przed wypuszczeniem psa. Muszą byd
zachowane wszelkie zasady bezpieczeostwa.
Pozoranci są asystentami sędziego i muszą się spokojnie zachowywad, w żaden sposób nie
pomagając przewodnikowi, ani psu.
Wskazanych przez psa pozorantów, pomocnik, na polecenie sędziego, musi wydobyd z
kryjówek.
Rozpraszanie: tlący się ogieo, dźwięki motorów, uderzenia młota, inne dźwięki.
Pomocnicy: 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego szukania, teren musi byd zadeptany w
różnych kierunkach przez 1 lub więcej osób z 1 psem-pomocnikiem.
Bezpośrednio przed wypuszczeniem psa i podczas jego pracy dwóch pomocników bez psa
porusza się po terenie przeszukiwania w różnych kierunkach.
Dozwolone komendy: dozwolone są powtarzane, dowolne komendy głosowe i optyczne.
Czas pracy: maks. 20 min.
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Czas szukania liczony jest od pierwszego wypuszczenia psa.

Postanowienia wykonawcze:
Uczestnik egzaminu ze swoim psem czeka na wezwanie poza zasięgiem wzroku.
Przewodnik otrzymuje szkic jako opis środowiska(terenu).
Teren przeszukiwao jest wyraźnie ograniczony albo granice jego są wyraźnie rozpoznawalne.
O taktyce przeszukiwania decyduje przewodnik, który musi ją określid sędziemu przed rozpoczęciem
szukania.
W przypadku ewentualnych zmian taktyki podczas pracy należy stale informowad sędziego i w takim
przypadku czas płynie dalej.
Przed rozpoczęciem szukania przewodnik oznajmia sędziemu sposób oznaczenia przez psa.
Dozwolone sposoby oznaczania to szczekanie, inf. bringselem lub swobodne doprowadzanie.
Pies przygotowany do szukania jest wypuszczany bez kamizelki i obroży, z miejsca, które według
przewodnika jest najlepsze.
Wyjątkowo przy pracy z bringselem, pies może mied obrożę, która ma mied samorozpinający się
mechanizm, chroniący przed zranieniem. Do tej obroży przymocowany jest bringsel.
Pies na polecenie przewodnika ma przeszukad teren. Przewodnik może wejśd na gruzy za
zezwoleniem sędziego.
Niedozwolona jest jakakolwiek pomoc ze strony przewodnika lub pozoranta przy oznaczaniu
(informacji).
Przewodnik musi zgłosid sędziemu odnalezienie, za psem może iśd na jego polecenie.
Pies ma oznaczad czytelnie i intensywnie, wskazując miejsce, gdzie czuje zapach człowieka, do
momentu podejścia przewodnika. Przewodnik musi jednoznacznie wskazad, gdzie pies odkrył źródło
zapachu.
Na polecenie sędziego pies kontynuuje szukanie. Przewodnik może wysład psa do dalszego szukania
jednorazowo z miejsca, gdzie stoi. Wysłanie jest możliwe prosto z miejsca odnalezienia lub z brzegu
ruin.
Przewodnik potem opuszcza gruzy.
Częśd A egzaminu RH-T w stopniu A kooczy się odmeldowaniem się przewodnika i podaniem oceny
przez sędziego.

Ocena:
Braki w taktyce przewodnika, mobilności, intensywności szukania, ruchu i samodzielności psa
adekwatnie obniżają punktację.
Wskazanie, którego nie potwierdzi przewodnik jest błędne, ale nie jest traktowane jako fałszywe.
Jeśli oznaczenie jest sprowokowane przez pozoranta lub przewodnika - ocena = 0 pkt (w odniesieniu
do tego pozoranta).
Pierwsze fałszywe wskazanie obniża ocenę o 40 pkt.
Drugie fałszywe wskazanie kooczy specjalistyczną pracę.
Przy nieodnalezieniu 1 osoby, egzamin nie może byd zaliczony.
Maksymalna ilośd punktów w tym wypadku wynosi 139.
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Egzamin psa ratowniczego – wyszukiwanie w gruzach RH-T B
Egzamin dzieli się na:
Specjalistyczna praca węchowa
200 punktów
Posłuszeostwo i sprawnośd
100 punktów
Maksymalna liczba punktów 300 punktów

Specjalistyczna praca węchowa RH-T B. Kryteria oceny i maksymalna ilośd punktów.
Maksymalna ilośd punktów - 200:
Sterownośd - 20 punktów - współpraca z przewodnikiem, szybkie i świadome wykonywanie poleceo
z utrzymaniem motywacji przy poszukiwaniach
Intensywnośd szukania - 10 punktów - sposób szukania, zachowanie przy szukaniu, temperament,
motywacja, kondycja, radośd z pracy
Ruchliwośd - 10 punktów -sposób poruszania się po gruzach, pokonywanie trudności
Samodzielnośd - 10 punktów - przejawianie własnej inicjatywy i sposobów pracy
Taktyka przewodnika – 30 punktów - ocena sytuacji, określenie i zastosowanie wybranej taktyki,
praca przewodnika podczas całej specjalistycznej pracy węchowej
psa z uwzględnieniem zmieniających się warunków
Wskazania - 120 punktów - 3 osoby x 40 pkt (zmniejszenie ilości punktów za fałszywe wskazania)

Postanowienia ogólne:
Teren poszukiwao: zniszczony lub częściowo zniszczony obiekt, może byd z różnych
materiałów budowlanych, min. 1200 – 1500 m2 rozdzielony na jeden lub więcej poziomów.
Przestrzeo gruzów (stopieo B) musi mied minimalnie 6 kryjówek – co najmniej 2 ciemne
pomieszczenia lub jamy, min.2 kryjówki na głębokości ok. 2 m lub min. 2 kryjówki na
wysokości ok. 2 m. Teren gruzów musi posiadad min. 2 rodzaje kryjówek.
Niedozwolone jest przeszukiwanie tylko budowy, jednak do obszaru poszukiwao można
włączyd pojedyncze pomieszczenia.
Ukryte 3 osoby.
Pies nie może mied żadnego wzrokowego i/albo dotykowego kontaktu z pozorantami.
Zakrycie musi byd tak niewyróżniające się z podłoża jak to tylko możliwe.
Odległośd między ukrytymi osobami musi umożliwiad wyraźne oznaczenie.
Wykorzystane kryjówki mogą byd użyte powtórnie, przy zmianie kryjówki należy wykluczyd
niebezpieczeostwo fałszywego oznaczenia.
Wykorzystane kryjówki muszą zostad otwarte, gdy nie są zajęte.
Pozoranci muszą zająd swoje pozycje 15 minut przed wypuszczeniem psa. Muszą byd
zachowane wszelkie zasady bezpieczeostwa.
Pozoranci są asystentami sędziego i muszą się spokojnie zachowywad, w żaden sposób nie
pomagając przewodnikowi, ani psu.
Decyzję o wydobyciu lub pozostawieniu w kryjówce odnalezionego pozoranta podejmuje
sędzia. Pracę tę wykonują pomocnicy.
Rozpraszanie: tlący się ogieo, dźwięki motorów, uderzenia młota, bębnienie, inne dźwięki.
Pomocnicy: 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego szukania, teren musi byd zadeptany w
różnych kierunkach przez kilka osób z 1 psem-pomocnikiem; bezpośrednio przed
wypuszczeniem psa i podczas jego pracy po terenie powinno się poruszad kilka osób bez psa.
Dozwolone komendy: dozwolone są powtarzane, dowolne komendy głosowe i optyczne.
Czas pracy: maks. 30 min.
Czas szukania liczony jest od pierwszego wypuszczenia psa.
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Postanowienia wykonawcze:
Uczestnik egzaminu ze swoim psem czeka na wezwanie poza zasięgiem wzroku do czasu wezwania.
Przewodnik otrzymuje szkic jako opis środowiska(terenu).
Teren przeszukiwao jest wyraźnie ograniczony albo granice jego są wyraźnie rozpoznawalne.
O taktyce przeszukiwania decyduje przewodnik, który musi ją określid sędziemu przed rozpoczęciem
szukania.
W przypadku ewentualnych zmian taktyki podczas pracy należy stale informowad sędziego i w takim
przypadku czas płynie dalej.
Przed rozpoczęciem szukania przewodnik oznajmia sędziemu sposób oznaczenia przez psa.
Dozwolone sposoby oznaczania to szczekanie, inf. bringselem lub swobodne doprowadzanie.
Pies przygotowany do szukania jest wypuszczany bez kamizelki ratunkowej i obroży, z miejsca, które
według przewodnika jest najlepsze.
Wyjątkowo przy pracy z bringselem, pies może mied obrożę, która ma mied samorozpinający się
mechanizm, chroniący przed zranieniem. Do tej obroży przymocowany jest bringsel.
Pies na polecenie przewodnika ma przeszukad teren. Przewodnik może wejśd na gruzy za
zezwoleniem sędziego.
Niedozwolona jest jakakolwiek pomoc ze strony przewodnika lub pozoranta przy oznaczeniu
(informacji).
Przewodnik musi zgłosid sędziemu odnalezienie, za psem może iśd na jego polecenie.
Pies ma oznaczad czytelnie i intensywnie, wskazując miejsce, gdzie czuje zapach człowieka, do
momentu podejścia przewodnika. Przewodnik musi jednoznacznie wskazad, gdzie pies odkrył źródło
zapachu.
Na polecenie sędziego pies kontynuuje szukanie. Przewodnik może wysład psa do dalszego szukania
jednorazowo z miejsca, gdzie stoi. Wysłanie jest możliwe prosto z miejsca odnalezienia lub z brzegu
ruin.
Przewodnik potem opuszcza gruzy.
Częśd A egzaminu RH-T w stopniu B kooczy się odmeldowaniem się przewodnika i podaniem oceny
przez sędziego.

