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STRUCTURA EXAMINĂRILOR
TREPTE DE EXAMINARE
Standardele internaţionale de examinare pentru câini utilitari includ următoarele examene:

Testare pentru Caini de companie
(cu proba de socializare)
Examinare preliminara IGP V

Probe A, B

Examen pentru câini utilitari IGP 1

Probe A, B, C

Examen pentru câini utilitari IGP 2

Probe A, B, C

Examen pentru câini utilitari IGP 3

Probe A, B, C

Examen pentru câini de urmă FH 1

Proba A

Examen pentru câini de urmă FH 2

Proba A

Examen pentru câini de urmă IGP-FH

Proba A1, A2

Examinare preliminara IGP ZTP

Probe A, B, C

trepte de examinare:
BH → (IGP V) → IGP 1 → IGP2 → IGP 3
BH → IGP-FH

Probe A, B, C

Preambul
Cainele este partenerul omului de peste 35.000 de ani. Prin domesticire, cainele a format o
stransa relatie sociala cu omul, de care depinde. Aceasta atrage responsabilitate din partea omului,
de care depinde bunastarea cainelui.
Cand se pune problema pregatirii fizice si psihice a unui caine, sanatatea acestuia este
prioritara. Este imperativ necesar ca exemplarul sa fie abordat de o manieara corecta, umana si
reglementata. Acest lucru include si intretinerea corecta a cainelui prin nutritie adecvata si
intretinere medicala necesara, incluzand vaccinari si examinari veterinare regulate. In plus, cainelui
trebuie sa i se ofere si posibilitatea de socializare si exercitiu fizic de care are nevoie.
De-a lungul istoriei, cainele a lucrat in slujba omului, in diferite moduri. In societatea
moderna, nenumarate utilitati ale cainelui au fost suprimate, prin aparitia mijloacelor tehnice. Din
acest motiv, stapanului ii revine responsabilitatea de a mentine caracterul utiltar al cainelui prin alte
actiuni si activitati fizice, prin care acesta sa-si pastreze contactul strans cu omul. Examinarile si
intrecerile canine utilitare - examinarile pentru caini de companie (BH), pentru caini utilitari, sau de
urma (FH) si testele de cheta de obiect - pe aceste principii trebuie abordate. Cainele trebuie sa fie
utilizat in functie de abilitatile si calitatile sale. Suplimentar exercitiilor fizice de intretinere, cainele
trebuie implicat intens in activitati, conform capacitatii sale de invatare, necesitatii de consum fizic
precum si abilitatilor pe care le poseda. Toate acestea pot fi satisfacute excelent de variatatea de
sporturi canine care exista. Cainii care nu beneficiaza de suficienta activitate ies in evidenta in mod
negativ si acest fapt poate atrage oprobriul.
In dresajul cainelui si in activitatile canine sportive, trebuie abordate acele metode care educa
atent, cu scopul de a obtine o relatie cat mai armonioasa intre om si caine. Obiectivul dresajului este
sa ii putem comunica cainelui ce dorim sa faca, intr-o maniera pe care acesta o poate intelege.
Armonia dintre om si caine este esentiala in relatia acestora, indiferent de sportul pe care il practica.
Pentru a obtine aceasta armonie, este important sa evaluam cainele obiectiv si sa ii intelegem
capacitatea.
Este responsabilitatea etica a omului sa isi creasca si sa isi educe adecvat cainele. Metodele
aplicate trebuie sa respecte standardele stiintelor comportamentale, mai ales in ceea ce priveste
specificul rasei. Pentru a obtine nivelul de educare, instruire si dresaj dorit, este important sa se
utilizeze metode pozitive pentru caine, si nu forta. In plus, este imperativ sa nu se accepte folosirea
de tehnici care nu implica crestera corecta, ci educarea si instruirea improrii.
Utilizarea unui caine in sportul canin trebuie sa se ghideze dupa abilitatile acestuia, dupa
capacitatea sa competitiva si dupa disponibilitatea sa. Trebuie evitata influentarea abilitatilor
cainelui de a evolua prin utilizarea medicatiei sau a unor metode abuzive. Evaluarea abilitatilor
cainelui trebui sa fie foarte atenta. Solicitarea unui caine in activitati pe care nu e capabil sa le
deruleze contravine constiintei etice la toate nivelele acesteia. Numai acela care isi asuma
responsabilitatea de a fi un adevarat prieten cainelui sau se poate prezenta, impreuna cu acesta
sanatos si apt, la examene, competitii si antrenamente.
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Prevederi generale
Abrevieri generale
Valabilitate
Generalităţi
Perioadele de examinare
Zilele de examinare
- sambata, duminica, sarbatori legale
- vinerea
- reglementari pentru sarbatorile legale
Organizarea examinărilor – secretariatul de examen
Responsabilii (coordonatorii) de examen
Arbitri de examen
Dreptul de participare
Reglementari anti-doping si veterinare
Compatibilitate sociala
Participantii la examinare
Conductori cu dizabilitati (handicap)
Cereri privind lesa si zgarda de examen
Obligativitatea botnitei
Răspundere
Vaccinari
Ceremoniile de premiere – trofeele
Titlul de performanţă
Carnet de performanţă
Testarea temperamentala TSB – pentru proba C (valabil la toate nivelele de
examinare)
Comenzi
Reguli internationale / reguli speciale
Campionatul Mondial / European
Masuri disciplinare
Descalificare
Intreruperea / suspendarea examinarii
Motivarea intreruperii examinarii
Intreruperea examinarii pe caz de accidentare / boala
Evaluarea temperamentala – testul lipsei de prejudecati
Rezultatele evaluarii temperamentale
Derularea verificarii identitatii
Caini care nu etaleaza indiferenta la focul de arma
Evaluare
Tabelul de punctaj
Calcularea procentuala
tabelul de punctaj – exercitii individuale
Reglementari pentru atentatorii de examen
Prevederi individuale pentru examinari
Testarea Caine de comapanie cu test de socializare – BH
- descrierea examinarii: Examinarea Caine de companie cu test de socializare
BH
- examinare in trafic
- informatii generale
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- proceduri de examinare
- intalnirea cu grup de persoane
- intalnirea cu biciclist
- intalnirea cu masini
- intalnirea cu alergatori sau patinatori
- intalnirea cu alti caini
Proba A – URMA
- reglementari generale
- instructiuni: exclusiv pentru FH 1, FH 2 si IGP-FH
- instructiuni: exclusiv pentru FH 2 si IGP-FH
- terenul de urma
- trasarea urmei
- obiectele de urma
- semnalizarea obiectelor
- semnalizarea prin indicare (respingere)
- semnalizarea prin ridicare / aportare
- prelucrarea urmei cu sau fara lesa
- lesa de urma
- prelucrearea urmei fara lesa
- prezentarea la arbitru / prezentarea la finalul probei
- prelucrarea urmei
- unghiurile
- recompensa
- suspendarea examinarii / descalificarea
- criterii de evaluare – responsabilitatile arbitrului
- depunctari pentru toate nivelele de examinare
Proba B – DISCIPLINA
- comenzi
- comenzile suplimentare
- alocarea punctajelor, idividual, pe nivele
- specificatii pentru examinarile IBGH 1 – 3
- cereri speciale pentru IBGH 3
- exercitii IGP-V si IGP-ZTP
- nota
- inceputul si finalul unui exercitiu
- pozitia de baza
- introducerea in exercitiu
- preluarea din exercitiu
- chemarea / pozitia frontala / pozitia de final
- recompensa
- pozitionari incorecte
- eliberarea butucelului de aport la comanda
- butuceii de aport
- obstacolul de aport
- palisada
- descrierea exercitiilor
- mersul la pas cu / fara lesa
- schema traseului pentru mersul la pas
- executia exercitiului
- sezi din miscare (la toate nivelele de examinare)
- culcat cu chemare
- ramanere pe loc din mers (IGP 2 si IBGH 3)
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- ramanere pe loc din alergare (doar IPG 3)
- aport pe sol
- pozitia de baza la aportul peste obstacol / palisada
- aport peste obstacol de 1 m
- saritura peste palisada (IGP 1)
- aport peste palisada
- trimitere inainte cu culcat
- asteptare in culcat cu distragerea atentiei
- recompensa
- depunctari obligatorii
Proba C – PAZA (IGP 1 – 3)
- prevederi generale
- marcarea terenului
- corturile
- cerinte de baza
- criterii de evaluare
- comenzi suplimentare – depunctari
- nivelele de examinare IGP 1 – 3 (exercitii si punctaje)
- prezentarea la arbitru
- scotocirea
- retinere atentatorului si semnalizare (10 puncte pentru retinere, 5 pentru
semnalizare)
- oprirea incercarii de evadare
- IGP 1
- IGP 2 & IGP 3
- incercarea de evadare (IGP 1 - 3)
- incheierea exercitiului
- escorta din spate IGP 2
- escorta din spate IGP 3
- atacul din escorta din spate (doar pentru IGP 3)
- atac lansat (atacul lung / in miscare)
- reatacul din faza de supraveghere si incheierea examinarii pentru IGP 2 & 3
Examinari suplimentare
- IGP-ZTP
- IGP V
- Urma 1 – 3 (FPr 1 – 3)
- Disciplina 1 – 3 (Upr 1 – 3)
- Paza 1 – 3 (SPr 1 – 3)
- Test caini utilitari 1 – 3 (GPr 1- 3)
- Test de cheta de obiect 1 – 3 (StPr 1- 3)
Scheme
Informatii suplimentare pentru IGP (regulament international de examinare
pentru caini utilitari)
- scotocirea la corturi
- dispunerea pentru evadare si reatac
- obstacolul de 1m
- palisada
- butuceii de aport
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Prevederi generale
Abrevieri generale
FCI – Federatia Chinologica Internationala
IGP – regulament international de examinare
a cainilor utilitari
AE – arbitru de examen
RE – responsabil examen

