
REGULAMENTELE DE EXAMINARE PENTRU 
RASA BRAC GERMAN CU PĂR SÂRMOS 

A.  Caracterul probelor de concurs 

Ca  posesor al unui exemplar din rasa brac german cu păr sârmos, trebuie să ne dăm 
silinţa  să  îl  formăm  din  timp,  pentru  a  răspunde  cerinţelor  vânătorii.  Realizarea  acestor 
cerinţe se traduce în participarea la următoarele examinări: 

V.J.P. examinare de creştere de primăvară; 
H.Z.P.examinarea de creştere de toamnă; 
V.G.P.examinarea utilităţii performanţei la vânătoare; 
Existenţa  acestor  examinări  reprezintă  punctul  de  plecare  pentru  folosirea  lui  mai 

târziu, drept câine de rasă şi contează în recunoaşterea valorii strămoşilor săi. 
Cum din raţiuni cinegetice, datoria principală a căinilor de vânătoare este prelucrarea 

urmei şi recuperarea vânatului rănit, crescatorul trebuie să stabilească dacă abilităţile sale: 
nas  bun  (analizatorul  olfactiv),  voinţa  şi  perseverenţa  de  a  găsi  şi  prelucra  urma,  permit 
acest lucru. 

Fiecarui  proprietar  de  brac  german  cu păr  sârmos,  îi  recomandăm  să  studieze  în 
amănunt aceste regulamente, corespunzătoare fiecărei examinări. 

B. Formalităţi necesare 

V.J.P. si H.Z.P. sunt examinări de creştere, cu rol preponderent în selecţia rasei brac 
german  cu  păr  sârmos. Datele  de  desfăşurare  a  acestor examinări  se  găsesc  pe  siteul 
www.ach.ro.,  unde  cluburile  de  specialitate  au  datoria  de  a  le  pune  în  practică.  Vârsta 
minimă de participare la aceste examinări este de 6 luni şi maxima de 3 ani. 

Pentru  examinările  privind  prelucrarea  urmei  de  sânge,  câinele  trebuie  să  aibe 
minim 2 ani în ziua concursului. 

 2  
Examinarea de creştere de toamnă, poate fi facută  cu, sau fără dovada că sa lucrat pe 

urma de iepure. 
Înainte de începerea examinărilor, proprietarul câinelui are obligaţia  de a prezenta 

arbitrilor pedigriul, carnetul de sănătate, carnetul de performanţă  şi câinele cipat (tatuat) 
Brigada de arbitri la aceste examinări va fi compusă din 3 arbitri abilitaţi în probe de 

lucru vânătoare câini pontatori de către A.Ch.R. sau F.C.I. 
Arbitri vor fi  invitaţi de către cluburile afiliate A.Ch.R.(care au dreptul să organizeze 

astfel de concursuri) prin note scrise. 
Desfăşurarea concursului în terenul de vânătoare se va face cu aprobarea Asociaţiei 

de  vânătoare  locale  care  va  emite  autorizaţii  speciale,  dacă  se  vor  folosi  arme  de 
vânătoare.

http://www.ach.ro/


REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE A 
EXAMINĂRII DE CREŞTERE DE TOAMNĂ 

PENTRU RASA BRAC GERMAN CU PĂR SÂRMOS 
( H. Z. P.) 

La  examinarea  de  toamnă  se  verifică  dezvoltarea  abilităţilor  naturale,  în  vederea 
selectării şi folosirii lui ulterioare, drept câine de vânătoare şi de rasă. 

La  examinarea  de primăvară,  au  fost  testate 5(cinci)  abilităţi,  la  care  acum  se vor 
adăuga entuziasmul, pasiunea de a lucra şi munca în apă.Ca şi la verificarea anterioară, va 
exista un juriu cu 3(trei) arbitrii, care vor nota după sistemul de 12 puncte. 

Punctajul  maxim  va  fi  acordat  la  probele  de  prelucrare  a  urmei,  folosirea  nasului 
(analizatorului olfactiv) şi scotocirea după raţă în apa acoperită de vegetaţie. Pentru această 
apreciere, şeful  arbitrilor va face precizări. 

