FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ ROMÂNĂ

REGULAMENTUL INTERNATIONAL DE EXAMINARE A CÂINILOR DE COMPANIE (BH)
AL FEDERAŢIEI CHINOLOGICE INTERNAŢIONALE
PREVEDERI GENERALE
Abrevieri generale:
FCI – Federatia Chinologica Internationala
AE – arbitru de examen
RE – responsabil examen
CC – conductorul cainelui
CCc – echipa conductor - caine
Cs / Cm – comanda sonora / comanda prin semn cu mana
Generalităţi
Examenele şi competiţiile pentru câini de companie vor servi la două scopuri: pe de o parte câinii să
fie declaraţi apţi pentru însoţirea omului în societate şi pe de altă parte la îmbunătăţirea sănătăţii şi a
formei fizice.
Toate examenele şi competiţiile pentru câini de companie se află, din punct de vedere al desfăşurării,
sub influenţa reglementarilor competiţionale in vigoare. Prevederile acestui regulament sunt
obligatorii pentru toţi participanţii care trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe.
Un examen BH absolvit dovedeşte calificarea de câine de companie şi reprezintă un atestat de dresaj
elementar. Examenul BH nu este considerat proba utilitara si nu poate fi utilizat ca titlu
sau certificat de lucru pentru expoziţiile de frumuseţe, selecţie, club etc.
Organizarea unei examinari trebuie anuntata public, specificandu-se locatia si ora inceperi.
La examene şi competiţii pentru câini de companie poate participa orice câine indiferent de mărime,
rasă sau ascendenta.
Vârsta minimă necesară pentru participarea la examenul BH este de 15 luni.
Pentru a se putea organiza o examinare, este necesara o participare de minim 4 caini (inscrisi la
aceeasi treapta de examen, sau la trepte diferite – BH / IPO / FH).
Un arbitru poate să arbitreze pe zi maxim 30 de probe. Unui examen BH ii corespund două probe,
deci
un
arbitru
poate
să
arbitreze
un
număr
de
15
câini
pe
zi.
Toti cainii participanti la un examen BH trebuie sa fie identificabili, prin tatuaj sau microcip; daca este
necesar, CC ai caror caini sunt identificabili prin microcip trebuie sa furnizeze un cititor pentru acesta.

Dreptul de participare
Un CC poate participa în aceeaşi zi numai la un examen BH (nu poate participa la două examene în
aceaşi
zi
în
localităţi
diferite)
şi
poate
să
prezinte
maxim
2 câini.
Un câine poate participa la un singur examen BH pe zi şi nu poate fi condus de mai mulţi CC.