AA – asistent atentator
CC – conductorul cainelui
CCc – echipa conductor si caine
TU – trasator de urma
Cs – comanda sonora

Valabilitate
Prezentul regulament de examinare pentru câini utilitari intra in vigoare incepand cu
01.01.2019. A fost prelucrat şi aprobat de către Comisia pentru Câini Utilitari FCI si aprobat de
Comitetul general FCI in luna februarie 2018. Odata intrat in vigoare, înlocuieşte toate
regulamentele precedente, care isi pierd valabilitate.
Regulamentul a fost discutat şi întocmit în limba germană si aprobat de Comisie. În cazul
unor ambiguitati, reperul este textul in limba germana. Textul in limba germana reprezinta varianta
oficiala si de referinta pentru traduceri.
Regulamentul este valabil pentru toate asociatiile membre FCI, ca si pentru partenerii
contractuali ai acesteia. Toate examenele şi competiţiile pentru câini utilitari trebuie sa respecte
acest regulament.
Generalităţi
Examenele şi competiţiile pentru câini utilitari vor servi două scopuri:
1. Prin promovarea unei examinari, un exemplar primeste recunoasterea aptitudinilor sale,
sub aspect utilitar
2. Examinarile contribuie la menţinerea sănătăţii câinilor şi la intretinerea coditiei lor fizice
si a eticii de lucru.
Asociatiile nationale sunt incurajate sa promoveze examinarile IGP. In special competitiile de
lucru internationale e recomandabil sa se desfasoare in baza conceptului IGP.
Toate examenele şi competiţiile pentru câini utilitari trebuie sa se desfasoare, din punct de
vedere al comportamentului participantilor, sub egida sportivitatii. Prevederile acestui regulament
sunt obligatorii pentru toţi participanţii, care trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe. Locul si data
exacta a examinarilor trebuie sa fie prezentate public tuturor membrilor asociatiilor chinologice.
Examenele si competitiile utilitare trebuie sa corespunda cu treptele complete de examinare,
sau cu probele complete aferente treptei respective de examinare. Titlurile se acorda exclusiv pentru
promovarea integrala a unei trepte de examinare. Titlurile trebuie sa fie recunoscute de toate
asociatiile din tarile membre FCI.
In tarile in care legea interzice testarea cu bastonul, regulamentul de fata poate fi implementat
fara utilizarea aceastuia.
Fiecare treaptă de examen poate fi repetată de mai multe ori. Treptele de examinare pot fi
promovate doar în ordinea 1 – 2 - 3. Pentru a trece la o treaptă superioară câinele trebuie să fi
absolvit treptele anterioare, obtinand minim calificativul ,,suficient / satisfacator” la fiecare proba a
examinarii. Câinele trebuie să fie prezentat în treapta de examinare cea mai avansată pe care a
promovat-o.
Perioadele de examinare
Examenele pentru câini utilitari se pot organiza pe tot parcursul anului, cand conditiile
climaterice o permit, iar bunastarea conductorului si a cainelui nu este pusa in pericol. In caz
contrar, un examen nu se poate organiza. Decizia in aceasta directie ii apartine arbitrului de examen.
O asociatie nationala poate implementa restrictii privind perioadele de examinare acceptabile pentru
zona respectiva.
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Zilele de Examen
a)
Sambata, Duminica, Sarbatorile legale.
Zilele in care se organizeaza examinari sunt, de obicei, la sfarsit de saptamana sau in
sarbatorile legale. Inclusiv examinarile BH trebuie organizate in zile oficiale de examinare.
Se accepta sustinerea unei examinari BH si IGP 1 / FH 1 in tandem, intr-un eveniment de 2
zile (vineri – sambata), (sambata - duminica), la o asociatie / club, sau 2. Nu se impune un timp de
asteptare intre examinarea BH si IGP 1 / FH 1.
b)
Examinari in zilele de vineri:
In zilele de vineri se pot sustine examinari doar daca sunt parte dintr-un examen ce se
desfasoara si in ziua de sambata.
Observatie: Se va opta pentru examinare in ziua de vineri numai daca numarul de probe ce
urmeaza a fi arbitrat este prea mare pentru zilele de examen desemnate. Ora de incepere a
examinarii nu poate fi mai devreme de 12:00. Numarul de participanti va fi impartit la jumate
pentru examinarile IGP/FH, iar la examinarile BH pot fi examinati maxim 7 caini.
In cazul unui arbitraj in tandem vineri / sambata, examinarile trebuie sa se incheie sambata.
Un caine poate absolvi complet o treapta de examen vineri.
Exceptie: Daca exista participanti ce urmeaza sa fie testati atat pentru examinarea BH, cat si
pentru treapta IGP 1 / FH 1, acestia vor incepe examinarea BH vineri, pentru a putea participa la
examenul IGP 1 / FH 1 samabta (daca nu se depaseste numarul de probe admis).
c)
Examinarile in timpul sarbatorilor nationale:
Pentru evenimentele programate in timpul sarbatorilor nationale se respecta aceleasi
reglementari.
Organizarea examinărilor / Responsabilul de examen
De partea organizatorică a examenului răspunde un Responsabil de Examen (RE). Acesta va
coordona şi va supraveghea toate demersurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea
examenului.
RE se ocupă de tot ceea ce implica si impune organizarea şi este la dispoziţia AE pe toată
durata examenului.
RE nu poate să prezinte un câine sau să ocupe altă funcţie. Prioritar, el trebuie să se ocupe de
următoarele:
 sa obtina documentatia si aprobarile necesare organizarii examenului
 sa puna la dispozitia evenimentului terenuri de urma corespunzatoare pentru toate treptele de
examinare, conform regulamentului
 să primească aprobarea proprietarului(lor) terenurilor de examinare;
 să gaseasca personal voluntar calificat care să corespundă cerinţelor examinărilor (asistenti de
arbitru – AA, trasatori de urma – TU, grup de persoane pentru proba de disciplina);
 sa obtina autorizarea eveniment
 să pună la dispoziţie echipamentele specifice şi îmbrăcămintea de protecţie pentru AA;
 să pregătească actele şi formularele necesare tuturor etapelor (fise si rapoarte de arbitraj);
 să verifice toate documentele examenului, carnetele de performanţă, carnetele de sănătate si să
încheie, în caz de necesitate, o asigurare civila.
RE trebuie să aducă la cunoştinţă AE locul desfăşurării, ora, treptele de examen şi numărul de
câini înscrişi în examen sau concurs cu cel puţin trei zile înainte de data stabilită. Dacă aceste
prevederi nu sunt îndeplinite AE are dreptul să îşi retragă participarea.
Aprobarea pentru desfăşurarea examenului sau concursului trebuie prezentată AE.
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Delegatul de examen
Asociatiile nationale membre FCI au dreptul sa supravegheze examinarile utilitare organizate
de membrii lor. Organizatia nationala poate delega o persoana abilitata pentru supravegherea bunei
desfasurari, in conformitate cu reglementarile in vigoare, a unei examinari.

