
 
 
 
 

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 raspunde cerinţelor vânatorii. Realizarea acestor cerinţe se traduce în participarea la 
următoarele examinări: 
 
           V.J.P.  - examinare de creştere de primavară; 
           H.Z.P. - examinarea de creştere de toamnă; 
           V.G.P. - examinarea utilităţii performanţei la vânatoare; 
 
Existenţa acestor examinări reprezintă punctul de plecare pentru folosirea lui mai târziu, drept câine de 
rasă şi conteaza în recunoaşterea valorii strămoşilor săi. 
 
Cum din raţiuni cinegetice, datoria principală a câinilor de vânatoare este prelucrarea urmei şi recuperarea 
vânatului rănit, crescătorul trebuie să stabilească dacă abilităţile sale ( nas bun, voinţa şi perseverenţa de a 
găsi şi prelucra urma) permit acest lucru. 
 
Fiecărui proprietar de brac german cu păr sârmos, îi recomandăm să studieze în amănunt aceste 
regulamente, corespunzatoare fiecărei examinări. 
            
           B.  FORMALITĂŢI NECESARE  
 
V.J.P. si H.Z.P. sunt examinări de creştere, cu rol preponderent în selectia rasei brac german cu păr 
sârmos. Datele de desfăşurare a acestor examinari se găsesc pe siteul Asociaţiei Chinologice Române - 
www.ach.ro., unde cluburile de specialitate au datoria de a le pune în practică. La V.J.P., sunt acceptaţi 
câinii născuti în anul precedent şi totodată cei născuti cu maxim  3 (trei) luni înainte de acestă dată , limita 
maximă fiind 1 octombrie a acelui an. Câinii născuţi în această perioadă de trei luni (octombrie, noiembrie, 
decembrie) la examinare se vor încadra  într-o grupă separată. 
 
Pentru examinările privind prelucrarea urmei de sânge, câinele trebuie să aibă minim 2 ani în ziua 
concursului.       
 
Examinarea de creştere de toamnă, poate fi facută  cu, sau fără dovada că s-a lucrat pe urma de iepure. 
 
Înainte de începerea examinărilor, proprietarul câinelui are obligaţia  de a prezenta arbitrilor pedigreul, 
carnetul de sănătate, carnetul de performanţă şi câinele microcipat. 
 
Brigada de arbitri la aceste examinări, va fi compusă din 3 arbitri (dintre care unul va fi arbitru 
sef/coordonator), abilitati în probe de lucru vânătoare câini pontatori de către A.Ch.R. sau F.C.I., care vor 
arbitra un număr de maxim  5 câini  într-o grupă.  
 
Arbitrii vor fi invitaţi de către cluburile de specialitate afiliate A.Ch.R. prin invitaţia tip care poate fi 
descărcată de la următorul link : http://www.ach.ro/formulare.htm.  
 
Desfăşurarea examenului în terenul de vânatoare, se va face cu aprobarea Asociaţiei de vânatoare locale, 
care va emite autorizaţii speciale  pentru folosirea armelor de vânătoare.   
 

http://www.ach.ro/
http://www.ach.ro/formulare.htm


 
 

I.  REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE 
A EXAMINĂRII DE CREŞTERE DE PRIMĂVARA 

PENTRU RASA BRAC GERMAN CU PĂR SÂRMOS 
(V.J.P.) 

 
La această examinare, brigada de arbitri va fi compusă din 3 arbitri de specialitate, care vor aprecia 
utilizarea nasului (analizatorului olfactiv), cheta, semnalizarea vânatului prin aret, obedienţa şi constanţa 
lucrului. 
 
În afară de acestea, trebuie observat şi modul în care câinele vânează iepuri sau vulpi, unde prelucrarea 
urmei se face la vedere, tăcut, lătrând, ( chefnind ) sau neavând un mod constant de exprimare (ex: pleacă 
după vânat fără să chefnească, după o perioadă chefneşte, după care nu se mai aude). 
 
Câinele care totusi latră şi  la alte animale cu blană, este luat în considerare de arbitri şi observat, pentru că 
aceste semnale sunt necesare ca premisă pentru înscrierea  la examinarea de prelucrare a urmei de 
sânge. 
 
Fiecărui câine i se dă posibilitatea să facă dovada abilităţilor sale de mai multe ori, dar nu mai mult de 5 
(cinci) ori. 
 
De asemenea este de datoria arbitrilor să stabilească dacă câinele examinat este timid sau fricos, fapt ce 
duce automat la excluderea acestuia. 
 
Primele doua probe din examinare sunt evaluate după un sistem de 12 puncte, acestea variind de la 
calificativul ‘’insuficient’’ cu 1-2 puncte, la calificativul ‘’excelent’’cu 12 puncte. 
 
Calificativele ‘’suficient’’, ‘’bun’’, şi ‘’foarte bun’’, au ca valoare medie 4, 7 şi 10 puncte, iar cuplurile 3 şi 5 , 6 
şi 8, 9 si 10, fac valoarea medie a calificativelor să oscileze în jos sau în sus. 
 
Calificativul ‘’excelent’’, poate fi acordat numai pentru probele de prelucrare a urmei şi de folosire a nasului 
(analizatorului olfactiv), în fiecare caz anunţându-se verbal brigada de arbitri. Notele la aceste două 
discipline sunt multiplicate cu 2 (doi). 
 