Femele în călduri sunt acceptate la examen, trebuie totuşi ţinute separat de restul participanţilor. Ele
vor fi introduse în examinare ultimele.
Femele gestante sau care alăptează nu sunt acceptate în examen. Animalele bolnave, suspecte de
boli contagioase sau în convalescenţă nu sunt acceptate, sunt excluse de la examinări şi nu pot fi
aduse pe terenul de examinare.
Răspundere
Conductorul câinelui răspunde direct pentru eventualele accidente pe toată durata concursului, atât
pentru el cât şi pentru câinele lui. Proprietarul câinelui răspunde pentru toate daunele aduse
persoanelor şi obiectelor de către câinele său. Se recomandă ca proprietarul să fie asigurat în calitate
de deţinător de câine contra urmărilor acţiunilor şi daunelor produse de câine.
Indicaţiile date de către AE, respectiv de către RE, vor fi urmate în mod benevol de către CC şi vor fi
executate pe propriul risc.
La cerere se va prezenta AE, respectiv RE, dovada de vaccinare impusă de către autorităţi (carnet de
vaccinare) înainte de începerea examinării.
La fiecare examen pentru câini de companie este obligatoriu controlul sanitar-veterinar efectuat de
medicul veterinar asigurat de organizator.
Obligaţii ale participantului la examen
Conductorul sau proprietarul câinelui trebuie să se înscrie din timp la examen.
Dacă un CC va fi împiedicat să vină punctual la examen, trebuie să comunice RE acest lucru.
Fiecare CC care se prezintă la un examen trebuie să fie în ţinută şi cu dotare corespunzătoare pentru
fiecare probă de examen. CC trebuie să se conformeze indicaţiilor AE şi RE.
CC trebuie să îşi prezinte câinele într-un mod sportiv.
Evaluarea
Exemplarele care nu obtin minimul de 70% din punctajul probei A (subordonare), nu pot participa mai
departe la prba B (socializare).
Examenul BH este considerat promovat atunci când se obţine minim 70% din punctaj (42) la proba A
şi minim calificativul „satisfăcător” la proba B.
La sfârşitul examinării nu se vor acorda punctaje, ci numai calificativele „admis” sau „respins”.
La cererea asociatiei / clubului organizatoare, arbitrul poate face un clasament al rezultatelor si o
clasare pentru premiere.
Repetarea examenului nu este grevată de nici o perioadă minimă de aşteptare. Fiecare rezultat al
participarilor va fi consemnat separat in carnetul de performanta.
Reglementari generale
Conductorul câinelui de companie (CC) trebuie să folosească pe tot parcursul verificării o lesă. Când
lesa nu este legată la zgardă nu trebuie sa fie vizibilă pentru câine – poate fi purtată în diagonală
peste corp, (in banduliera) de la stânga sus spre dreapta jos, sau in buzunar.
Este obligatorie purtarea de către câine a unei zgărzi metalice, tip lanţ, care nu este fixată pe inelul
de strangulare. Alte zgărzi adiţionale ca de exemplu de piele, textile sau antiparazitare nu sunt
permise.
Obligativitatea botnitei: Accesul unui caine in zonele publice este supus reglementarilor legislative ale
fiecarei tari. Conductorii care trebuie sa respecte asemenea legi, se pot prezenta la examinarea BH
cu cainele purtand o botnita.
Arbitrul de examen de muncă (AE) are dreptul să elimine un câine din examen sau concurs.
AE are dreptul de a întrerupe exerciţiul dacă câinele este evident de necontrolat de către CC, dacă
este în mod evident insuficient pregătit sau dacă este evident că acesta nu doreşte să execute niciun
exerciţiu. Orice întrerupere prematură a examenului se va înregistra în formularul de arbitrare, cu
motivarea acesteia.
Sfârşitul examinării se face prin anunţarea rezultatelor.