Arbitrul de examen (AE)
Arbitrii autorizati pentru examinările IGP pot primi invitatii de la cluburile organizatoare ale
evenimentelor, sau conform reglementarilor asociatiei nationale. Pentru campionate mondiale
arbitrii vor fi desemnati de Comisia pentru Câini Utilitari a FCI.
Stabilirea numărului de arbitri care vor fi invitaţi sa jurizeze un examen rămâne la latitudinea
organizatorului.
Un arbitru poate să arbitreze intr-o zi maxim 36 de probe (mai putin in in cazul campionatelor
mondiale).
Pentru evenimente majore organizate de o asociatie nationala se pot stabili reglementari
speciale.
AE nu are voie să arbitreze câini al caror proprietar este, care se află în posesia (intretinerea)
sa temporara, câini ai căror proprietari / posesori trăiesc în aceaşi casă cu el, câini care sunt
prezentaţi de persoane care trăiesc în aceaşi casă cu el.
AE nu are voie sa prezinte un caine intr-un examen in care oficiaza.
AE nu trebuie să perturbe sau să influenţeze prin comportamentul său prestatia câinelui.
AE trebuie să vegheze la respectarea regulamentului şi la respectarea indicaţiilor sale. În caz
contrar are dreptul să întrerupă desfăşurarea examenului. Intr-o asemenea situatie, AE trebuie sa
prezinte un raport scris care sa explice hotararea sa corpului acreditat al asociatiei nationale.
AE are dreptul să ia decizia de descalificare a CC în cazul unui comportament nesportiv, sau
pentru posesia in cadrul examinarii de articole motivationale, precum si pentru nerespectarea
regulamentelor chinologice, sau a normelor de protecţie a animalelor, sau pentru orice
comportament de contravine cutumelor locale. Intreruperea examinarii trebuie consemnata in
carnetul de performanta. In cazul unei descalificari, punctele obtinute pana la momentul acesteia nu
vor fi luate in considerare.
AE este autorizat sa inrerupa evolutia unui caine in cazul unei accidentari sau incapacitari,
chiar daca CC nu considera acelasi lucru.
Hotărârea arbitrului este definitiva şi inatacabilă. Orice critică asupra hotărârilor sale poate fi
sancţionată cu evacuarea din incinta evenimentului 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.
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Dreptul de participare
La data examenului câinele trebuie să fi împlinit vârsta minim necesară. Nu se admit excepţii.
Este obligatorie promovarea testarii ,,Caine de companie cu proba de socializare” (BH) in
prealabil inscrierii la un exmane de lucru utilitar.
Varsta minima pentru participarea la testarea BH, in cadrul examinarilor AChR, este de 12
luni.

exainare
IBGH 1
IBGH 2
IBGH 3
IGP-V
IGP-1
IGP-2
IGP-3
IFH-V
IFH-1
IFH-2
IGP-FH
IGP-ZTP
F. Pr. 1-3
U.Pr. 1-3
S.Pr. 1-3
G.Pr 1-3
St.Pr. 1
St.Pr. 2
St.Pr. 3
IAD

examinare obligatoriu promovata
anterior
BH (CdC cu proba de socializare)
IBGH 1
IBGH 2 sau Obedience 1 sau IGP 1
BH (CdC cu proba de socializare)
BH (CdC cu proba de socializare)
IGP-1
IGP-2
BH (CdC cu proba de socializare)
BH (CdC cu proba de socializare)
IFH-1
BH (CdC cu proba de socializare)
BH (CdC cu proba de socializare)
BH (CdC cu proba de socializare)
BH (CdC cu proba de socializare)
BH (CdC cu proba de socializare)
BH (CdC cu proba de socializare)
BH (CdC cu proba de socializare)
Stö.Pr . 1
Stö.Pr. 2
BH (CdC cu proba de socializare)

varsta
minima
15 luni
15 luni
15 luni
15 luni
18 luni
19 luni
20 luni
15 luni
18 luni
19 luni
20 luni
18 luni
15 luni
15 luni
18 luni
15 luni
15 luni
15 luni
15 luni
16 luni

Testarile pe probe FPr 1 – 3 se desfasoara in conformitate cu regulamentul IGP pentru proba
A. Testarile pe probe UPr 1 – 3 se desfasoara in conformitate cu regulamentul IGP pentru proba B.
Testarile pe probe SPr 1 – 3 se desfasoara in conformitate cu regulamentul IGP pentru proba C.
Testarile pe probe Gpr 1 – 3 se desfasoara in conformitate cu regulamentul IGP pentru probele de
disciplina, respectiv paza, probele B si C. Aceste testari se pot efectua separat, ca proba, fara sa
confere vreun certificat oficial (titlu de munca). Examene care sa contina doar probe de paza nu
sunt permise. Conductorul poate alege la care din aceste probe participa, fara sa fie necesar sa fi
promovat anterior o treapta inferioara de examinare.
La examene şi competiţii pentru câini utilitari poate participa orice câine indiferent de mărime,
rasă sau ascendenta. Exemplarul trebuie sa se afle intr-o conditie fizica care sa ii permita executarea
probelor IGP.
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Femelele în călduri sunt acceptate în toate treptele de examen; trebuie totuşi să fie ţinute
separat de restul participanţilor. Vor sustine proba A conform programului de examinare, iar la
restul probelor vor participa la final. 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 examen la nici o treaptă. In cazul aparitiei
unei suspiciuni, decizia finala de participare va fi luata de medicul veterinar.