În afară de probele pentru abilităţi, sunt testate şi probele de vânătoare, în care este 
cerut aportul vânatului cu blană (iepure de câmp sau iepure domestic, dacă prima obţiune 
nu este posibilă) sau cu pene. 

Calificativul  cel mai mare,  la acest al  doilea set de probe este  ’’Foarte bine’’ (= 10 
puncte); vom prezenta mai jos un tabel cu punctajul pentru cele două tipuri de probe. 

Probele  de  prelucrare  a  urmei  (de  iepure  sau  vulpe),  de  folosire  a nasului,  cheta, 
semnalizarea  vânatului  găsit  (aretul),  ascultarea  si  atenţia,  sunt  la  fal  ca  la  concursul 
anterior. 

Aceleaşi  observaţii  se  aplică  şi  la  tipul  de  vânătoare,  şi  la  stăpânirea  de  sine  în 
timpul împuşcăturilor pe perioada executării chetei. 

Pasiunea  de  a  lucra  se  manifestă  prin  dorinţa  şi  voinţa  de  a  căuta  dea  lungul 
întregului concurs. 

Pentru munca în apă, sunt valabile următoarele cerinţe: constanţa în lucru; găsirea 
vânatului pierdut în apa bogată în vegetaţie; căutatul unei raţe  în apa cu vegetaţie . 

Un  câine  în  concurs,  care  nu  reuşeşte  la  ultimile  două  probe  să  găsească  raţa 
împuşcată, nu i se va permite să scotocească după o alta. 

Scotocirea dupa raţă , nu se va executa decât o singură dată. 
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A Probele de abilităţi Coeficientul Criterii de notare 
1.Prelucrarea urmei (de iepure sau 
de vulpe) 

3  Dorinţa  de  a  găsi  urma,  siguranţa 
în detectarea ei. 

2. Folosirea nasului  (analizatorului 
olfactiv). 

3  Găsirea  vânatului  şi  semnalizarea 
lui. 

3.Cheta  2  Lungimea  laturilor,  corectitudinea 
întoarcerilor, perseverenţa. 

4.Semnalizarea vânatului  2  Aretul  la  vânatul  cu  pene.  Lătratul 
la vânatul cu blană. 

5.Obedienţa  2  Legătura cu conducătorul. 
6.Pasiunea de a lucra  1  Dorinţa şi voinţa de a lucra. 
7.  Munca în apă. 
a)  Scotocitul  raţei  în  apa        cu 

3  Căutarea şi găsirea unei raţe.



vegetaţie 
BProbele de vânătoare 

7.  Munca in apă 
b)  Căutarea vânatului   pierdut în 

apa cu vegetaţie 

1  Căutarea,  găsirea  şi  aportul  raţei 
moarte. 

8.Aducerea  vânatului  cu  pene 
pierdut (potârniche, fazan): 
a)  Munca  în  căutarea  vânatului 

cu pene 

1  Pasiunea  de  căutare  a  vânatului 
pierdut la o distanţa de 4050m , cu 
vântul în spate. 

b)  Găsirea vânatului pierdut  1  Felul în care reuşeşte să găsească 
vânatul pierdut. 

c)    Aducerea  (aportul)  vânatului 
pierdut. 

1  Aducerea  şi  predarea  corectă  a 
vânatului. 

9.Prelucrarea unei urme trasate cu 
un animal cu blană care  este mort 
(iepure sau vulpe). 

1  Urma se trasează pe o distanţa 
cuprinsă între 300400 m.,cu vântul 
în spate, având două unghiuri 
optuze 

10.  Felul aportuli 
a).la iepure domestic sau 

sălbatic. 
b).la raţa domestică sau 

sălbatică. 
c).la fazan sau potârniche. 
Se va face media între cele trei 

tipuri. 

3  Apucatul,  adusul  şi  predarea 
vânatului  la  comandă  în  cele  trei 
cazuri. 

11.Atenţia  1  Felul  colaborării  cu  conducătorul 
câinelui. 

Pentru verificarea lucrului în apă, va fi aruncată în apă adâncă o raţă împuşcată, iar 
câinelui i se va cere să o aducă. 

În timp ce înoată înspre raţa, se trage un foc de armă la 23 m de raţa care este în 
apă , pe direcţia în care se deplasează câinele. 