Testare temperamentului
Inainte de inceperea primei probe a unei examinari, AE trebuie sa efectueze o evaluare
temperamentala, sa deruleze testul lipsei de prejudecati a exemplarelor. Aceasta include verificarea
identitatii cainelui (a tatuajului sau microcipului). Evaluarea temperamentala se desfasoara pe tot
parcursul examinarii, pana la final, inclusiv in timpul ceremeniei de premiere. Cainii care nu trec
testarea nu pot fi prezentati mai departe in examen sau pot fi descalificati, iar acest fapt trebuie
consemnat in carnetul de performanta.
In cadrul examinarii BH nu se efectueaza testul rezistentei la zgomotul focului de arma.
Descalificare
Dacă un câine îşi părăseşte CC în timpul examenului şi nu revine la el după trei chemări este
descalificat. La o descalificare vor fi retrase toate punctele obţinute.
Arbitrul de examen
Examinările pentru câini de companie pot fi făcute numai de către arbitri chinologi atestaţi pentru
examene BH, recunoscuţi de către FCI. Se vor lua în considerare strict prevederile de arbitraj FCI.
Numărul de arbitri care vor fi invitaţi rămâne la decizia organizatorului, dar AE trebuie să vegheze la
respectarea regulamentului şi la respectarea indicaţiilor sale. În caz contrar, are dreptul să întrerupă
desfăşurarea examenului.
AE nu are voie să arbitreze câini al caror proprietar este, care se află în posesia (intretinerea) sa
temporara, câini ai căror proprietari / posesori temporari trăiesc în aceaşi casă cu el, câini care sunt
prezentaţi de persoane care trăiesc în aceaşi casă cu el.
AE nu trebuie să perturbe sau să influenţeze prin comportamentul său munca câinelui.
AE are dreptul în cazul în care nu se respectă regulile de protecţie a animalelor sau în cazul unui
comportament nesportiv să ia decizia de descalificare a CC.
AE este autorizat sa anuleze examinarea, daca ordinea si siguranta evenimentului sunt compromise
in orice fel, daca nu se respecta regulamentele in vigoare, sau daca se incalca legislatia in vigoare,
sau cutumele locale.
Hotărârea arbitrului este finală şi inatacabilă. Orice critică asupra hotărârii poate fi sancţionată cu
evacuarea din incinta terenului de examen şi cu măsuri disciplinare.
AE este obligat să trimită în aceaste situaţii un raport Colegiului de Arbitri şi/sau, după caz, Comisiei
de Disciplină ale asociatiei nationale.
În cazuri speciale, în care critica nu se adresează deciziei AE ci nerespectării regulilor tocmai de
către acesta, o contestatie poate fi inaintata in termen de maxim 8 zile. Contestaţia se face în scris,
va fi semnată de reclamant şi cel puţin încă un martor, si transmisa prin intermediul RE reprezentand
asociatia organizatoare sau asociatia nationala. Depunerea unei plângeri nu implică anularea
automată a deciziei AE. Contestaţia face obiectul Comisiei Chinotehnice a asociatiei nationale care
poate solicita o decizie finala Comisiei pentru Caini Utilitari a FCI.
PROBA DE SUBORDONARE BH
Punctajul maxim la proba de subordonare
Exerciţiul 1
Conducere cu lesă
Exerciţiul 2
Conducere fără lesă
Exerciţiul 3
Sezi
Exerciţiul 4
Culcat cu apel
Exerciţiul 5
Rămânere pe loc
cu distragerea atenţiei

= 60 puncte
= 15 puncte
= 15 puncte
= 10 puncte
=10 puncte
= 10 puncte

Reguli generale:
Toate exercitiile incep si se termina cu pozitia de baza. AE indica doar începerea a unui exerciţiu.
Toate celelalte faze ale unui exerciţiu, ca întoarcerile, oprirea, schimbarea de ritm de directie, etc., se
vor face fără indicaţia AE. CC îi este permis să solicite aceste indicaţii de la AE. În poziţia de bază
câinele stă aproape şi drept în partea stângă a CC în aşa fel încât umărul câinelui să fie la nivelul
genunchiului stâng al CC. Luarea poziţiei de bază la începutul exerciţiului este permisă o singură
dată. Pozitia de baza finala a unui exercitiu poate fi folosita ca pozitie de baza de start a exercitiului
urmator.
CC trebuie sa aiba o postura si atitudine sportive, cu o pozitie de baza ferma, cu picioarele apropiate.
Lui CC nu ii este permis sa ajute cainele prin limbaj corporal. Deasemenea, este interzisa purtarea de
recompense sau jucarii motivationale. Daca un CC prezinta dizabilitati fizice si nu poate efectua un
anumit exercitiu, va trebui sa il informeze pe AE despre aceasta situatie, la inceputul examinarii.
Daca, din cauza unei dizabilitati fizice, un CC nu poate prezenta cainele pe partea stanga, i se va
permite prezentarea pe partea dreapta.
Câinele trebuie să execute exerciţiile repede şi cu plăcere.
Comenzile verbale sunt compuse dintr-un singur cuvânt, scurte şi vorbite normal. Pot fi făcute în orice
limbă, trebuie însă să fie aceleaşi pentru aceeaşi comandă – comenzile mentionate in prezentul
regulament sunt sugestii, exemple orientative.
Se acceptă comenzi prin semn efectuate cu o singură mână. În cazul în care câinele nu execută
după trei comenzi un exerciţiu sau o fază a unui exerciţiu, acest exerciţiu nu va fi notat şi va fi
întrerupt. Folosirea numelui câinelui alaturi de o comandă se consideră comandă dublă şi se
depunctează.
Depunctare la Cs suplimentare:
- primul semnal suplimentar – suficient (pentru exerciţiul parţial);
- al doilea semnal suplimentar – insuficient (pentru exerciţiul parţial)
O recompensă verbală este permisă numai după încheierea unui exercitiu complet. După aceea CC
poate adopta o nouă poziţie de bază. De fiecare dată, între recompensă şi începerea exerciţiului
următor se va face o pauză de circa 3 secunde.
Între exerciţii, câinele trebuie condus numai la pas normal.
DESCRIEREA SCHEMATICĂ A PROBEI
1.