Masuri anti-doping si reglementari de vaccinare
Un caine inscris de proprietarul sau la o examinare si prezentat de acesta, sau de conductor, la
locatia evenimentului, trebuie sa nu prezinte in tesuturi, sau fluide corporale si excremente niciuna
din substantele interzise de regulamentul FCI. Lista substantelor interzise, procedurile de testare
pentru substante interzise si eventualele sanctiuni pentru incalcarea reglementarilor, sunt publicate
in regulamentul FCI aferent. Asociatiile nationale pot extinde aceste prevederi pe proprie
raspundere.
La examinare, cainele trebuie sa aiba vaccinarea antirabica efectuata la zi si demonstrabila prin
carnetul de vaccinari.
Compatibilitate sociala – Descalificarea din cauza agresivitatii
Un caine care, in orice moment al examinarii (inainte, in timpul, sau dupa evolutia sa in
examen) musca o persoana, sau un alt caine, incearc sa muste, ataca sau incearca sa atace, este
descalificat din competitie. Toate punctele obtinute ii sunt retrase si este descalificat, chiar daca
exemplarul incheiase toate probele. Intr-un eveniment care se desfasoara in mai multe zile,
descalificarea se extinde pe toate zilele, asa incat exemplarul nu se mai poate prezenta la nicio
proba ulterioara a examinarii.
In cazul agresivitatii canine, descalificarea este imediata.
Inainte de a i se permite inscrierea la un alt examen, proprietarul sau conductorul cainelui
descalificat pentru agresivitate trebuie sa demonstreze, intr-o alta examinare sau competitie ca
echipa (cainele) a promovat din nou testarea BH cu proba de socializare. Examinarea BH respectiva
va trebui sa fie efectuata de un alt arbitru utilitar decat cel care a arbitrat exemplarul anterior, in
cadrul unei examinari BH. Descalificarea trebuie mentionata in toate formularele si documentele
aferente cu inscrisul: ,,Descalificat din cauza agresivitatii canine; cainele trebuie prezentat din nou
la o examinare BH cu proba de socializare.”
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Probele aferente nivelelor de examinare:
FPr, UPr si SPr, 1-3
GPr 1-3
IBGH 1-3
IFH-V / Test de urma
IFH-1, IFH-2 si IGP-FH
BH (examinarea Caine de Companie cu proba de sociaizare
IGP- (V) / IGP- test de aptitudini
IGP- (ZTP) /IGP – test de aptitudini de rasa
IGP 1 - 3
Cheta (scotocire) de obiect 1-3
Test de anduranta

echivalent a 1 proba
echivalent a 2 probe
echivalent a 1 proba
echivalent a 1 proba
echivalent a 3 probe
echivalent a 2 probe
echivalent a 2 probe
echivalent a 3 probe
echivalent a 3 probe
echivalent a 1 proba
echivalent a 1 proba