Ocena:
Braki w taktyce przewodnika, współpracy, mobilności, intensywności szukania, ruchu i
samodzielności psa adekwatnie zaniżają punktację.
Wskazanie, którego nie potwierdzi przewodnik jest błędne, ale nie jest traktowane jako fałszywe.
Jeśli oznaczenie jest sprowokowane przez pozoranta lub przewodnika = 0 pkt (w odniesieniu do tego
pozoranta).
Pierwsze fałszywe wskazanie obniża ocenę o 40 pkt.
Drugie fałszywe wskazanie kooczy specjalistyczną pracę.
Przy nieodnalezieniu 1 osoby, egzamin nie może byd zaliczony.
Maksymalna ilośd punktów w tym wypadku wynosi 139.
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Posłuszeostwo i sprawnośd
- częśd B egzaminu psa ratowniczego RH-F, FL, T
Minimalny wiek egzaminowanego psa: klasa A – 18 miesięcy, klasa B – 20 miesięcy

Egzaminy psów ratowniczych:
-Tropiący RH-F A i B
-Poszukiwawczy RH-FL A i B
-Gruzowy RH-T A i B
Maksymalna ilośd punktów
1. Chodzenie przy nodze bez smyczy
2. Kontrola na odległośd
3. Aportowanie na płaskim podłożu
4. Niestabilna deska
5. Drabina pozioma
6. Tunel
7. Sterowanie psem na odległośd
8. Noszenie psa przez przewodnika i osobę obcą
9. Długie warowanie z rozpraszaniem

100 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
20 punktów

Ogólne zasady:
Testy na posłuszeostwo i sprawnośd mogą odbywad się grupowo z max. 3 zespołami jednocześnie. W
takim wypadku do każdego zespołu jest przydzielony sędzia.
Meldowanie i odmeldowywanie przewodnika u sędziego odbywa się z psem na smyczy w pozycji
zasadniczej. Dozwolona jest tylko smycz i obroża łaocuszkowa. Dobór komend pozostawia się
przewodnikowi, jednak muszą to byd krótkie wyrazy. Używanie imienia psa wraz z komendą liczy się
jako jedna komenda. Komendy optyczne są dozwolone tylko przy poszczególnych, wskazanych
zadaniach. Jeżeli pies potrzebuje drugiej komendy, by wykonad zadanie obniża się punktację o dwa
stopnie.
Pies musi wykonywad dwiczenia wesoło i szybko. Każde zadanie rozpoczyna się i kooczy w pozycji
zasadniczej. Krótkie motywowanie psa między dwiczeniami i chwalenie po zadaniach jest dozwolone.
Fazy pomiędzy dwiczeniami nie wliczają się do oceny. Przed rozpoczęciem kolejnego zadania należy
przyjąd pozycję zasadniczą.
W pozycji zasadniczej pies siedzi blisko i prosto po lewej stronie przewodnika tak, że łopatka psa
znajduje się na wysokości kolana przewodnika. Z pozycji frontalnej do pozycji zasadniczej pies może
przejśd bezpośrednio do siadu lub blisko okrążyd przewodnika.
Każde zadanie rozpoczyna się na polecenie sędziego.
Kolejnośd dwiczeo 1-8 jest losowana bezpośrednio przed startem. Pies zostaje spuszczony ze smyczy
po losowaniu.
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Podczas chodzenia przy nodze mają zostad oddane 2 strzały (kaliber 6-9 mm). Pies ma się zachowad
obojętnie, jeśli zachowa się lękliwie zostaje wycofany z egzaminu. Jeżeli reakcją psa na strzał jest
pobudzenie lub agresja jest to oceniane jako błąd, ale dopuszczalne dopóki przewodnik panuje nad
psem. Maksymalną liczbę punktów może uzyskad pies, który jest obojętny na strzały.

Postanowienia wykonawcze:
1.Chodzenie przy nodze bez smyczy (10 punktów)
Zasady:
Należy się stosowad do załączonego diagramu. W wyjątkowych sytuacjach w zależności od lokalnych
warunków sędzia może zmienid kierunki zwrotów, które muszą byd takie same dla wszystkich
egzaminowanych.
Grupa musi się składad z co najmniej 4 osób, wliczając drugiego przewodnika. Dwie osoby w grupie
mają psy na smyczy (psa i sukę).
Grupa porusza się w koło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Dozwolone komendy:
Jedna krótka komenda głosowa lub optyczna do chodzenia przy nodze, która może zostad wydana
przy każdym ruszaniu i przy zmianie tempa.
Przebieg dwiczenia:
Z pozycji zasadniczej, na komendę przewodnika do chodzenia przy nodze, pies musi uważnie, wesoło
i dokładnie, z łopatką zawsze na wysokości kolana przewodnika iśd po jego lewej stronie. Przy
zatrzymaniu pies ma bez komendy usiąśd szybko i prosto.
Na początku zadania przewodnik wraz z psem wykonuje 50 kroków w normalnym tempie wzdłuż linii
środkowej bez zatrzymywania się. Następnie robią zwrot w tył i idą kolejne 10-15 kroków w
normalnym tempie, potem minimum 10 kroków biegiem i minimum 10 kroków w tempie wolnym.
Zmiana tempa z biegu do wolnego ma byd wykonana nagle, tzn. bez tempa pośredniego.
Następnie przewodnik wraz z psem pokonuje kilka kroków w normalnym tempie i robi zwrot w
prawo. Następnie 20-25 kroków bez zmiany tempa, zwrot w prawo, 25-30 kroków, zwrot w tył,
kolejne 10-15 kroków i zatrzymanie. Kolejne 10-15 kroków w normalnym tempie następnie zwrot w
lewo i 20-25 kroków do linii środkowej i zatrzymanie w pozycji zasadniczej.
Z pozycji zasadniczej przewodnik wraz z psem przechodzi przez grupę ludzi. Zaczynają od zewnątrz,
blisko grupy, w normalnym tempie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby pies
mógł się zetknąd z każdym z psów w grupie. Przewodnik wraz z psem ma się raz zatrzymad, a grupa
ma się wciąż poruszad i co najmniej jedna osoba ma przejśd obok zespołu.
Wykonując „ósemkę”, przewodnik wraz z psem przechodzi przez grupę ludzi w normalnym tempie,
zatrzymuje się w środku grupy, a pies zajmuje pozycję zasadniczą samodzielnie. Przewodnik wraz z
psem opuszcza grupę w normalnym tempie i kooczy dwiczenie w pozycji zasadniczej.
Ocena:
Wysuwanie się psa do przodu, jego pozostawanie w tyle lub odchodzenie w bok, powolne lub
niezdecydowane siadanie, przygnębienie psa oraz dodatkowe komendy słowne/optyczne lub pomoc
ciałem ze strony przewodnika obniżają punktację.
31