Conducere la pas în lesă

a) poziţia de bază / prezentarea la arbitru / luarea poziţiei de bază la locul de start /pornire / mers
normal 50 paşi /stânga împrejur /min.10 paşi /mers rapid 10-15 paşi /mers încet 10-15 paşi /mers
normal pînă la poziţia de start /unghi la dreapta / 15-20 paşi / unghi la dreapta / 15-20 paşi /
stânga împrejur / min.10 paşi / oprire cu ,,sezi” automat / mers normal până la punctul de
întoarcere / unghi la stânga / 15-20 paşi / in functie de indicatia arbitrului: oprire la locul de start /
luarea poziţiei de bază, sau deplasare directa spre grupul de persoane
b) mers normal în grupul de persoane /ocolire persoane (o dată pe dreapta şi o dată pe stânga,
executând un „8” /oprire-şezi în faţa unei persoane /(mişcarea grupului de persoane) / in functie
de indicatia arbitrului: deplasare spre locul de start si luarea poziţiei de bază, sau oprire cu luarea
pozitiei de baza in exteriorul grupului
2.

Conducere la pas fără lesă

a) poziţia de bază /dezlegarea lesei /pornire /mers normal în grupul de persoane /ocolire persoane
(o dată pe dreapta şi o dată pe stânga, executând un ,,8”) /oprire-şezi în faţa unei persoane
/(mişcarea grupului de persoane) /mers normal la locul de start /luarea poziţiei de bază.
b) poziţia de bază /pornire /mers normal 50 paşi /stânga împrejur /min.10 paşi /mers rapid 10-15
paşi /mers încet 10-15 paşi /mers normal pînă la poziţia de start /unghi la dreapta /15-20 paşi
/unghi la dreapta /15-20 paşi / stânga împrejur / min.10 paşi / oprire cu ,,sezi” automat /
mers normal până la punctul de întoarcere /unghi la stânga /15-20 paşi /oprire în locul de start
/luarea poziţiei de bază.

Toate exerciţiile încep din locul de start marcat şi din poziţia de bază. CCc trebuie să ia poziţia de
bază apoi să parcurgă între minim 10 paşi şi maxim 15 paşi după care poate da comanda pentru
îndeplinirea exerciţiului.
Între fazele exerciţiilor trebuie ţinute pauze (circa 3 secunde) înainte de darea unei noi comenzi.
Conducerea fără lesă trebuie arătată şi la eventualele deplasări între exerciţii..
Dacă CC uită să execute un exerciţiu, va fi atenţionat de AE, fără a fi depunctat, să repete exerciţiul
omis.
3.

Şezi

poziţia de bază / pornire / mers normal 10–15 paşi / pozitie de baza si comanda ,,şezi” cu părăsirea
câinelui / 15 pasi / stânga împrejur /întoarcere la câinelui / luarea poziţiei de bază / mers normal spre
urmatorul exercitiu sau la locul de start.
La întoarcerea la câine, CC poate trece în poziţia de bază direct prin faţa câinelui în partea dreaptă a
acestuia cu o întoarcere pe loc stânga-împrejur ori prin ocolirea pe la stânga şi prin spate a câinelui
său
4.