Pentru evenimente majore organizate de asociatiile nationale pot fi stabilite reglementari
speciale.
Asociatia nationala va face o propunere in scris Comisiei pentru Caini Utilitari a FCI, care va
lua hotararea finala.
Obligaţii ale participantului la examen
Conductorul sau proprietarul câinelui trebuie sa respecte termenul limita pentru inscrierea la
eveniment.
Conductorul se angajeaza sa achite taxa de examinare odata cu inscrierea la eveniment.
Dacă un CC nu poate participa la o examinarea la care s-a inscris, are obligativitatea să
comunice RE acest lucru.
Participantii trebuie sa prezinte carnetul de vaccinari impuse de legislatia in vigoare si sa
respecte legile de protectie a animalelor. Indicaţiile date de către AE, respectiv de către RE, vor fi
urmate în mod benevol de către CC. CC trebuie sa se prezinte intr-o maniera sportiva si, indiferent
de rezultatele obtinute pe probe, sa participe la toate probele unei trepte de examinare. Examinarea
se incheie cu anuntarea rezultatelor (eventual ceremonia de premiere) si cu inmanarea carnetelor de
preformanta.
O examinare trebuie sa aiba cel putin 4 participanti pe zi. Numar de participanti intr-o zi poate
fi mai mic, daca acestia se prezinta pentru promovarea examenului BH, in vederea inscrierii la
examenul IGP 1 sau FH 1, in cadrul aceluiasi evniment (dar in alta zi).
Un conductor si un caine pot participa la un singur eveniment odata (o examinare care dureaza
mai multe zile este considerata un singur eveniment).
Un CC poate să prezinte la un eveniment maxim doi câini.
Un câine poate promova o singura treapta de examinare in cadrul unui examen, cu exceptia
treptelor BH si IPO 1 sau FH 1.
Pentru a putea participa la o examinare un proprietar de caine si / sau un conductor trebuie sa
fie membri ai unei asociatii recunoscute FCI. Exceptii de la aceasta regula pot fi permise de catre
asociatia nationala doar in cazul examinarilor BH.
Pentru examinarile cu mai multi participanti la aceeasi treapta se va proceda la o tragere la
sorti a numerelor de concurs.
Conductori cu dizabilitati (handicap)
In situatia in care un conductor nu poate efectua corect o parte dintr-un exercitiu din cauza
unui handicap fizic, va trebui sa informeze arbitrul (AE) inaintea inceperii examinarii.
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In cazul unui participant care prezinta dizabilitati si nu isi poate prezenta cainele pe partea
stanga, este permisa prezentarea pe partea dreapta. In regulamentele proprii, asociatiile pot permite
si alte modificari.
Cereri privinda lesa si zgarda de examen
Intr-o examinare este permisa doar purtarea unei zgarzi metalice, tip lanţ, cu un singur sir de
zale, care nu este fixată pe inelul strangulant. Pentru examinarile BH este permisa si prezentarea cu
alte zgărzi, ca de exemplu de piele, textile sau cu ham peste piept. Aceasta este permisa si in
examinarile BGH 1- 3, cu exceptia hamului, care nu este permis. Pentru examinarile si probele de
urma, cainele poate purta, aditional zgarzii metalize, si un ham de urma sau o vesta.
Daca exista suspiciunea unei nerespectari a regulamentului in mod fraudulos asupra utilizarii
unei zgarzi de corectie, AE va descalifica participantul. In carnetul de performanata se va consemna
,,descalificat pentru comportament nesportiv”, iar punctajul deja obtinut nu va fi luat in considerare.
Conductorul câinelui utilitar (CC) trebuie să folosească pe tot parcursul verificării o lesă. In
cazul exercitiilor fara lesa, aceasta trebuie purtată în aşa fel încât să nu fie vizibilă pentru câine (in
buzunar sau purtată în diagonală peste corp, in partea opusa cainelui).
Obligativitatea botnitei
Obligativitatea purtarii de catre caine a unei botnite in spatiul public este reglementata de
legislatia nationala sau reglementarile locale. In cazul exitentei acestei obligativitati, conductorul isi
poate prezenta cainele la examinarile BH cu botnita.
Răspundere
Proprietarul câinelui răspunde pentru toate daunele produse persoanelor şi obiectelor de către
câinele său. Proprietarul trebuie să fie asigurat în calitate de deţinător de câine contra urmărilor
acestora. Conductorul câinelui este direct raspunzator pentru eventualele accidentari pe toată durata
concursului, atât pentru sine cât şi pentru câinele lui. Respectand indicatiile AA si ale
organizatorului, CC se implica de buna voie si pe propriul risc in rutina de examinare.
Vaccinari
Efectuarea vaccinarilor de catre un cadru medical veterinar autorizat, trebuie demonstrata
prin prezentarea carnetului de sanatate al cainelui, arbitrului sau responsabilului de examen.
Ceremoniile de premiere – trofeele
Ceremoniile de premiere trebuie organizate separat, exclusiv pe nivele de examinare.
Daca mai multi participanti la examinarile IGP, nivelele 1 – 3, obtin acelasi punctaj,
clasamentul va fi decis in functie de cel mai mare punctaj obtinut la proba C (paza). Daca si
punctajele pentru proba C coincid, punctajul obtinut la proba B (disciplina) va determina
clasamentul. Daca punctajele tuturor celor 3 probe sunt indentice, concurentii cu acelasi punctaj vor
ocupa acelasi loc in clasament. In cazul competitiilor IGP-FH, concurentii cu acelasi punctaj sunt
departajati de punctajul cel mai mare al unei urme. Daca punctaje obtinute sunt identice pentru
fiecare urma in parte, concurentii sunt clasati identic.
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Titlul de performanţă de lucru
Titlul “Campion international de muncă” (CIT) este acordat de FCI, la solicitarea CC, prin
intermediul asociatiei nationale.
Decernarea de CACIT şi rezerva-CACIT este posibila doar in cadrul examenelor de muncă
care au acordul FCI pentru oferirea acestor titluri, cainilor prezentati exclusiv la cea mai inalta
treapta de nivel (3). La o competiţie CACIT trebuie să fie invitate toate asociatiile nationale FCI. La
o intrecere CACIT trebuie să fie invitaţi cel puţin doi arbitri de muncă dintre care cel puţin unul
trebuie să provina dintr-o alta tara decat cea organizatoare.
Recomandari pentru acordarea titlurilor CACIT sau rezerva-CACIT utilitari – pot fi propusi
caini care:
- au obtinut in cadrul unei expozitii cel putin calificativul ,,foarte bun”
- in cadrul examenului de lucru au primit cel puţin calificativul foarte bun; titlul nu se acorda
automat la obtinerea acestui calificativ
- apartin grupelor FCI 1, 2, sau 3 ce intra sub solicitarea unei examinari de lucru (utilitari sau de
urma)
Decernarea titlului de Campion National de Lucru este reglementata de regulile proprii
fiecarei asociatii nationale.
In cadrul unui concurs, pot fi acordate doar un singur titlu CACIT si un singur titlu
rezerva-CACIT.
Carnetul de performanţă
Prezentarea carnetului de performanţă, emis de o asociatie sau club, in conformitate cu
reglementarile asociatiei nationale, este obligatorie pentru toti participantii. Este important de
specificat faptul ca pentru un câine nu poate fi emis decat un singur carnet de performanţă.
Răspunderea pentru acesta ii apartine asociatiei emitente.
Indiferent de circumstante, rezultatul obtinut la examinare se consemneaza in carnet de catre
AE si este verificat de RE.
In carnetul de performanta trebuie notat: numarul de membru, numele si rasa exemplarului,
identificarea cainelui (tatuaj / microcip); Numele si adresa proprietarului cainelui, punctajul pe
probe A, B si C, calificativul si rezultatul TSB. Numele si semnatura arbitrului.
Evaluarea T S B
Notarea evaluarii TSB, are ca scop descrierea caracteristicilor câinelui în vederea evaluarii
calitatilor sale pentru programul de selectie si reproducere. Notarea TSB nu influenţeaza rezultatul
examenului şi nici clasamentul. Pentru a obţine o notare TSB câinele trebuie sa fi efectuat cel putin
un exercitiu cu muscatura.
Cu aprecierile: marcant, prezent, şi insuficient sunt notate următoarele calităţi:
determinarea, siguranta de sine, rezistenţa la stres.
TSB MARCANT obţine un câine: cu multă dorinţă de muncă; cu un comportament
instinctual clar; puternic motivat si determinat; cu o prezenţa sigură de sine; cu atenţie
imperturbabilă şi rezistenţă mare la stres.
TSB PREZENT obţine un câine: cu o usoara deficienta a determinarii, a comportamentului
instinctual şi a atenţiei şi rezistenţei la stres.
TSB INSUFICIENT obţine un câine: cu lipsuri mari in determinare; cu lipsa siguranţei şi
atenţiei; pentru rezistenţă la stres insuficientă.
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Comenzi
Comenzile prezentate in regulamentul de examinare sunt considerate sugestii. Comenzile
pentru executia unui exercitiu trebuie date pe un ton normal si trebuie sa fie intodeauna aceleasi
pentru acelasi exercitiu. Pentru chemarea cainelui, se poate utiliza numele cainelui, in locul unei
comenzi de chemare. In cadrul exercitiilor de scotocire la cort, numele cainelui poate fi utilizat
suplimentar comenzii de chemare. In orice alt context, utilizarea suplimentara a numelui cainelui
este considerata o dubla comanda.
Asociatiile nationale pot emite prevederi pentru utilizarea exclusiva a comenzilor in limba
nationala, ce vor fi stipulate in regulamentul propriu.Va fi, insa, permisa utilizarea de comenzi in
limba nativa a conductorului, in orice situatie.
Hotărâri internationale / speciale
Asociaţiile nationale membre FCI, au dreptul să extinda prevederile regulamentului de
examinare pentru câini utilitari, dacă este necesar (ex: reglementari ale inscrierilor, reglementari
medicale si veterinare, reglementari legate de protecţia animalelor, sau orice reglementari prevazute
la nivel national).
Comenzile pot fi date in limba nationala.
Treapta preliminara IGP 1 – IGP-V
Examinarea IGP-V poate fi utilizata:
1. ca testare care sa permita inscrierea la clasa ,,munca” in cadrul expozitiilor
2. ca proba preliminara obligatorie pt. a putea participa la examene IGP1, cu mentiunea ca
fiecare organizaitie membra FCI poate decide daca acest examen devine proba obligatorie sau nu pt.
participarea la examenul IGP 1.
Campionatul Mondial / European
Specificatiile pentru organizarea diverselor campionate FCI sunt valide. Publicarea si
revizuirea acestor specificatii fac obiectul Comisiei pentru Caini Utilitari.
Drepturi disciplnare
Responsabilul de examen trebuie sa garanteze ordinea si siguranta in cadrul examinarii.
Arbitrul de examen este autorizat sa suspende un examen daca ordinea si siguranta sunt
compromise in vreun fel. Incalcarea de catre conductor a reglementarilor in vigoare, a
regulamentului de examen, a legilor de protectie a animalelor sau a cutumelor locale, atrage
suspendarea din examen.
Hotărârea arbitrului este definitiva şi inatacabilă. Orice critică asupra hotărârilor sale poate fi
sancţionată cu evacuarea din incinta evenimentului şi cu măsuri disciplinare.
În cazul în care critica nu se adresează deciziei de arbitraj, ci nerespectării regulilor tocmai de
către arbitrul de examen, o contestatie poate fi inaintata in termen de maxim 8 zile. Contestaţia se
face în scris, va fi semnată de reclamant, se va adresa autoritatii tutelare si va fi depusa la asociatia
organizatoare. Inregistrarea unei plângeri nu implică revizuirea arbitrajului. Inregistrarile video nu
sunt permise drept probe doveditoare. Trebuie tinut cont de reglementarile disciplinare ale asociatiei
nationale.
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Descalificare
In cazul unei descalificari, toate punctele obtinute pana la momentul descalificarii vor fi
anulate. Nici punctajul si nici vreun calificativ nu vor fi consemnate in carnetul de performanta. Nu
se va specifica nicio evaluare. Nu se va permite prezentarea ulterioara a cainelui la o alta proba.
Motivul descalificarii va fi mentionat de catre arbitru in carnetul de performanta.