Regulamin IRO 2012 – fragmenty (tłumaczenie STORAT)
2. Kontrola na odległośd (10 punktów)
Zasady:
Dozwolone komendy:
Krótka komenda głosowa do chodzenia przy nodze, która może zostad wydana raz podczas ruszania z
miejsca oraz 1 komenda do zajęcia pozycji zasadniczej.
Polecenie głosowe i/lub optyczne dla każdego przywołania.
Polecenie głosowe i/lub optyczne dla „siad”.
Polecenie głosowe i/lub optyczne dla „waruj”.
Polecenie głosowe i/lub optyczne dla „stój”.
Przebieg dwiczenia:
Z pozycji zasadniczej przewodnik rusza w prostej linii z psem przy nodze bez smyczy. Po około 10-15
krokach wydaje komendę dla „siad” - pies ma usiąśd natychmiast, przewodnik nie może się
zatrzymywad lub oglądad. Po około 40 krokach przewodnik zatrzymuje się, odwraca do swojego psa,
który siedzi spokojnie. Na polecenie sędziego przewodnik przywołuje swojego psa do siebie. Po
pokonaniu szybko i chętnie przez psa około połowy dystansu przewodnik wydaje komendę dla
„waruj” - pies ma natychmiast ją wykonad. Na kolejne polecenie sędziego przewodnik wydaje
komendę dla „stój” - pies ma wykonad. Na kolejne polecenie sędziego przewodnik przywołuje
swojego psa komendą dla „do mnie”. Pies ma chętnie i szybko przybiec i usiąśd natychmiast
naprzeciwko swojego przewodnika. Na następną komendę pies ma przyjąd pozycję zasadniczą.
Ocena:
Błędy w chodzeniu przy nodze, powolne, nerwowe lub opieszałe siadanie, warowanie lub stawanie,
zbyt wolne przychodzenie i niepoprawne siadanie będzie odpowiednio obniżają punktację.
Jeżeli pies zajmie pozycję inną niż wymagana, każdorazowo zostaną odjęte 2 punkty.
3. Aportowanie na płaskim podłożu (10 punktów)
Zasady:
Przedmiot użytkowy przewodnika, który ma go mied ze sobą przez cały okres trwania testu.
Dozwolone komendy:
Jedna komenda głosowa lub optyczna dla „aport” i do zajęcia pozycji zasadniczej
Polecenie głosowe dla „zostaw”
Przebieg dwiczenia:
Z pozycji zasadniczej przewodnik wyrzuca przedmiot na około 10 kroków. Komenda „aport” nie może
zostad wydana póki przedmiot nie będzie leżał bez ruchu. Pies siedzi bez smyczy blisko swojego
przewodnika. Na komendę „aport” ma podbiec szybko do przedmiotu, wziąd go i przynieśd z
powrotem przewodnikowi.
Pies ma usiąśd natychmiast przed przewodnikiem i trzymad przedmiot w pysku aż do momentu, gdy
po krótkiej chwili oczekiwania przewodnik wyda komendę dla „zostaw”. Pies ma wrócid do pozycji
zasadniczej na komendę. Przewodnik ma pozostawad w jednym miejscu przez cały czas trwania tego
dwiczenia.
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Ocena:
Punkty zostaną odjęte jeżeli przedmiot zostanie wyrzucony na zbyt małą odległośd, za pomoc
przewodnika bez ruszania się z miejsca, za błędy w pozycji zasadniczej, wolne odbieganie, błędy przy
podejmowaniu aportu, zbyt wolne powracanie psa, zgubienie przedmiotu, zabawę lub nagryzanie
przedmiotu, poruszanie się przewodnika (postawa w rozkroku), błędy w siadaniu przed
przewodnikiem i w zakooczeniu dwiczenia.
Jeżeli przewodnik opuści swoją pozycję przed ukooczeniem dwiczenia, zespół otrzymuje ocenę
niedostateczną.
Jeżeli pies nie zaaportuje, zadanie zostanie ocenione na 0 punktów.
4. Kładka na beczkach (10 punktów)
Zasady:
Przeszkoda
Sprzęt musi mied możliwośd ruchu na długości co najmniej 20 cm
- drewniana deska -długośd około 4m, szerokośd około 0.30m, grubośd około 0.04m;
- 2 identyczne beczki: średnica około 0.4m
- podparcia zabezpieczające możliwośd ruchu do 0.2m

