REGULAMIN TESTÓW PSYCHICZNYCH
ZWIĄZKU OWCZARKA NIEMIECKIEGO DŁUGOWŁOSEGO-ZOND

Właściciele psów/suk muszą mieć przy sobie rodowód psa, a także książeczkę zdrowia z aktualnym
szczepieniem przeciw wściekliźnie
Ucho z tatuażem powinno być czyste i wygolone w celu identyfikacji.
Psy z nieczytelnym tatuażem powinny być oznaczone chipem.
Jeżeli nie będzie możliwości sprawdzenia zgodności tatuażu psa z rodowodem może zostać on nie
dopuszczony do testów.
Testy odbywają się po każdej wystawie na terenie jej organizacji lub zostają umówione indywidualnie
z właścicielem.
Testy mają na celu sprawdzenie:
Odporność na strzał lub hałas
Znajomość rękawa
Predyspozycji obronnych
Oceny psychiki
Odporności psychicznej pod nieobecność właściciela
1.Przewodnik wraz z psem/suką przy nodze na luźnej smyczy – idzie w kierunku wskazanym przez
sędziego.
W tym czasie oddawane są dwa strzały z pistoletu lub inny hałas w odległości ok. 15 metrów(w czasie
do 10 sekund) od przewodnika z psem/suką.
Psy/suki, które wykazują nadmierną lękliwość lub agresję-zostają wycofane z dalszych testów.
2. Przewodnik pozostawia psa/sukę przywiązanego do drzewa w pozycji siad lub waruj i oddala się na
wysokość około 1,5 m.
Pozorant przechodzi spokojnie przed psem/suką(1,5-2m) nie prowokując do ataku.
Pies/suka powinien wykazywać zainteresowanie.
3. Pozorant przechodzi mijając siedzącego spokojnie psa/sukę przy nodze przewodnika. Nagle się
odwraca i z głośnym krzykiem atakuje przewodnika. Przewodnik może zachęcać psa/sukę do obrony.
Psy/suki powinny atakować pozoranta, aktywnie bronić przewodnika.
-pewna obrona i atak – 5pkt

-chęć obrony – 4pkt
-osaczający – 3pkt
- opieszały, bierny – 2pkt
-bojaźliwy – 1pkt
-usiłujący uciec – 0pkt
4.Tworzymy szereg z trzech-czterech osób stojących kilka metrów od siebie. Przewodnik pozostawia
psa/sukę w odległości kilkunastu metrów przed szeregiem w pozycji siad. Pies/suka może być sam/a
lub ktoś może go/ją przytrzymywać. Na polecenie sędziego przewodnik przywołuje psa/sukę.
Szereg w tej samej chwili rusza w kierunku psa/suki.
Pies/suka powinien/na pewnie przebiec przez szereg.
-pewnie przebiega przez szereg – 5pkt.
-z lekką obawą przebiega przez szereg – 4pkt.
-z wyraźną obawą przebiega przez szereg – 3pkt.
-okrąża szereg na odległość – 2pkt.
-ucieka przed szeregiem – 0pkt.
5.Przewodnik po pozostawieniu psa/suki oddala się. W tym czasie na polecenie sędziego pozorant
zbliża się do psa krzycząc oraz wymachując rękawem i pałką. Psy/suki powinny czujnie obserwować
pozoranta, wykazując pewność siebie, odwagę oraz chęć lub atak na rękaw.
-pewny atak ze złapaniem rękawa – 5pkt.
-pewny atak z chęcią złapania rękawa – 4pkt.
-pewny, postawa obronna – 3 pkt.
-całkowicie bierny, nie zainteresowany -2pkt.
-lękliwy, cofający się – 0pkt.
Do zaliczenia testów pies/suka powinien/a minimalnie uzyskać 7 pkt.
Nie zalicza testów pies/suka jeśli przy jednym z ćwiczeń otrzymał 0pkt lub nie przeszedł pozytywnie
testu odporności na strzał lub hałas.

Powtórzenie testów w przypadku negatywnego wyniku dozwolone jest po dwóch miesiącach.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2012 roku.