-

-

motivul descalificarii
- cainele apuca obiectul de urma si nu il preda
- cainele porneste in urmarire de vanat / animale
si refuza sa continue prelucrarea urmei
- cainele paraseste terenul si nu revine nici dupa
3 chemari
- conductorul nu are control asupra cainelui (ex.
in cadrul exercitiilor de escortare); cainele nu
devine controlabil nici dupa 3 comenzi (o
comanda permisa si doua suplimentare) sau
dupa ajutor din partea conductorului
- cainele musca (nu loveste) atentatorul de orice
parte a corpului si nu de manson
- cainele isi directioneaza atacul catre alta
persoana (arbitru, asistent de examen) si nu
catre atentator
- cainele nu este detasat / neutru in timpul
testului lipsei de prejudecati

- - comportament nesportiv al conductorului (de
exemplu, purtarea de obiecte motivationale sau
recompensa alimentara)
- - nerespectarea regulamentului IGP, sau a
legislatiei de protectie a animalelor sau a
cutumelor locale, sau tentativa de utilizare de
accesorii de dresaj interzise

consecinte
DESCALIFICARE cauzata de insubordonare

DESCALIFICARE cauzata de lipsa reactiei
optime la testul lipsei de prejudecati
DESCALIFICARE cauzata de comportament
nesportiv
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Suspendarea examinarii
In cazul suspendarii unui concurent din examen, punctele obtinute pana la momentul
suspendarii se acorda. Punctele acordate se noteaza in carnetul de performanta. Daca exemplarul
este suspendat in cadrul probei C, proba C este evaluata cu 0 puncte; punctele obtinute la probele A
si B raman valabile.
cauze de suspendare:
 3 incercari nereusite de pornire pe urma din vatra
 cainele paraseste urma cu mai mult de o lungime de lesa, iar conductorul nu respecta indicatia
arbitrului de a urma cainele
 cainele nu finalizeaza prelucrarea urmei in timpul maxim acordat
 cainele paraseste atentatorul inainte ca arbitrul sa indice conductorului sa paraseasca linia
mediana a terenului si nu revine la atentator dupa o comanda, sau paraseste atentatorul pentru o a
doua oara
 cainele esueaza in cadrul exercitiilor de atac
 cainele paraseste atentatorul inainte ca arbitrul sa indice conductorului sa vina la caine si / sau
conductorul da o comanda pentru a determina cainele sa ramana in supraveghera infractorului
 cainele nu gaseste atentatorul nici dupa 3 comenzi de directionare spre cort

Intreruperea examinarii pe caz de accidentare / boala
Daca un caine prezentat la examinare este bolnav, situatia trebuie solutionata in urmatorul
mod:
Daca CC raporteaza situatia cainelui bolnav dupa incheierea unei probe, trebuie sa se prezinte
la medicul veterinar pentru obtinerea unei certificari in aceasta directie. In documentatia de examen
se va specifica ,, intreruperea examinarii pe caz de boala”. Daca CC refuza controlul medicului
veterinar, calificativul consemnat va fi ,,insuficient din cauza intreruperii”. Certificatul veterinar
poate fi trimis oficialitatilor retroactiv, in termen de 4 zile; in caz contrar, consemnarea in carnetul
de performanta ramane ,,insuficient din cauza intreruperii”. Carnetul, predat AE, se inapoiaza apoi
CC. Daca CC refuza sa lase carnetul de performanta arbitrului, atunci consemnarea ,,insuficient din
cauza intreruperii” va fi imediat notata. CC raspunde de orice costuri aferente returnarii carnetului
de performanata.
Observatie: Categoric, AE poate el insusi intrerupe evolutia unui caine in cazul in care
considera ca identifica o accidentare sau boala. Acest lucru se aplica si in cazul cainilor varstnici,
care, in conformitate cu legislatia de protectie a animalelor, nu pot continua examinarea. In carnetul
de performanta se va consemna: ,,intrerupere pentru accidentare”.
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Testarea temperamentului – testul lipsei de prejudecati
Arbitrul de examen (AE) examinează temperamentul câinelui atât înainte de începerea
examenului cât şi pe toată durata desfăşurării acestuia, inclusiv in timpul ceremoniei de premiere.
Daca un exemplar prezinta probleme de temperament, nu va putea promova examinarea, chiar daca
punctele acumulate pana la acel moment erau pozitive. Daca un caine testeaza negativ la evaluarea
temperamentala, acest lucru trebuie consemnat. Exemplarul va fi descalificat.
1.
2.
3.
4.