Dozwolone komendy:
Polecenie głosowe i/lub optyczne dla „góra”.
Polecenie głosowe dla „stop”.
Polecenie głosowe lub optyczne dla „kontynuuj”.
Przebieg dwiczenia:
Przewodnik zajmuje pozycję zasadniczą w odpowiedniej odległości od przeszkody z psem bez smyczy.
Na komendę „góra” pies ma wskoczyd na deskę oraz na komendę „stop” pies ma się zatrzymad
natychmiast głową w kierunku ruchu. Na polecenie sędziego, przewodnik dołącza do psa, wydaje
komendę dla „kontynuuj” i idzie wraz z psem do kooca sprzętu. Pies ma się zatrzymad samodzielnie.
Na polecenie sędziego przewodnik wydaje komendę dla „kontynuuj” i idzie kilka kroków za sprzęt.
Zatrzymuje się tam, a jego pies zajmuje pozycję zasadniczą.
Pies powinien przejśd długośd deski bez oznak strachu lub prób zeskoczenia.
Ocena:
Obawa przed wejściem, niepewne stąpanie, błędy w zatrzymywaniu się lub zeskoku odpowiednio
obniżają punktację.
5. Drabina pozioma (10 punktów).
Zasady:
Przeszkoda: Stała drewniana drabina pozioma z wejściem.
- Drabina: długośd około 4m, szerokośd około 0.5m, szczeble co 0.3m szerokości 0.05m
- Dwa wsporniki: wysokośd około 0.5m
- Wejście: długośd 1.20m, szerokośd 0.5m, poprzeczne listewki są dozwolone by pomóc przy wejściu.
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Dozwolone komendy:
Polecenie głosowe i/lub optyczne do przejścia drabiny.
Polecenie głosowe lub optyczne dla „pozycja zasadnicza”.
Przebieg dwiczenia:
Przewodnik zajmuje pozycję zasadniczą w odpowiedniej odległości od przeszkody z psem bez smyczy.
Na komendę pies wchodzi samodzielnie przez podejście na drabinę i przechodzi po niej, aż do
ostatniego szczebla i tam zostaje. Przewodnik rusza za psem, gdy ten tylko łapą dotknie pierwszego
szczebla i idzie wzdłuż razem z psem, jednak nie może dotykad ani psa ani sprzętu. Na koocu drabiny
pies jest zdejmowany przez przewodnika i stawiany przed nim, na komendę pies zajmuje pozycję
zasadniczą.
Ocena:
Punkty są odejmowane za niezdecydowane lub zbyt szybkie wchodzenie, przechodzenie, niepewnie
stąpanie, przechodzenie po bokach drabiny lub nie dojście do kooca drabiny.
Jeżeli pies idzie po boku drabiny przez większośd zadania, bardzo niepewnie stąpa, wpada pomiędzy
szczeble lub wymaga pomocy ze strony swojego przewodnika dwiczenie jest oceniane jako
niedostateczne.
Jeżeli pies zeskoczy za dwiczenie otrzymuje 0 punktów.
6. Tunel (10 punktów).
Zasady:
Przeszkoda:
- Stabilne wejście, wysokośd 0.50 m, długośd 3m
- umocowana rura na czołganie, miękki materiał, długośd 3m
Dozwolone komendy:
1 polecenie głosowe i/lub optyczne dla „przejdź przez”.
1 polecenie głosowe dla „stop”.
1 polecenie głosowe lub optyczne dla „pozycja zasadnicza”.
Przebieg dwiczenia:
Przewodnik zajmuje pozycję zasadniczą w odpowiedniej odległości od przeszkody z psem bez smyczy.
Na komendę „przejdź przez” pies ma przejśd przez obie części tunelu i zatrzymad się na komendę
natychmiast po wyjściu. Na polecenie sędziego, przewodnik idzie do swojego psa i zajmuje pozycję
zasadniczą.
Ocena:
Niezdecydowane wchodzenie do lub przechodzenie przez tunel jest odpowiednio karane punktowo.
Jeżeli pies nie wyjdzie z tunelu zadanie jest oceniane na niedostatecznie.
7. Sterowanie psem na odległośd (10 punktów).
Zasady:
Wyposażenie:
- 1 marker oznaczający pozycję startową
- 1 marker oznaczający środek
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- 3 oznaczone punkty ok. 40 m od siebie
o rozmiarze około 1m x 1m, maksymalna wysokośd 0.60m
- 6 znaczników pokazujących sekwencje oznaczonych punktów
Dozwolone komendy:
1 polecenie głosowe i optyczne dla „podbiegnij do środkowego markera”.
1 polecenie głosowe dla „stop”.
Zawsze 1 polecenie głosowe i optyczne dla podbiegnięcia do każdego z 3 punktów.
Zawsze 1 polecenie głosowe dla zatrzymania się w każdym z 3 punktów.
1 polecenie głosowe lub optyczne dla „do mnie”.
1 polecenie głosowe lub optyczne dla „pozycja zasadnicza”.
Przebieg dwiczenia:
Kolejnośd, w której pies ma podbiegad do oznaczonych punktów jest losowana zaraz przed
rozpoczęciem.
Przewodnik zajmuje pozycję zasadniczą w punkcie startowym z psem bez smyczy.
Na polecenie sędziego, bez zmiany pozycji, przewodnik ma wysład swojego psa do jasno oznaczonego
punktu środkowego, oddalonego około 20 m, używając odpowiedniej komendy. Gdy pies już
podbiegnie zostaje wydana komenda dla „stop”. Na polecenie sędziego, bez zmiany swojej pozycji,
przewodnik wydaje komendę dla podbiegnięcia do oznaczonego punktu. Na komendę pies ma
wskoczyd na stolik i zostad na nim. Następnie przewodnik wysyła psa do następnego punktu, po czym
do trzeciego.
Kolejnośd, w której mają byd osiągnięte punkty ustala sędzia na początku dwiczenia.
Z trzeciego punktu, na komendę „do mnie”, pies jest przywoływany przez przewodnika i powinien
usiąśd tuż przed nim. Na komendę „noga” pies ma przyjąd pozycję zasadniczą.
Ocena:
Punkty będą odpowiednio odejmowane za niepewne podbieganie do pierwszego znaku lub
wskazanego punktu, znaczne odchodzenie od linii prostej, zmianę tempa, niepewne wchodzenie na
stolik lub samodzielne opuszczanie punktu, także za pomoc przewodnika, jak powtarzanie komend
lub błędy w ukooczeniu dwiczenia.
Jeżeli sekwencja osiągania punktów nie zostanie zachowana lub przewodnik opuści swoją pozycję
startową, dwiczenie zostanie ocenione jako niezadowalające.
8. Noszenie psa przez przewodnika i osobę obcą(10 punktów).
Zasady:
- pozycja startowa umożliwiająca podniesienie psa
- pomocnik
Dozwolone komendy:
Komenda słowna albo optyczna do zajęcia pozycji startowej, na przywołanie i dla pozycji zasadniczej.
Przebieg dwiczenia:
Z pozycji zasadniczej przewodnik wydaje komendę głosową lub optyczną do zajęcia pozycji startowej,
umożliwiającej podniesienie psa. Przewodnik przenosi swojego psa w linii prostej 10m i przekazuje go
drugiej osobie.
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Kiedy przewodnik stoi druga osoba przenosi psa kolejne 10 m, poczym stawia go na ziemi. Pies ma
tam pozostad, póki przewodnik go nie przywoła na polecenie sędziego. Pies ma przyjśd i usiąśd tuż
przed przewodnikiem. Na komendę pies ma przyjąd pozycję zasadniczą.
Pies nie może okazywad żadnej agresji wobec przewodnika, ani wobec asystenta. Noszony pies musi
mied możliwośd machania ogonem.
Ocena:
Jeżeli pies nie współpracuje, jest niespokojny podczas przenoszenia, warczy lub odbiegnie, kiedy
zostanie postawiony, punktacja zostaje obniżona.
Jeżeli pies zeskoczy za zadanie zostanie przyznane 0 punktów.
Zbytnia płochliwośd lub agresja wobec przewodnik lub asystenta powoduje do dyskwalifikację.
9. Długie warownie z rozpraszaniem(20 punktów).
Zasady:
Dwa oznaczone miejsca dla psa i suki.
Dozwolone komendy:
Komenda głosowa lub optyczna dla „waruj”
Komenda głosowa lub optyczna dla „siad”
Przebieg dwiczenia:
Zanim drugi pies zacznie pracę, przewodnik przyjmuje pozycję zasadniczą z psem bez smyczy w
miejscu wyznaczonym przez sędziego. Na polecenie sędziego przewodnik wydaje komendę „waruj”,
nie zostawiając żadnych przedmiotów blisko psa.
Przewodnik idzie do wyznaczonego przez sędziego miejsca, oddalonego o co najmniej 40 kroków i
staje twarzą w stronę psa. Pies ma warowad spokojnie, bez żadnej interwencji przewodnika, w czasie
gdy drugi pies wykonuje zadania 1-8.
Kiedy drugi pies wykonuje dwiczenie 1, przewodnik wchodzi w skład grupy ludzi i po skooczonym
dwiczeniu wraca na swoje poprzednie miejsce.
Na polecenie sędziego przewodnik podchodzi do psa i staje po jego prawej stronie. Na kolejne
polecenie sędziego przewodnik wydaje głosowo lub optycznie komendę „siad” - pies ma szybko
usiąśd.
Ocena:
Punkty są odpowiednio odejmowane, jeżeli pies waruje niespokojnie, wstaje / siada zbyt wcześnie,
idzie w kierunku przewodnika, gdy on idzie po niego lub za pomoc przewodnika, jego niespokojne
zachowanie.
Zadanie zostanie ocenione jako niedostateczne, jeżeli pies stoi lub siedzi, zamiast warowad, ale
zostanie na swoim miejscu. Jeżeli pies poruszy się więcej niż 3 metry od miejsca, w którym warował,
po tym jak drugi pies zakooczył 4 dwiczenie, ocena zostanie obniżona.
Jeżeli pies poruszy się więcej niż 3 metry przed ukooczeniem przez drugiego psa 4 dwiczenia, za
zadanie zostanie przyznane 0 punktów.
Częśd B egzaminu psa ratowniczego RH-F, RH-FL, RH-T klasy A i B kooczy się odmeldowaniem
przewodnika i sędzia poda wyniki.
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Egzamin Psa Lawinowego Klasa A
Egzamin dzieli się na:
Praca węchowa
Posłuszeostwo i sprawnośd
Maksymalna liczba punktów