Culcat cu apel

poziţia de bază / pornire /mers normal 10–15 paşi /pozitie de baza apoi comanda ,,culcat” cu
părăsirea câinelui / min.30 paşi /stânga împrejur /„aici” / ,,la picior” / luarea poziţiei de bază.
La trecerea câinelui din poziţia frontală în poziţia de bază, câinele poate să treacă în stânga CC fie
prin ocolire prin dreapta şi spatele CC, fie prin faţa sa luând poziţia de şezi direct în stânga CC printrun salt sau mers înapoi. Întoarcerea trebuie să fie făcută întotdeauna la fel în cadrul unui exerciţiu.
5.

Rămânere pe loc cu distragerea atenţiei

poziţia de bază / pornire / mers normal la punctul indicat / pozitia de baza si apoi „culcat” cu
părăsirea câinelui /min.30 paşi /aşteptare cu spatele la cîine în timpul exerciţiilor 1-4 / deplasarea la
câine / „şezi” / mers normal la locul de start / poziţia de bază / prezentarea la arbitru .
Reguli de execuţie:
1. Conducere cu lesă

15 puncte

a)
Comandă sonoră:
„PAS”
Cs este permisă la fiecare început de exerciţiu, după fiecare oprire şi la schimbarea ritmului de mers.
b)
Descrierea exerciţiului:
CC se duce cu câinele său la AE, îşi aşează câinele în poziţia de bază şi se prezintă într-o manieră
sportivă astfel:
„Domnule arbitru, sunt conductorul …….(numele şi prenumele) din ……. (localitatea şi asociaţia chinologică),
cu câinele ……. (numele şi sexul) în vârstă de ……. (în luni până la vârsta de 2 ani, iar peste 2 ani în ani şi
luni),
m-am
prezentat
pentru
susţinerea
examenului
BH”.

La indicatia arbitrului, CCc iau poziţia de bază la locul de start.
Cand conductorul cainelui care efectueaza exercitiul de asteptare cu distragerea atentiei, dupa ce l-a
pozitionat pe acesta in pozitia culcat, se afla in pozitia de baza la locul marcat, CC trebuie sa fie si el
in pozitie de baza, la locul de start, iar din acest moment examinarea incepe pentru ambii concurenti.
La comanda sonoră „PAS” câinele trebuie să urmeze CC, atent, bucuros şi în linie dreaptă,
rămânând cu umărul său în dreptul genunchiului stâng al CC. Când CC se opreşte, câinele trebuie să
se aşeze imediat, din proprie iniţiativă şi în poziţie corectă.
La începutul exerciţiului CC merge 50 paşi înainte, fără să se oprească, iar după întoarcere va
parcurge câte 10-15 paşi în care trebuie să execute schimbari de ritm - pasul alergător şi pasul lent
(fiecare câte 10 paşi minim). Schimbarea ritmului de mers de la pas alergător la pas lent trebuie să fie
executată fără paşi intermediari normali. Tipurile de mers trebuie să se deosebească clar în viteză.
La pas normal se vor efectua: 2 întoarceri pe mâna dreaptă şi 2 întoarceri stânga-împrejur,
întoarcerea pe mâna stângă, precum si oprirea in pozitia sezi, dupa cea de-a doua intoarcere
imprejur.
Cs ,,pas” poate fi folosita la inceputul fiecarui exercitiu si la schimbarile de ritm.
La oprirea CC, cainele trebuie sa ia prompt pozitia sezi, fara comanada si fara niciun ajutor din partea
conductorului. CC nu are voie sa-si modifice pozitia sau sa se apropie de caine, daca acesta s-a
pozitionat defectuos.
Intoarcerile imprejur (la 180 de grade) trebuie efectuate de catre CC prin intoarceri pe loc, spre
stanga, cu 2 variante:
- cainele se intoarce prin spatele CC, spre dreapta
- cainele efectueaza o intoarcere pe loc spre stanga