La probele de chetă, aret si obedienţă, se vor acorda maxim 11 puncte ( coefficient 1 ). 
 
Stăpânirea de sine în momentul împuşcării (frica la foc de armă) este apreciată într-un clasament cu 5 
(cinci) nivele de la ‘’foarte stăpân’’, la ‘’deloc stăpân’’, de aceea o sensibilitate cât de mică la focul de armă, 
exclude  participarea la examinările următoare. 
 
Un total de minim 65 puncte, dă dreptul de a participa la concursul de la Hegewald. 
 
În acest total trebuie ca prelucrarea urmei de iepure sau vulpe, ‘’folosirea nasului (analizatorului olfactiv)’’ şi 
‘’cheta’’ să fi fost apreciate cu ‘’foarte bine’’ (9-11 puncte). 
  

PRELUCRAREA URMELOR 
 
Prelucrarea urmelor de către bracul german cu păr sârmos este examinată prin urme de iepure sau de 
vulpe care se găsesc pe terenul de examinare. 
 
Lungimea urmei prelucrate nu este decisivă, dar se ţine cont la evaluare. 
  
 
 



  
FOLOSIREA NASULUI (ANALIZATORULUI OLFACTIV) 

 
Aprecierea nasului (analizatorului olfactiv) în timpul chetei este dependentă de frecvenţa găsirii vânatului, 
de cât de ample îi sunt deplasările laterale, de semnalizarea (aretul) vânatului cu blană sau cu pene. 
 
Judecata finală este dată pentru aceasta probă, la urma pierdută, la întretăierea urmelor şi la găsirea ei. 
 
 CHETA  
 
La chetă se punctează dorinţa de a găsi vânatul. Câinii trebuie să meargă în chetă cât mai departe lateral, 
cu vântul în faţă, dar într-o strânsă relaţie cu conducătorul său. 
 
O chetă care în cea mai mare parte a sa va bate pasul pe loc, nu poate fi răsplătită decât cu calificativul 
‘BINE’. 
 
 SEMNALIZAREA  
 
Odată găsit vânatul, câinele trebuie să semnalizeze printr-o poziţie imobilă (aret), fie prin lătrat urmărind 
vânatul cu blană. 
 
Vânatul care nu este imobilizat cum trebuie, poate provoca greutăţi suplimentare. De aceea, eventuale 
salturi după semnalizare (aret) nu sunt punctate, în schimb, în cazul în care câinele nu vrea să areteze 
prada găsită, este o mare greseală, caz în care ar putea să nu treacă verificarea. Nu se insistă pe 
semnalizarea (aretul)  unui anume tip de vânat, dar este favorizat vânatul cu pene. 
 

OBEDIENŢA  
 
Contactul vizual cu conducătorul arată efortul câinelui de a menţine legătura cu acesta şi de a reacţiona la 
semnalele sale auditive şi vizuale. Acest comportament este răsplătit la punctul ‘’obedienţă’’. 
 
 ATENŢIA  
 
În opoziţie cu proba precedentă, stăpânul este cel care trebuie să ceară atenţie de la câinele său. Se arată 
prin aceasta activitate, cum trebuie să îndeplinească câinele comenzile stăpânului său. La această probă, 
nu se dau puncte şi nici calificative în cadrul concursului pentru câinii tineri, dar dacă câinele nu răspunde 
mult timp la comenzile date şi prin urmare nu poate fi notat pentru această prestaţie, va fi exclus de la 
restul verificării. 
  

STAPÂNIREA DE SINE ÎN TIMPUL TRAGERII 
 
Această abilitate este dovedită în timpul chetei prin trageri repetate,(două focuri executate cu arma de 
vânătoare cu ţeavă lisă) pe parcursul a 20 de secunde. 
 
Dacă aprecierea nu este posibilă, tragerile se vor repeta, cel mai devreme după 30 de minute. 
 
Aprecierea se face cu ajutorul a cinci calificative ,de la foarte sigur, la fricos. 
 
Prin sensibilitatea la auzul împuşcăturilor se întelege că un câine este înspăimântat (fricos) la auzul 
detunăturii, ceea ce de obicei este legat de căutarea protecţiei pe lângă stăpân. 
 
Teama se manifestă diferit, de la sperietură uşoară, la una serioasă (puternică). Sperietură puternică este 
considerată, când, câinele fuge spre stăpânul său pentru a primi protecţie şi rămâne acolo mai mult de 5 
minute, refuzând să mai lucreze. 
 



În practică se regăsesc şi câini şocaţi de teama la foc de armă, care se manifestă prin părăsirea câmpului 
de lucru cu retragere la autovehicolul cu care a venit , sau cel mai grav posibil, cu retragerea sa la distanţe 
imprevizibile atât lateral sau în faţă şi nerevenirea  la conducător după ore de căutari , cu chemare 
continuă. 
 
 
 ELIMINAREA  
 
Câinii foarte sperioşi la împuşcături sau la orice altă atingere, sunt spre binele creşterii lor ulterioare 
descoperiti astfel, dar nu vor putea să îşi ducă verificarea la bun sfârşit. 
 
Un brac german cu păr sârmos, care nu a obţinut la proba de ‘’semnalizare (aret)’’ 2 puncte şi care nu 
însumează 3 puncte la toate probele, nu poate trece verificarea. 