RH-L A

200 punktów
100 punktów
300 punktów

Specjalistyczna praca węchowa dla RH-L A. Kryteria oceny i punktacja.
Praca węchowa składa się z zadao biologicznej lokalizacji z psem oraz fizycznej lokalizacji z
lawinowym urządzeniem poszukiwawczym.
Maksymalna liczba punktów - 200punktów
Sterownośd – 20 punktów - Współpraca z przewodnikiem, szybkie i zdecydowane wykonywanie
poleceo wraz z zachowaniem motywacji do przeszukiwania
Intensywnośd – 10 punktów - Przedsiębiorczośd, zachowanie podczas przeszukiwania,
temperament, motywacja, radośd z pracy, kondycja
Zwinnośd – 10 punktów -Zwinnośd, radzenie sobie z trudnościami, poruszanie się po śniegu
Samodzielnośd – 10 punktów - Przejawianie własnych sposobów pracy
Taktyka przewodnika - 10 punktów - Ocena sytuacji, jakośd i realizacja wybranej taktyki, praca
przewodnika podczas pracy węchowej psa
Wskazywanie – 120 punktów - 2 osoby po 60 punktów, minus fałszywe wskazania
Praca z urządzeniem lokalizacyjnym - 20 punktów -Obsługa lokalizatora, lokalizacja transmitera

Postanowienia ogólne:
Praca z psem (lokalizacja biologiczna):
Teren: lawinisko o powierzchni min. 8000 m2. Granice terenu powinny byd wyraźnie
oznakowane przy pomocy flag (traserów), aby zapewnid optymalną kontrolę.
Pozoranci - 2 osoby zakopane maksymalnie na głębokości1 m. Pies ma mied uniemożliwiony
kontakt fizyczny i wizualny, a kryjówki mają byd jak najbardziej niewidoczne. Odległośd
między pozorantami musi umożliwiad wyraźne wskazanie. Miejsca ukrycia mogą byd użyte
więcej niż raz, ale nie może byd niebezpieczeostwa fałszywego wskazania, gdy zmienia się
miejsca. Puste kryjówki mają byd odkryte. Zabronione jest uczestniczenie osoby zakopywanej
w bezpośrednich przygotowaniach kryjówki. Pozorantów należy zakopad przynajmniej
20 minut przed rozpoczęciem pracy przez psa. Przy zakopywaniu osób należy zachowad
odpowiednie środki ostrożności. Pozoranci pomagają sędziemu - mają pozostawad w ciszy i
nie mogą pomagad w żaden sposób psu i/lub przewodnikowi.
Asystenci: tuż przed startem oraz podczas pracy psa teren ma byd zadeptany przez
przynajmniej 3 osoby bez psów albo narciarzy.
Limit czasowy: maksimum 15 minut. Odliczanie zaczyna się, gdy pies jest wypuszczony do
poszukiwania, a zatrzymywane jest na czas odkopywania pierwszego pozoranta.
Lokalizacja techniczna:
Lawinisko 10m x 10m, jasno oznaczone
1 urządzenie lawinowe jako transmiter
1 urządzenie lawinowe jako odbiornik
Meldując się przewodnik powinien powiedzied, czy będzie używał urządzeo swoich, czy organizatora.
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Dozwolone komendy:
Biologiczna lokalizacja:
Dozwolone są powtarzalne i znane polecenia głosowe i optyczne.

Postanowienia wykonawcze:
Biologiczna lokalizacja:
Przewodnik wraz ze swoim psem oczekuje w miejscu, z którego lawinisko egzaminacyjne jest
niewidocznie, dopóki nie zostanie wywołany. Przewodnik może przystąpid do testu w nartach
(turowych) lub rakietach.
Przewodnik dostaje opis miejsca oraz zadania w języku kraju, w którym odbywa się test lub na
żądanie w j. angielskim lub j. niemieckim. Rejon poszukiwao jest opisywany słownie. Taktyka
przeszukiwania jest pozostawiona przewodnikowi i musi byd opisana sędziemu zanim się zacznie
przeszukiwanie. Sędzia musi byd informowany o wszelkich zmianach podczas egzaminu, a czas będzie
nadal mierzony.
Pies zaczyna poszukiwanie z punktu, który przewodnik uzna za najlepszy. Pies rozpoczyna pracę na
komendę przewodnika. Przewodnik nie może opuścid miejsca startu, dopóki pies nie będzie w
odległości co najmniej 30m lub, gdy pies oznacza i sędzia pozwoli mu podejśd.
Pies ma wskazywad pozorantów bez jakiejkolwiek pomocy przewodnika lub/i pozoranta. Przewodnik
ma zgłaszad sędziemu wskazanie pozoranta i czekad na komendę sędziego, by podejśd do psa. Pies
ma w wyraźny i intensywny sposób, widzialnie lub słyszalnie, zaznaczad miejsce odnalezienia zapachu
do czasu dotarcia przewodnika, a przewodnik musi jasno rozpoznad miejsce, gdzie pies podjął zapach.
Miejsce odnalezienia należy oznaczyd i na polecenie sędziego przewodnik odkopuje pozoranta. Na
komendę sędziego zadanie jest kontynuowane.
Egzamin Lawinowy Klasy A kooczy się odmeldowaniem przewodnika u sędziego i podaniem oceny
zespołu.
Lokalizacja techniczna.
Zadaniem przewodnika jest odnaleźd, wykopad i pokazad sędziemu w ciągu maksymalnie 5 minut
urządzenie lawinowe, które zostało zakopane na głębokości około 0,30m.
O taktyce decyduje przewodnik.

Ocena:
Lokalizacja biologiczna:
Niedociągnięcia w taktyce przewodnika lub w sterowności psa, intensywności przeszukiwania,
sprawności i niezależności oraz jakiekolwiek nękanie pozoranta są odpowiednio karane.
Wskazanie, które nie zostało potwierdzone przez przewodnika jest błędem, ale nie liczy się jako
fałszywe wskazanie.
Jeżeli wskazanie zostanie wyzwolone przez przewodnika i/lub pozoranta, za to wskazanie zostanie
naliczone 0 punktów.
Za pierwsze fałszywe wskazanie zostaje odjęte 40 punktów.
Drugie fałszywe wskazanie prowadzi do przerwania testu.
Test nie może zostad zaliczony jeśli pozorant nie został odnaleziony. Maksymalna ilośd punktów
w tym wypadku to 139.
Jakiekolwiek zranienie pozoranta przez psa prowadzi do dyskwalifikacji psa.

Lokalizacja techniczna:
Za zadanie jest naliczone 0 punktów, jeżeli zostanie przekroczony czas.
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Egzamin Psa Lawinowego Klasa B
Egzamin dzieli się na:
Praca węchowa
Posłuszeostwo i sprawnośd
Maksymalna liczba punktów

RH-L B

200 punktów
100 punktów
300 punktów

Specjalistyczna praca węchowa dla RH-L B. Kryteria oceny i punktacja.
Praca węchowa składa się z zadao biologicznej lokalizacji z psem oraz lokalizacji technicznej z
lawinowym urządzeniem poszukiwawczym.
Maksymalna liczba punktów – 200punktów
Sterownośd – 20punktów -współpraca z przewodnikiem, szybkie i zdecydowane wykonywanie
poleceo wraz z zachowaniem motywacji do przeszukiwania
Intensywnośd–10punktów -Przedsiębiorczośd przeszukiwania, zachowanie podczas przeszukiwania,
temperament, motywacja, radośd z pracy, kondycja
Zwinnośd – 10punktów - Zwinnośd, radzenie sobie z trudnościami, poruszanie się po śniegu
Samodzielnośd – 10punktów - Przejawy samodzielnej pracy
Taktyka przewodnika– 10punktów -ocena sytuacji, jakośd i realizacja wybranej taktyki, praca
przewodnika podczas całej pracy węchowej psa z uwzględnieniem warunków
Wskazywanie –120punktów - 3 osoby po 40 punktów, minus fałszywe wskazania
Praca z urządzeniem lokalizacyjnym – 20punktów- Praca przewodnika z urządzeniem, lokalizacja
transmitera