Testul de temperament se efectueaza la inceputul fiecarei examinari.
Testarea are loc intr-un loc neutru, distinct fata de terenul de examinare
Fiecare caine va fi evaluat separat
Programul examinarii trebui sa permita ca exemplarul sa nu inceapa imediat dupa evaluare
temperamentala probele de examinare
5. Prezentarea se face in lesa normala, purtata netensionat, iar cainele trebuie sa fie condus sub
control .
In timpul evaluarii, trebuie respectate urmatoarele reguli:
Testarea nu trebuie sa fie sistematizata. Arbitrul decide cum deruleaza evaluarea. Aceasta sa
face fara provocari (care ar determina o reactie naturala a cainelui), si cat mai detasat. Arbitrul nu
trebuie sa aiba o abordare evidenta – cu cat atitudinea va fi mai subtila, cu atat evaluarea va decurge
mai fluent si mai sigur. Mediul trebuie sa fie unul natural, cotidian, lipsit de stimuli artificiali.
Verificarea identitatii cainelui (a tatuajului sau microcipului) face obligatoriu parte din
evaluarea temperamentala. Evaluarea nu se efectueaza doar la inceputul examinarii, ci pe parcursul
intregului eveniment. Daca arbitrul observa un defect de temperament, acesta trebuie testat in mod
special ( ex: sensibilitate la zgomotul focului de arma). Pentru o determinare exacta, sunt permise
repetari.
Examinarile BH nu contin testarea la focul de arma. Un caine examinat pentru o testare BH nu
poate fi programat in examen intr-o pereche cu un exemplar examinat pentru IGP, din cauza
prezentei focului de arma. Examinarile BH pot fi programate in pereche cu examinarile BgH (nici
examinaril BH, nici cele BgH nu contin testul la focul de arma).

Rezultatele testului lipsei de prejudecati (temperamentului)
Atitudine pozitiva = promovat
- cainele e sigur pe sine
- cainele e calm si atent
- cainele este activ
- cainele este detasat si binevoitor
Atitudine la limita = este necesar o analizare mai atenta
- cainele este agitat, dar nu agresiv si prezinta un comportament echilibrat in examinare
- cainele ste usor agitat, dar devine calm pe parcursul examenului
Caini care NU mai pot participa la examen:
- cainele este nesigur si speriat, evita persoanele
- cainele e nervos, agresiv, latra, musca de frica
- cainele musca
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Derularea verificarii idetitatii
Verificarea identitatii cainelui (a tatuajului sau microcipului) face obligatoriu parte din
evaluarea temperamentala.
Cainii care nu poseda acte de provenienta (numar al unei carti de origine), sau tatuaj, trebuie sa
fie microcipati.
Arbitrii trebuie sa specifice in documentatia proprie ca verificarea identitatii s-a efectuat.
Daca un un tatuaj nu este lizibil, trebuie notate cifrele vizibile. Numarul de tatuaj trebuie sa coincida
cu numarul inscris in actul de origine (pedigree). Daca apar dificultati in identificare, acest lucru
trebuie consemnat. Daca numarul de microcip nu poate fi citit, acest lucru trebuie notat. Cainele
poate concura, daca se poate demonstra ca exemplarul a fost corect microcipat intr-o alta tara (de
ex., prin fisa de inscriere, pasaport, sau certificat de sanatate). Un conductor care prezinta un caine
cu un microcip dintr-o alta tara, trebuie sa dispuna de un cititor adecvat pentru citirea acestuia.
Cainii care nu pot fi identificati, nu pot participa la examinare.
Daca microcipul de identificare nu este gasit la scanare de arbitru, scanarea poate fi facuta mai
departe de conductor. Arbitrul va verifica apoi el insusi, din nou, microcipul cainelui. Este
obligatoriu ca arbitrul de examen sa verifice exemplarul cu cititorul.
Caini care nu demonstreaza siguranta la focul de arma:
Ce este nesiguranta la focul de arma?
Exemple:
Cainele se ridica si da semne de teama si fuge.
Cainele etaleaza teama de zgomot.
- fuge la conductor
- are un comportament panicat si incearca sa fuga de pe terenul de examen
- are un comportament panicat si fuge dezorientat
In timpul evaluarii trebuie clar determinat daca reactia sa nu provine dintr-o eroare de
antrenament sau daca reactia sa nu este determinata de zgomotul focului de arma.
In cazuri neclare, trebuie observat clar de catre arbitru daca este un caz de nesiguranta la foc
de arma, prin realizarea unui test suplimentar, cu cainele in lesa. Arbitrul va solicita focuri de arma
suplimentare, trase de la o distanta de 15 pasi, iar cainele va trebui prezentat cu lesa netensionata.
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Evaluare
Evaluarea exerciţiilor se face în calificative şi puncte. Calificativul şi punctajul aferent trebuie să
reprezinte calitatea efectuării unui exerciţiu.
Tabel de punctaj
Punctaj
maxim

EXCELENT

FOARTE
BUN

BUN

SATISFĂCATOR NESATISFĂCĂTOR

5 puncte

5

4,5

4

3,5

3-0

10 puncte

10

9,5-9

8,5-8

7,5-7

6,5-0

15 puncte

15-14,5

14-13,5

13-12

11,5-10,5

10-0

20 puncte

20-19,5

19-18

17,5-16

15,5-14

13,5-0

30 puncte

30-29

28,5-27

26,5-24

23,5-21

20,5-0

35 puncte

35-33

32, 5-32,5

30,5-28

27,5-24,5

24-0

60 puncte

60 – 58

57.5 – 54

53.5 – 48

47.5 – 42

41.5 – 0

70 puncte

70-66,5

66-63

62,5-56

55,5-49

48,5-0

80 puncte

80-76

75-72

71,5-64

63,5-56

55,5-0

100 puncte

100-96

95,5-90

89,5-80

79,5-70

69,5-0

200 puncte

200-192

191 -180

179 - 160

159 - 140

139 - 0

300 puncte

300 -286

285 -270

269 -240

239 -210

209 -0

Calculul procentual
Notare

Puncte obţinute (0% -↑)

Puncte penalizare (100%-↓)