CCs pot efectua intoarcerile doar printr-una din cele 2 metode, in cadrul unui examen.
Lesa trebuie purtata pe intreg parcursul exercitiului in mana stanga, lejer, fara tensiune.
La sfârşitul exerciţiului, la indicatia AE, CC trebuie să se îndrepte spre un grup de minim 4 persoane
in miscare, să înconjoare o persoană prin dreapta şi o persoană prin stânga (efectuand 2 intoarceri in
forma de “8”). Cel puţin o dată la trecerea prin grup, trebuie oprit în apropierea unei persoane.
Recompensarea cainelui este permisa numai dupa iesirea din grup, in pozitia de baza.
CCc părăsesc grupul de persoan şi iau din nou poziţia de bază (in exteriorul grupului sau la punctul
de start, in functie de indicatia arbitrului).
c)
Notare:
Se vor penaliza rămânerea în urmă a cainelui fata de CC, mersul inainte şi mersul la distanta de
acesta, precum şi ezitarea CC la întoarceri, aşezatul încet sau şovăitor, comenzile suplimentare,
dirijarea din lesă, neatenţia la deplasări sau întoarceri, lipsa de concentrare în toate fazele, ajutorul
oferit cainelui prin semne si limbaj corporal şi constrângerile.
2. Conducere fără lesă

15 puncte

a)
Comandă sonoră:
„PAS”
Cs este permisă la fiecare început de exerciţiu, după fiecare oprire şi la schimbarea ritmului de mers.
b)
Descrierea exerciţiului:
Trecerea de la mersul prin grup cu lesă la trecerea prin grup fără lesă se face în afara grupului. CCc
iau din nou poziţia de bază in afara grupului si, la indicatia AE, CC desface lesa câinelui (care va fi
ascunsa privirii cainelui, eventual purtata in banduliera). Conducerea fără lesă a câinelui începe cu
faza de trecere prin grupul de persoane in miscare.
La comanda sonoră „PAS” câinele trebuie să urmeze CC, atent, bucuros şi în linie dreaptă,
rămânând cu umărul său în dreptul genunchiului stâng al CC. CC trebuie intre in grupul de persoane,
să înconjoare o persoană prin dreapta şi o persoană prin stânga. Cel puţin o dată la trecerea prin
grup trebuie oprit în apropierea unei persoane.
CCc părăsesc grupul şi revin pe locul de start unde trebuie luată din nou poziţia de bază.
Recompensarea câinelui se poate face numai în urma părăsirii grupului şi a luării poziţiei de bază.
La începutul exerciţiului CC merge 50 paşi înainte, fără să se oprească, iar după întoarcere va
parcurge câte 10-15 paşi în care trebuie să execute pasul alergător şi pasul lent (fiecare câte 10 paşi
minim). Schimbarea ritmului de mers de la pas alergător la pas lent trebuie să fie executată fără paşi
intermediari normali. Tipurile de mers trebuie să se deosebească clar în viteză. La pas normal se vor
efectua 2 întoarceri pe mâna dreaptă şi 2 întoarceri stânga-împrejur si întoarcerea pe mâna stângă,.
Când CC se opreşte, câinele trebuie să se aşeze imediat, din proprie iniţiativă şi în poziţie corectă.
c)
Notare:
Se vor penaliza rămânerea în urmă a cainelui fata de CC, mersul inainte şi mersul la distanta de
acesta, precum şi ezitarea CC la întoarceri, aşezatul încet sau şovăitor, comenzile suplimentare,
dirijarea din lesă, neatenţia la deplasări sau întoarceri, lipsa de concentrare în toate fazele, ajutorul
oferit cainelui prin semne si limbaj corporal şi constrângerile.
3. Sezi

10 puncte

a)
Comenzi sonore:
„PAS”, „SEZI”
b)
Descrierea exerciţiului:
Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, CC face o oprire
scurta, in pozitia de baza si la Cs sau Cm „SEZI”, câinele trebuie să se aşeze imediat. CC se
deplaseaza in mers normal mai departe, iar dupa alţi 15 pasi paşi se opreşte şi se întoarce cu faţa
către câine.
La semnalul AE, CC merge înapoi la câinele său şi ia poziţia de bază.
c)
Notare:
Se vor penaliza greşeli de parcurs, aşezarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de
înaintare, aşteptarea nervoasă sau neliniştită.
Dacă, în loc să stea in sezi, câinele se întinde în culcat sau rămâne în picioare se scad 5 puncte.
4. Culcat cu apel

a)
b)