Proba este validată, numai dacă câinele nu se sperie de focul de armă şi aduce şi 
predă corect raţa conducătorului său. 

Câinele care nu intră în apă întrun minut, pentru a îndeplini comanda primită, nu va 
fi lăsat să concureze mai departe. 

Pentru  proba  de  căutare  a  vânatului  pierdut  în apa  cu  vegetaţie,  este aruncată  în 
stufăriş o raţă împuşcată, iar câinele trebuie să o găsească. 

Stăpânul va ordona căutarea de la o depărtare cam de 30 m., faţă de locul unde se 
găseşte raţa aruncată, iar câinele trebuie să io aducă singur , fără ajutor. 

Conducătorul câinelui are voie săi  indice câinelui direcţia cu mâna, dar nu are voie 
săi dea prea multe comenzi verbale( ideal este o singură comandă). 

Se poate susţine şi ghida câinele de către conducătorul său, dar în acest caz arbitri 
vor scădea valoarea notei. 

Dacă câinele găseşte raţa, dar nu vrea so aducă, acesta nu va trece verificarea. 
În cazul în care câinele are anumite greşeli de comportament, precum jumulitul sau 

mestecatul ei, conducătorul său nu trebuie să intervină.



Dacă înainte de a găsi raţa împuşcată, câinele detectează şi prelucrează urma unei 
raţe , nu se consideră greşeală. 
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Urma prelucrată, va fi notată  în contul probei  ‚’’scotocitul  raţei în apa cu vegetaţie’’, cu cel 
puţin ‚’’suficient’’(3 puncte). Proba originală de aport a unei raţe împuşcate din stufăriş, va fi 
reluată, finalizarea acesteia fiind răsplătită cu minim ‚’’suficient’’ (3 puncte). 

Pentru  proba  ‚’’scotocirea  după  o  raţă  în  apa  cu  vegetaţie’’,  câinele  trebuie  să  o 
găsească,  fără  să  i  se  indice  locul  în  care  a  fost  împuşcată.            Conducătorul  câinelui 
trebuie  săşi  trimită  câinele  întro  zonă  apropiată  de  locul  unde  raţa  a  fost  împuşcată. 
Căinele trebuie să o caute şi so recupereze fără a primi indicaţii din partea conducătorului. 

Pentru proba ‚’’scotocirea raţei în apa cu vegetaţie’’,organizatorii execută o vatră cu 
pene la marginea apei. 

Conducătorul câinelui este chemat şi i se arată ‚’’vatra’’;acesta dă comanda câinelui 
de  prelucrare  a  urmei  si  recuperare.  Câinele  ,  dacă  este  posibil  va  urmări  raţa  si  dacă 
reuşeşte  so  scoată  pe  luciu  de  apă  ,    aceasta  va  fi  împuşcată  de  un  arbitru  desemnat. 
Dacă nu se reuşeşte împuşcarea sau prinderea raţei de către câine, i se va arunca o raţă 
împuşcată în apă, executânduse proba de aport din apa adâncă. 

Sub  denumirea  de  ’’Felul  aportului’’,  vom  înţelege  apucarea  vânatului  ,  aducerea 
cestuia şi predarea corectă conducătorului. 

La  proba  în  apă,  aceste  trei  aspecte,  vor  primi  separat  câte  o  notă  şi  se  va  face 
media. 

Dacă  câinele  se  scutură  odată  ajuns  pe  uscat  şi  apoi  predă  raţa,  poate  să 
primească pentru aport, cel mult calificativul ’’Bine’’(7 puncte). 

Dacă  lasă  raţa  puţin  jos  pentru  a  o  apuca mai  bine,  fără  ca  raţa  vie  săi  scape, 
câinelui nu i se va micşora calificativul. 

Căutarea vânatului  pierdut,  va  fi  absolvită  prin  proba  de  prelucrare a  urmei  pe  un 
câmp. 

Dacă este posibil, câinele trebuie să vâneze o pasăre. 
Ca  şi  la  apă,  proba  este  luată  când  câinele  aduce  stăpânului  o  pasăre  proaspăt 

împuşcată . Câinele poate găsi un fazan sau potârniche cu ajutorul urmei lăsate şi va trebui 
să o aducă (8a). Există şi posibilitatea de a căuta vânatul care a scăpat (8b). 