Postanowienia ogólne:
Lokalizacja biologiczna:
rozmiar terenu: Lawinisko o powierzchni min. 12000 m2. Granice terenu powinny byd
wyraźnie oznakowane przy pomocy flag (traserów), aby zapewnid optymalną kontrolę.
3 pozorantów zakopanych na głębokośd maksymalnie 2 m. Pies ma mied uniemożliwiony
kontakt fizyczny i wizualny, a ukrycie ma byd jak najbardziej niewidoczne. Odległości między
pozorantami powinny umożliwiad jasne wskazanie. Miejsca ukrycia mogą byd użyte więcej
niż raz, ale nie może byd niebezpieczeostwa fałszywego wskazania, gdy zmienia się miejsca.
Kryjówki mają byd odkryte, gdy są opuszczone. Zabronione jest uczestniczenie osoby
zakopywanej w bezpośrednich przygotowaniach kryjówki. Pozorantów należy zakopad
przynajmniej 20 minut przed rozpoczęciem pracy przez psa. Przy zakopywaniu osób należy
zachowad odpowiednie środki ostrożności. Pozoranci pomagają sędziemu - mają pozostawad
w ciszy i nie mogą pomagad w żaden sposób psu i/lub przewodnikowi. Znalezieni pozoranci
są odkopywani przez asystentów na komendę sędziego.
Asystenci: teren ma byd zadeptany przez przynajmniej 3 osoby pieszo lub na nartach z psem
15 minut przed rozpoczęciem poszukiwania oraz tuż przed i w trakcie poszukiwao przez 3
osoby bez psa (na nartach lub bez)
Limit czasowy: maksimum 30 minut. Odliczanie zaczyna się, gdy pies jest wypuszczony do
poszukiwania.

Lokalizacja techniczna:
Lawinisko 10m x 10m, jasno oznaczone
39

Regulamin IRO 2012 – fragmenty (tłumaczenie STORAT)
1 urządzenie lawinowe jako transmiter
1 urządzenie lawinowe jako odbiornik
Meldując się przewodnik ma zdecydowad, czy będzie używał urządzeo swoich czy organizatora.
Dozwolone komendy:
Lokalizacja biologiczna:
Dozwolone są powtarzalne i znane polecenia głosowe i optyczne.

Postanowienia wykonawcze:
Lokalizacja biologiczna:
Przewodnik wraz ze swoim psem oczekuje w miejscu, z którego lawinisko egzaminacyjne jest
niewidoczne, dopóki nie zostanie wywołany. Przewodnik ma przystąpid do testu w nartach
turystycznych.
Przewodnik dostaje opis lokalizacji oraz zadania w języku kraju, w którym odbywa się test lub na
żądanie w j. angielskim lub j.niemieckim. Rejon poszukiwao jest opisywany słownie. Taktyka
przeszukiwania jest pozostawiona przewodnikowi i musi byd opisana sędziemu zanim się zacznie
przeszukiwanie. Sędzia musi byd powiadamiany o jakichkolwiek zmianach podczas zadania, a czas
będzie wtedy nadal naliczany.
Pies rozpoczyna poszukiwanie z punktu który przewodnik uzna za najlepszy. Pies ma zacząd na
komendę przewodnika. Przewodnik nie może opuścid miejsca startu, dopóki pies nie będzie w
odległości co najmniej 30m lub gdy pies wskaże pozoranta i sędzia zezwoli na podejście.
Pies ma wskazywad pozorantów bez jakiejkolwiek pomocy przewodnika lub/i przewodnika.
Przewodnik ma zgłaszad sędziemu wskazanie pozoranta i czekad na komendę sędziego, by podejśd do
psa. Pies ma w wyraźny i intensywny sposób, widzialnie lub słyszalnie wskazywad miejsce
odnalezienia osoby, zapachu, dopóki przewodnik do niego dotrze. Przewodnik musi jasno rozpoznad
miejsce gdzie pies podjął zapach. Miejsce odnalezienia należy oznaczyd. Pozorant jest odkopywany
przez asystentów. Na komendę sędziego zadanie jest kontynuowane bez czekania na odkopanie
pozoranta.
Egzamin Lawinowy Klasy B kooczy się odmeldowaniem przewodnika u sędziego i podaniem oceny.
Lokalizacja techniczna.
Zadaniem przewodnika jest odnaleźd, wykopad i pokazad sędziemu w ciągu maksymalnie 5 minut
urządzenie lawinowe, które zostało zakopane na głębokości około 0.30m.
O taktyce decyduje przewodnik.

Ocena:
Lokalizacja biologiczna:
Niedociągnięcia w taktyce przewodnika lub w sterowności psa, intensywności przeszukiwania,
sprawności i niezależności oraz jakiekolwiek nękanie pozoranta jest odpowiednio karane.
Wskazanie, które nie zostało potwierdzone przez przewodnika jest błędem, ale nie liczy się jako
fałszywe wskazanie.
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Jeżeli wskazanie zostanie wyzwolone przez przewodnika i/lub pozoranta, za to wskazanie zostanie
naliczone 0 punktów.
Za pierwsze fałszywe wskazanie zostaje odjęte 40 punktów.
Drugie fałszywe wskazanie prowadzi do przerwania testu.
Test nie może zostad zaliczony, jeśli pozorant nie został odnaleziony. Maksymalna ilośd punktów w
tym wypadku to 139.
Jakiekolwiek zranienie pozoranta przez psa prowadzi do dyskwalifikacji
Lokalizacja techniczna:
Za zadanie jest naliczone 0 punktów, jeżeli zostanie przekroczony czas.

Posłuszeostwo i sprawnośd - częśd B egzaminu psa ratowniczego RH-L
Egzaminy psów ratowniczych:
-Lawinowy RH-L A i B
Maksymalna ilośd punktów
1. Chodzenie przy nodze bez smyczy
2. Kontrola na odległośd
3. Aportowanie na płaskim podłożu
4. Sterowanie psem na odległośd
5. Noszenie psa przez przewodnika i osobę obcą
6. Warowanie
7.Podążanie za śladem nart
8. Możliwośd transportowania

100 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
20 punktów
20 punktów
10 punktów

Ogólne zasady:
Posłuszeostwo i Sprawnośd odbywa się na śniegu.
Meldowanie i odmeldowywanie przewodnika u sędziego odbywa się z psem na smyczy w pozycji
zasadniczej. Dozwolona jest tylko pojedyncza smycz i obroża łaocuszkowa. Dobór komend
pozostawia się przewodnikowi, jednak muszą to byd krótkie wyrazy. Używanie imienia psa wraz z
komendą liczy się jako jedna komenda. Komendy optyczne są dozwolone tylko przy poszczególnych,
wskazanych zadaniach. Jeżeli pies potrzebuje drugiej komendy, by wykonad zadanie obniża się
punktację o dwa stopnie.
Pies musi wykonywad dwiczenia wesoło i szybko. Każde zadanie rozpoczyna się i kooczy w pozycji
zasadniczej. Krótkie motywowanie psa między dwiczeniami i chwalenie po zadaniach jest dozwolone.
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Fazy pomiędzy dwiczeniami nie wliczają się do oceny. Przed rozpoczęciem kolejnego zadania należy
przyjąd pozycję zasadniczą.
W pozycji zasadniczej pies siedzi blisko i prosto po lewej stronie przewodnika tak, że łopatka psa
znajduje się na wysokości kolana przewodnika. Z pozycji frontalnej do pozycji zasadniczej pies może
przejśd bezpośrednio do siadu lub blisko okrążyd przewodnika.
Każde zadanie rozpoczyna się na polecenie sędziego.
Kolejnośd dwiczeo 1-6 jest losowana bezpośrednio przed startem. Pies zostaje spuszczony ze smyczy
po losowaniu.
Podczas chodzenia przy nodze mają zostad oddane 2 strzały (kaliber 6-9 mm). Pies ma się zachowad
obojętnie, jeśli zachowa się lękliwie zostaje wycofany z egzaminu. Jeżeli reakcją psa na strzał jest
pobudzenie lub agresja jest to oceniane jako błąd, ale dopuszczalne dopóki przewodnik panuje nad
psem. Maksymalną liczbę punktów może uzyskad pies, który jest obojętny na strzały.