10 puncte

Comenzi sonore:
„PAS”, „CULCAT”, „AICI”, „TRECI”
Descrierea exerciţiului:

Din locul de start, sau din pozitia de baza a exercitiului anterior, cu Cs ,,pas” CC pleacă drept în faţă
cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, face o oprire scurta, in pozitia de baza si la Cs sau la Cm
„CULCAT”, câinele trebuie să se culce imediat. După alţi 30 de paşi efectuaţi în linie dreaptă CC se
opreşte şi se întoarce către câine. La semnalul AE, CC îşi cheamă câinele cu o singura Cs (,,AICI”
sau numele cainelui) sau Cm. Câinele trebuie să vină bucuros şi rapid la CC şi să se aşeze frontal,
aproape de CC. La o Cs sau Cm „TRECI / PAS” câinele trebuie să se treaca în poziţia de bază,
asezat langa CC.
c)
Notare:
Se vor penaliza greşeli pe parcurs, culcarea cu mâna, culcarea înceată, incorectă sau în unghi faţă
de direcţia de înaintare, nervozitatea sau neliniştea în culcat, venirea lenta ori urmarea CC,
pozitionarile incorecte la aşezarea frontală sau de bază.
Dacă la comanda de culcare câinele se aşează sau rămâne ridicat se scad 5 puncte.
5. Rămânerea pe loc cu distragerea atenţiei

10 puncte

a)
Comenzi sonore:
,,PAS” „CULCAT”, „ŞEZI”
b)
Descrierea exerciţiului:
Înainte de începutul probei de subordonare a echipei CCs pereche, CC va trebui să-si paraseasca
câinele în poziţia culcat, pe locul de aşteptare indicat de AE: din pozitia de baza, fara lesa, la
semnalul AE, CC da comanda ,,culcat”. Nici lesa şi nici vreun alt obiect nu trebuie lăsate lângă câine.
CC trebuie să se îndepărteze cel puţin 30 de paşi, spre interiorul terenului, să se oprească şi să stea
liniştit în raza vizuală a câinelui, întors cu spatele la acesta. Câinele trebuie să rămână liniştit
în culcat fără nici o intervenţie din partea CC, în timp ce cealaltă echipă formată din conductor şi
câine trec prin exerciţiile 1-4.
Dacă există posibilitatea, femelele se lasă într-un loc diferit de cel al masculilor.
La semnalul AE, CC trebuie să meargă şi să se poziţioneze în partea dreaptă a câinelui său. După
circa 3 secunde, la alt semnal al AE, CC printr-o „SEZI” comandă câinelui să ia rapid poziţia de bază.
CC are dreptul la recompensarea verbală a câinelui după care CCc se deplasează la locul de start şi
luând poziţia de bază se prezintă la AE pentru a anunta incheierea probei A a examenului BH.
c)
Notare:
Se vor penaliza comportamentul neliniştit al CC ca şi alte ajutoare ascunse, nelinişte în culcat a
câinelui, precum si o prea rapidă ridicare în şezi a câinelui, la finalul exercitiului.
În cazul în care, în timpul exerciţiului, câinele se ridică în şezi sau în picioare, fără să părăsească
locul sau stă culcat dar este agitat sau dacă câinele se deplasează la maxim 3m din poziţia iniţială
rezultă doar o punctare parţială.
În cazul în care câinele se îndepărtează cu mai mult de 3m de la locul părăsirii, inainte ca echipa CCc
care efectueaza proba de subordonare sa finalizeze exercitiul 2, nu se acordă nici un punct. Daca
asta se intampla dupa finalzarea exercitiului 2, se acorda o punctare partiala.
În cazul în care câinele vine către conductor în timpul recuperării sale, exerciţiul va fi depunctat cu
până la 3 puncte.
Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.
EXAMINARE ÎN TRAFIC (proba de socializare)
Reguli generale:

Proba trebuie organizata în locuri publice, (stabilite de AE si RE) precum străzi, drumuri sau pieţe cu
trafic mediu, deci in afara terenului de examinare. Circulaţia publică nu trebuie stânjenită.
Datorită particularităţilor sale, aceasta proba necesită un timp îndelungat. Examinarea nu trebuie să
fie superficială din cauza numărului mare de participanţi. Din aceste motive este permisă examinarea
de către un arbitru a maxim 15 câini pe zi.
Nu se vor acorda punctaje pentru această secţiune. Pentru promovare este foarte importantă
impresia generală a câinelui în trafic.
Exercitiile descrise mai jos sunt orientative si pot fi modificate de AE, in functie de conditiile de care
dispune organizarea. AE are dreptul sa ceara repetarea sau modificarea unui exercitiu, in situatii
neclare, cand evalueaza un exmplar.

Reguli de execuţie:
Intalnirea unui grup de persoane
La semnalul AE, CC cu câinele în lesă se deplasează pe porţiunea indicată. AE îi urmează la o
distanţă corespunzătoare. Câinele trebuie să meargă la pas cu lesa lăsată lejer. Câinele trebuie să se
comporte indiferent faţă de pietoni sau de trafic.
Traseul se va întretăia cu cel al unui pieton, iar cainele trebuie sa ramana indiferent.
CCs continua sa se deplaseze si intra intr-un grup de minim 6 persoane. Una dintre persoane il
abordeaza pe CC si dau mana. Cainele primeste de la CC comanda sezi sau culcat si trebuie sa
ramana in pozitie pe parcursul acestei interactiuni.
Intalnirea unui biciclist
La scurt timp vor fi depăşiţi, la distanţă mică, de un biciclist care va merge pe carosabil, venind din
spate, claxonand. Biciclistul intoarce si trece iar pe langa CCs, de data asta din fata, deasemenea
claxonand. În timpul depăşirii câinele trebuie să se afle între CC şi biciclist. Cainele trebuie sa
ramana indiferent.
Reactia la masini

Câinele trebuie să meargă la pas cu lesa lăsată lejera. CCs trec de cateva masini. Motorul uneia
dintre ele va fi pornit. Alteia i se va tranti o usa. CCs se deplaseaza mai departe, iar o masina opreste
in dreptul lor si soferul deschide geamul si interactioneaza cu CC. Cainele este pozitionat in sezi sau
culcat. Cainele trebuie sa ramana indiferent la masini si zgomotele din trafic.
Intalnire cu alergatori sau patinatori
CC si cainele sau se deplaseaza intr-o zona mai linistita. Cel putin 2 alergatori ii depasesc, fara sa
incetineasca. Un alt alergator vine spre ei in fuga. Cainele nu trebuie sa execute un mers la pas strict,
dar nu are voie sa interactioneze cu alergatorii. Este permis ca CC sa-si aseze cainele in pozitia
culcat sau sezi. Exercitiul poate fi realizat si cu patinatori.
Comportamentul faţă de alte animale
La semnalul AE, CC cu câinele în lesă se deplasează în trafic scăzut.
La un moment dat, la semnalul AE, CC leagă câinele la un punct fix. CC pleacă si iese din câmpul
vizual al câinelui. Câinele poate sta în orice poziţie. În timpul părăsirii un pieton cu un câine legat în
lesă trece pe lângă cel examinat la o distanţă de circa 5 paşi. În tot acest timp câinele examinat
trebuie să se comporte liniştit. Câinele auxiliar nu trebuie să fie agresiv.
AE hotaraste daca exerctiile se deruleaza in acelasi loc pentru toti participantii, sau daca prefera sa
arbitreze separat cainii in contexte diferite.

schema de executie a probei A (subordonare)