Căutarea trebuie să inceapă cam la 40 m.depărtare de vânatul pierdut, timp în care 
câinele  trebuie  să  facă dovada  caşi  foloseşte  nasul  (analizatorul  olfactiv),  având o  chetă 
corespunzătoare. 
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Dacă nici una din cele două posibilităţi nu este realizabilă, atunci se va folosi o urmă 
trasată pe distanţă de 150 m.(potârniche, fazan sau raţă) , cu două unghiuri optuze , la 50 
m si la 100m. 

În primii 20 m. de urma trasată, conducătorul poate săşi însoţească câinele în lesă, 
după care trebuie săl lase singur. 

Câinele  va  trebui  să  urmeze  urma  singur  şi  să  aducă  vânatul  tot  singur  şi  fără 
îndrumări. 

De  asemenea, nici  la această  urmă  nu  i  se permite  conducătorului  să  intervină  în 
eventualitatea unui comportament greşit (molfăit, strângere prea puternică sau îngroparea 
prăzii).



Dacă câinele se întoarce fără a găsi vânatul, poate să mai încerce de două ori. 
Un  câine  care  a găsit  vânatul,  dar  nu  la adus,  are  voie să mai  încerce  o  singură 

dată. In cazurile acestea , proba este picată.(dar se dă şansa câinelui ca să plece din zona 
de concurs cu proba executată corect , chiar dacă examenul este picat). 

Câinele  este  judecat  după  cum  apucă  vânatul,  il  aduce  şi  după  cum  îl  predă 
stăpânului său. 

Se  va  vedea dacă  apucatul  şi  transportul  vânatului  sunt  corecte,  prin  felul  în  care 
câinele îşi adaptează strânsoarea , după forma şi greutatea sa. 

Dacă câinele aduce vesel şi voluntar vânatul stăpânului, se aşează în poziţia ’’Şezi’’ 
fără să  i se dea comandă, sau dânduise această comandă  foarte încet, dacă rămâne în 
această poziţie până când stăpânul  se hotărăşte săi  ia  vânatul din gură, atunci  exerciţiul 
(proba) este corect executată. 

Aportul si predarea corectă a iepurelui în urma prelucrării urmei. 
Aportul  vânatului  este  obligatoriu.  Dacă  în  timpul  prelucrării  urmei  sau  aportului, 

câinele este deranjat de o situaţie ieşită din comun, cum ar fi apariţia neaşteptată a vreunui 
iepure sau a altui animal sălbatic, a unei pisici, a unui câine sau alt unui animal domestic, 
atunci se va putea pregăti  o urmă nouă. 

Prima urmă va fi anulată (nu va fi luată în considerare). 
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Urma vânatului cu blană (iepure de casă sau sălbatic), se realizează pe o distanţă 
de 300 m , cu două unghiuri optuze la 100m si 200m. 

Pentru aprecierea şi desfăşurarea acestei probe, sunt valabile aceleaşi reguli, ca la 
urma vânatului cu pene. 
Examinarea  de  tomnă  este  absolvită,  când  câinele  obţine  la  toate  probele  minim 
’’Suficient’’(3 puncte). 

Câinii puşi pe harţă sau schelălăitori, cei care sfâşie vânatul sau îl  îngroapă, nu vor 
trece concursul. 

Pentru  proba  nr.10  ’’Felul  aportului’’  ,  este  necesară  obţinerea  a  minim  3  puncte 
pentru fiecare caz: iepure, raţă, fazan. 

Exemplul nr. 1:  Felul aportului  la  iepure 7  puncte;  la  raţă  3  puncte;  la  fazan  5 
puncte; Total de 15 puncte, împărţit la 3, rezultă o medie de 5 puncte = probă trecută 

Exemplul nr. 2:  Felul  aportului  la  iepure  8  puncte;  la  raţă  5  puncte;  la  fazan  0 
puncte = 0 = probă picată. 

Exemplul  nr. 3 : Felul aportului  la  iepure 0 puncte;  la  raţă  8 puncte;  la fazan 2 
puncte = 0 = probă picată. 

Aceste regulamente au fost aprobate de Consiliul Director AChR la Bucuresti in 
data de 19.02.2011.