Postanowienia wykonawcze:
1.Chodzenie przy nodze bez smyczy (10 punktów)
Zasady:
Należy się stosowad do załączonego diagramu. W wyjątkowych sytuacjach w zależności od lokalnych
warunków sędzia może zmienid kierunki zwrotów, które muszą byd takie same dla wszystkich
egzaminowanych.
Grupa musi się składad z co najmniej 4 osób, wliczając drugiego przewodnika. Dwie osoby w grupie
mają psy na smyczy (psa i sukę).
Grupa porusza się w koło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Dozwolone komendy:
Jedna krótka komenda głosowa lub optyczna do chodzenia przy nodze, która może zostad wydana
przy każdym ruszaniu i przy zmianie tempa.
Przebieg dwiczenia:
Z pozycji zasadniczej, na komendę przewodnika do chodzenia przy nodze, pies musi uważnie, wesoło
i dokładnie, z łopatką zawsze na wysokości kolana przewodnika iśd po jego lewej stronie. Przy
zatrzymaniu pies ma bez komendy usiąśd szybko i prosto.
Na początku zadania przewodnik wraz z psem wykonuje 50 kroków w normalnym tempie wzdłuż linii
środkowej bez zatrzymywania się. Następnie robią zwrot w tył i idą kolejne 10-15 kroków w
normalnym tempie, potem minimum 10 kroków biegiem i minimum 10 kroków w tempie wolnym.
Zmiana tempa z biegu do wolnego ma byd wykonana nagle, tzn. bez tempa pośredniego.
Następnie przewodnik wraz z psem pokonuje kilka kroków w normalnym tempie i robi zwrot w
prawo. Następnie 20-25 kroków bez zmiany tempa, zwrot w prawo, 25-30 kroków, zwrot w tył,
kolejne 10-15 kroków i zatrzymanie. Kolejne 10-15 kroków w normalnym tempie następnie zwrot w
lewo i 20-25 kroków do linii środkowej i zatrzymanie w pozycji zasadniczej.
Z pozycji zasadniczej przewodnik wraz z psem przechodzi przez grupę ludzi. Zaczynają od zewnątrz,
blisko grupy, w normalnym tempie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby pies
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mógł się zetknąd z każdym z psów w grupie. Przewodnik wraz z psem ma się raz zatrzymad, a grupa
ma się wciąż poruszad i co najmniej jedna osoba ma przejśd obok zespołu.
Wykonując „ósemkę”, przewodnik wraz z psem przechodzi przez grupę ludzi w normalnym tempie,
zatrzymuje się w środku grupy, a pies zajmuje pozycję zasadniczą samodzielnie. Przewodnik wraz z
psem opuszcza grupę w normalnym tempie i kooczy dwiczenie w pozycji zasadniczej.
Ocena:
Wysuwanie się psa do przodu, jego pozostawanie w tyle lub odchodzenie w bok, powolne lub
niezdecydowane siadanie, przygnębienie psa oraz dodatkowe komendy słowne/optyczne lub pomoc
ciałem ze strony przewodnika obniżają punktację.

2. Kontrola na odległośd (10 punktów)
Zasady:
Dozwolone komendy:
Krótka komenda głosowa do chodzenia przy nodze, która może zostad wydana raz podczas ruszania z
miejsca oraz 1 komenda do zajęcia pozycji zasadniczej.
Polecenie głosowe i/lub optyczne dla każdego przywołania.
Polecenie głosowe i/lub optyczne dla „siad”.
Polecenie głosowe i/lub optyczne dla „waruj”.
Polecenie głosowe i/lub optyczne dla „stój”.
Przebieg dwiczenia:
Z pozycji zasadniczej przewodnik rusza w prostej linii z psem przy nodze bez smyczy. Po około 10-15
krokach wydaje komendę dla „siad” - pies ma usiąśd natychmiast, przewodnik nie może się
zatrzymywad lub oglądad. Po około 40 krokach przewodnik zatrzymuje się, odwraca do swojego psa,
który siedzi spokojnie. Na polecenie sędziego przewodnik przywołuje swojego psa do siebie. Po
pokonaniu szybko i chętnie przez psa około połowy dystansu przewodnik wydaje komendę dla
„waruj” - pies ma natychmiast ją wykonad. Na kolejne polecenie sędziego przewodnik wydaje
komendę dla „stój” - pies ma wykonad. Na kolejne polecenie sędziego przewodnik przywołuje
swojego psa komendą dla „do mnie”. Pies ma chętnie i szybko przybiec i usiąśd natychmiast
naprzeciwko swojego przewodnika. Na następną komendę pies ma przyjąd pozycję zasadniczą.
Ocena:
Błędy w chodzeniu przy nodze, powolne, nerwowe lub opieszałe siadanie, warowanie lub stawanie,
zbyt wolne przychodzenie i niepoprawne siadanie będzie odpowiednio obniżają punktację.
Jeżeli pies zajmie pozycję inną niż wymagana, każdorazowo zostaną odjęte 2 punkty.

3. Aportowanie na płaskim podłożu (10 punktów)
Zasady:
Przedmiot użytkowy przewodnika, który ma go mied ze sobą przez cały okres trwania testu.
Dozwolone komendy:
Jedna komenda głosowa lub optyczna dla „aport” i do zajęcia pozycji zasadniczej
Polecenie głosowe dla „zostaw”
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Przebieg dwiczenia:
Z pozycji zasadniczej przewodnik wyrzuca przedmiot na około 10 kroków. Komenda „aport” nie może
zostad wydana póki przedmiot nie będzie leżał bez ruchu. Pies siedzi bez smyczy blisko swojego
przewodnika. Na komendę „aport” ma podbiec szybko do przedmiotu, wziąd go i przynieśd z
powrotem przewodnikowi.
Pies ma usiąśd natychmiast przed przewodnikiem i trzymad przedmiot w pysku aż do momentu, gdy
po krótkiej chwili oczekiwania przewodnik wyda komendę dla „zostaw”. Pies ma wrócid do pozycji
zasadniczej na komendę. Przewodnik ma pozostawad w jednym miejscu przez cały czas trwania tego
dwiczenia.
Ocena:
Punkty zostaną odjęte jeżeli przedmiot zostanie wyrzucony na zbyt małą odległośd, za pomoc
przewodnika bez ruszania się z miejsca, za błędy w pozycji zasadniczej, wolne odbieganie, błędy przy
podejmowaniu aportu, zbyt wolne powracanie psa, zgubienie przedmiotu, zabawę lub nagryzanie
przedmiotu, poruszanie się przewodnika (postawa w rozkroku), błędy w siadaniu przed
przewodnikiem i w zakooczeniu dwiczenia.
Jeżeli przewodnik opuści swoją pozycję przed ukooczeniem dwiczenia, zespół otrzymuje ocenę
niedostateczną.
Jeżeli pies nie zaaportuje, zadanie zostanie ocenione na 0 punktów.

4. Sterowanie psem na odległośd (10 punktów).
Zasady:
Wyposażenie:
- 1 marker oznaczający pozycję startową
- 1 marker oznaczający środek
- 3 oznaczone punkty ok. 40 m od siebie
o rozmiarze około 1m x 1m, maksymalna wysokośd 0.60m
- 6 znaczników pokazujących sekwencje oznaczonych punktów
Dozwolone komendy:
1 polecenie głosowe i optyczne dla „podbiegnij do środkowego markera”.
1 polecenie głosowe dla „stop”.
Zawsze 1 polecenie głosowe i optyczne dla podbiegnięcia do każdego z 3 punktów.
Zawsze 1 polecenie głosowe dla zatrzymania się w każdym z 3 punktów.
1 polecenie głosowe lub optyczne dla „do mnie”.
1 polecenie głosowe lub optyczne dla „pozycja zasadnicza”.
Przebieg dwiczenia:
Kolejnośd, w której pies ma podbiegad do oznaczonych punktów jest losowana zaraz przed
rozpoczęciem.
Przewodnik zajmuje pozycję zasadniczą w punkcie startowym z psem bez smyczy.
Na polecenie sędziego, bez zmiany pozycji, przewodnik ma wysład swojego psa do jasno oznaczonego
punktu środkowego, oddalonego około 20 m, używając odpowiedniej komendy. Gdy pies już
podbiegnie zostaje wydana komenda dla „stop”. Na polecenie sędziego, bez zmiany swojej pozycji,
przewodnik wydaje komendę dla podbiegnięcia do oznaczonego punktu. Na komendę pies ma
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wskoczyd na stolik i zostad na nim. Następnie przewodnik wysyła psa do następnego punktu, po czym
do trzeciego.
Kolejnośd, w której mają byd osiągnięte punkty ustala sędzia na początku dwiczenia.
Z trzeciego punktu, na komendę „do mnie”, pies jest przywoływany przez przewodnika i powinien
usiąśd tuż przed nim. Na komendę „noga” pies ma przyjąd pozycję zasadniczą.
Ocena:
Punkty będą odpowiednio odejmowane za niepewne podbieganie do pierwszego znaku lub
wskazanego punktu, znaczne odchodzenie od linii prostej, zmianę tempa, niepewne wchodzenie na
stolik lub samodzielne opuszczanie punktu, także za pomoc przewodnika, jak powtarzanie komend
lub błędy w ukooczeniu dwiczenia.
Jeżeli sekwencja osiągania punktów nie zostanie zachowana lub przewodnik opuści swoją pozycję
startową, dwiczenie zostanie ocenione jako niezadowalające.
5. Noszenie psa przez przewodnika i osobę obcą(10 punktów).
Zasady:
- pozycja startowa umożliwiająca podniesienie psa
- pomocnik
Dozwolone komendy:
Komenda słowna albo optyczna do zajęcia pozycji startowej, na przywołanie i dla pozycji zasadniczej.
Przebieg dwiczenia:
Z pozycji zasadniczej przewodnik wydaje komendę głosową lub optyczną do zajęcia pozycji startowej,
umożliwiającej podniesienie psa. Przewodnik przenosi swojego psa w linii prostej 10m i przekazuje go
drugiej osobie.
Kiedy przewodnik stoi druga osoba przenosi psa kolejne 10 m, poczym stawia go na ziemi. Pies ma
tam pozostad, póki przewodnik go nie przywoła na polecenie sędziego. Pies ma przyjśd i usiąśd tuż
przed przewodnikiem. Na komendę pies ma przyjąd pozycję zasadniczą.
Pies nie może okazywad żadnej agresji wobec przewodnika, ani wobec asystenta. Noszony pies musi
mied możliwośd machania ogonem.
Ocena:
Jeżeli pies nie współpracuje, jest niespokojny podczas przenoszenia, warczy lub odbiegnie, kiedy
zostanie postawiony, punktacja zostaje obniżona.
Jeżeli pies zeskoczy za zadanie zostanie przyznane 0 punktów.
Zbytnia płochliwośd lub agresja wobec przewodnik lub asystenta powoduje do dyskwalifikację.
6. Długie warownie z rozpraszaniem(20 punktów).
Zasady:
Dwa oznaczone miejsca dla psa i suki.
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Dozwolone komendy:
Komenda głosowa lub optyczna dla „waruj”
Komenda głosowa lub optyczna dla „siad”
Przebieg dwiczenia:
Zanim drugi pies zacznie pracę, przewodnik przyjmuje pozycję zasadniczą z psem bez smyczy w
miejscu wyznaczonym przez sędziego. Na polecenie sędziego przewodnik wydaje komendę „waruj”,
nie zostawiając żadnych przedmiotów blisko psa.
Przewodnik idzie do wyznaczonego przez sędziego miejsca, oddalonego o co najmniej 40 kroków i
staje twarzą w stronę psa. Pies ma warowad spokojnie, bez żadnej interwencji przewodnika, w czasie
gdy drugi pies wykonuje zadania 1-5.
Kiedy drugi pies wykonuje dwiczenie 1, przewodnik wchodzi w skład grupy ludzi i po skooczonym
dwiczeniu wraca na swoje poprzednie miejsce.
Na polecenie sędziego przewodnik podchodzi do psa i staje po jego prawej stronie. Na kolejne
polecenie sędziego przewodnik wydaje głosowo lub optycznie komendę „siad” - pies ma szybko
usiąśd.
Ocena:
Punkty są odpowiednio odejmowane, jeżeli pies waruje niespokojnie, wstaje / siada zbyt wcześnie,
idzie w kierunku przewodnika, gdy on idzie po niego lub za pomoc przewodnika, jego niespokojne
zachowanie.
Zadanie zostanie ocenione jako niedostateczne, jeżeli pies stoi lub siedzi, zamiast warowad, ale
zostanie na swoim miejscu. Jeżeli pies poruszy się więcej niż 3 metry od miejsca, w którym warował,
po tym jak drugi pies zakooczył 4 dwiczenie, ocena zostanie obniżona.
Jeżeli pies poruszy się więcej niż 3 metry przed ukooczeniem przez drugiego psa 4 dwiczenia, za
zadanie zostanie przyznane 0 punktów.
7. Podążanie za śladem nart (20 punktów).
Zasady:
Dozwolone komendy:
Komenda głosowa i/lub optyczna dla „Podążaj za śladem”
Komenda głosowa lub optyczna dla „Pozycja zasadnicza”
Przebieg dwiczenia:
Podążanie za śladem nart sekcja A jest wykonywana w butach śnieżnych lub nartach turystycznych i
dla sekcji B w nartach turystycznych.
Przewodnik zajmuje pozycje zasadniczą z psem bez smyczy. Z pozycji zasadniczej przewodnik z psem
ma podążad ścieżką, wyznaczoną przez sędziego, przez region o długości ok. 500m. Na początku
przewodnik podaje komendę dla „Podążaj za śladem” i może powtarzad ją kilka krotnie podczas
trwania zadania. Z pozycji zasadniczej, pies ma wpaśd za przewodnika i pozostad w jego śladzie nie
utrudniając lub przeszkadzając przy tym przewodnikowi.
Ocena:
Punkty są odpowiednio odejmowane, jeżeli pies opuści ścieżkę, uda się przed przewodnika lub
pozostanie z tyłu.
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8. Możliwośd transportowania (10 punktów).
Zasady:
Znaczenie transportu:
Skuter śnieżny wyciąg krzesełkowy, helikopter lub podobne
Dozwolone komendy:
Komenda głosowa i/lub optyczna dla „Wskocz”
Komenda głosowa „Stop”
Lub komenda głosowa lub optyczna dla „Pozycja zasadnicza”
Przebieg dwiczenia:
Przewodnik zajmuje pozycje zasadniczą w odpowiedniej odległości od odpowiedniego środka
transportu z psem bez smyczy. Jakikolwiek środek transportu może byd użyty tak długo jak
odpowiednie środki bezpieczeostwa są przestrzegane. Pies wspina się, wskakuje, lub jest podnoszony
na środek transportu. Podczas transportowania pies musi byd cichy i spokojny. Po podróży
przewodnik wysiada z psem, kładzie go obok pojazdu na ziemi i wydaje polecenie dla „Pozycja
zasadnicza”.

Ocena:
Punkty są odpowiednio odejmowane za niepewne zachowanie.
Jeżeli pies nie współpracuje podczas wsiadania/ wysiadania za zadanie będzie przyznane 0 punktów.
Częśd Posłuszeostwo i Sprawnośd kooczy się odmeldowaniem przewodnika i sędzia podaje wyniki.
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SCHEMATY
Chodzenie przy nodze na smyczy i bez smyczy do egzaminu kwalifikacyjnego
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Chodzenie przy nodze bez smyczy do egzaminów ratowniczych klasy A i B
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