EXCELENT

= cel puţin 96%

cel mult –4%

FOARTE BUN

= 95% până la 90%

sau de la

BUN

= 89% până la 80%

sau de la –11% la -20%

SATISFĂCĂTOR

= 79% până la 70%

sau de la –21% la -30%

NESATISFĂCĂTOR

= 69% sau mai putin

sau de la –31% la -100%

–5% la -10%

Probele de examinare trebuie notate cu punctaj intreg. Exercitiile din cadrul probelor pot fi
notate cu zecimale. Punctajul total se va rotunji la puncte întregi. Dacă la rezultatul final pentru o
probă nu vor rezulta puncte întregi, atunci acest rezultat va fi rotunjit în jos sau în sus, în funcţie de
impresia generală la proba respectivă.
Pentru a continua examinarile la o treapta superioara, o echipa conductor – caine trebuie sa
obtina intr-un examen minim 70% din punctajul maxim.
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Norme pentru asistentul atentator
Generalităţi
Asistentul atentator AA (,,infractorul” / ,,omul de atac”) simuleaza, in cadrul probei C – paza
si aparare – a examenelor IGP, ca atentează prin acţiunile sale la integritatea conductorului – CC şi a cîinelui. În acelaşi timp el este partenerul câinelui şi al CC dar va trebui să fie pentru ei şi un
adversar căci trebuie să colaboreze cu arbitrul de examen AE si, pentru a permite acestuia să
evalueze calitatea câinelui, va trebui să se pună în opoziţie cu câinele.
AA va fi de o imparţialitate absolută, comportamentul său trebuie să fie unitar tot examenul.
A. Cerinţe pentru AA
1.
Trebuie acordată o atenţie deosebită atribuirii funcţiei de AA si regulamentului si cerintelor
care ii reglementeaza acestuia activitatea;
2.
În ziua examenului AA este asistentul oficial al AE la proba de pază-apărare;
3.
Pentru a i se asigura securitatea, cât şi din cauza clauzelor de asigurare, AA trebuie să poarte
îmbrăcăminte de protecţie pe tot timpul activităţii (pantaloni si jacheta de protectie, manson,
suspensor, eventual manusi).
4.
Încălţămintea AA trebuie să corespundă condiţiilor de mediu;
5.
Înaintea începerii probei de pază-apărare, AE îl va instrui pe AA asupra modului de lucru. În
toată activitatea sa, AA va respecta întocmai indicaţiile AE;
6.
La exerciţiile de dezarmare şi escortare AA va lucra la indicaţiile CC, în limita cerinţelor
exerciţiului. Înainte de exerciţiile de escortare, AA va da posibilitatea câinelui să ia poziţia de bază.
7.
La examenele locale şi regionale, evenimentele se pot organiza utilizand un singur AA. In
cazul examinarilor cu mai mult de 6 câini participanti se va proceda la utilizarea a doi AA. La
concursuri naţionale, examene de calificare, campionate etc., trebuie, în general, folosiţi doi AA. Un
AA care locuieste în aceaşi incinta cu un CC partcipant poate presta la aceleasi concursuri.
B. Reglementari
1. Generalitati
În cadrul unui examen trebuie să fie notate, de către AE, pe lângă nivelul de pregatire, şi
calităţile câinelui (de exemplu: determinarea, rezistenta la stres, siguranţa de sine, controlabilitate).
AE trebuie să decidă obiectiv în funcţie de ce vede şi ce aude în timpul examenului. Acest aspect si,
in special, menţinerea caracterului sportiv al examenului (respectiv atitudine si abordare identice
pentru toti participantii), fac din atentator ajutorul prin care arbitrul realizeaza o evaluare pertineta
si obiectiva.
Derularea probei de pază si apărare nu trebuie lăsată la latitudinea asistentului atentator; acesta
nu trebuie să improvizeze în cadrul probei C, ci trebuie să respecte reperele indicate.
Arbitrul trebuie sa vegheze la respectarea tuturor elementelor importante ale criteriilor de
examinare ale probei C. De exemplu, acestea sunt: rezistenta la stres, siguranta de sine,
determinarea, subordonarea. De asemenea, este important sa poata fi corect evaluata calitatea
muscaturii. Pentru aceasta, este necesar ca asistentul atentator sa ofere cainelui oportunitatea unei
,,prize pline”, iar pentru verificarea rezistentei la stres, AA trebuie sa fie capabil sa supuna cainele
la presiunea necesara. Atentatorul trebuie sa fac efortul de a avea o prestatie uniforma, asa incat
aceasta sa intruneasca toate elementele de evaluare.
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2. Exercitiile de ,,scotocire si semnalizare”
AA stă in picioare, ascuns pentru CCc, cu braţul cu manşon uşor îndoit şi o fără postura
amenintatoare, în ascunzătoarea indicata. Manşonul are funcţia de protectie corporala. In timpul
exercitiului, cainele trebuie sa supravegheze atentatorul. Nu sunt permise niciun fel de stimulari din
partea AA. Bastonul este ţinut lateral.
3. Exercitiile de evadare
După exerciţiul de semnalizare, la indicatia CC, AA iese din ascunzătoare cu mers normal şi se
plasează pe poziţia marcată, indicată de AE. Poziţia AA trebuie să-i dea posibilitatea CC să-şi
poziţioneze câinele la 5 paşi în lateralul braţului prevăzut cu manşon. Pentru CC trebuie să fie
vizibilă direcţia de evadare.
Prompt, la semnalul AE, atentatorul fuge în linie dreaptă, rapid si hotarat, dar fara miscari
exagerate. Mansonul trebuie sa ramana intr-o pozitie care sa ii dea câinelui posibilitatea de a
efectua priza optim. AA nu are voie să se întoarcă în timp ce alearga cu fata spre câine, poate doar
să-l păstreze în campul sau vizual. Mansonul trebuie sa fie stabil. Când câinele a prins manşonul,
AA fuge în linie dreaptă mai departe, cu bratul cu mansonul tras strans spre corp.
Distanţa parcursa pentru evadare este stabilită de AE; la semnalul lui, AA se opreşte. Dacă evolutia
atentatorului are dinamica necesară, îi ofera arbitrului o buna oportunitate a evaluarii exercitiului.
Orice ajutor oferit de atetator, ca de exemplu oferirea insistentă a manşonului, sunete de agitare,
lovirea manşonului sau a piciorului cu bastonul, un manson oferit ,,moale”, incetinirea evadarii,
oprirea evadarii din proprie initiativa, etc., este interzis. Pentru oprirea exercitiului – vezi punctul 8
(valabil pentru toate exercitiile).
4. Respingerea atacului din faza de supravegehere
Din faza de supraveghere la semnalul arbitrului, AA initiaza un atac asupra câinelui. Bastonul
se foloseşte cu mişcări provocatoare, fără a lovi însă câinele. Cainele trebuie sa lanseze un atac
frontal cu priza, cu presiunea si rezistenta corespunzatoare, fara ca mansonul sa fie agitat pentru a-l
atrage. Manşonul este ţinut strâns lângă corp, cu bara de muscatura pozitionata optim pentru
prindere. Odata ce cainele a efectuat priza, incepe faza de presiune, cu cainele pozitionat in laterala,
pe o traiectorie dreapta. Intoarcerile pe loc, la inceputul atacului, in acest exercitiu, nu sunt permise.
Atentatorul trebuie să conduca toţi câinii în aceeaşi direcţie. O conducere a câinelui în direcţia
conductorului nu este permisă. Arbitrul trebuie să se poziţioneze în aşa fel încât să poată observa si
evalua comportamentul câinelui in timpul atacului, cu toate elementele sale – priza, faza de
presiune, lasarea mansonului si faza de supraveghere.
In faza de presiune, se aplica lovituri cu bastonul, în zona umerilor şi a greabanului. Ele
trebuie aplicate cu aceeaşi intensitate tuturor câinilor. Prima lovitură are loc după 4-5 paşi, a doua
după alţi 4-5 paşi. După a doua lovitură trebuie simulată o altă lovitură fără atingere.
Durata fazei de presiune a câinelui este determinată de arbitru. Aentatorul opreste faza de
presiune la indicatia AE. Dacă evolutia AA are dinamica necesară, atunci îi ofera AE oportunitatea
evaluari exercitiului. Orice ajutor oferit de AA, ca de exemplu oferirea evidenta a manşonului
inainte de priza, sunete de agitare, lovirea manşonului sau a piciorului cu bastonul, un manson oferit
,,moale” in priza, in faza de presiune cu bastonul, insuficienta intensitate in faza de presiune,
finalizarea exercitiului de catre AA la semne de slabiciune a cainelui, etc., nu sunt permise. Pentru
oprirea exercitiului – vezi punctul 9.
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5. Comportamentul AA în cadrul exerciţiului de escortare din spate
CCc fac, la indicaţia arbitrului, o escortare din spate a AA în mers normal pe o distanţă de
circa 30 de paşi. Traiectoria escortării o decide AE. AA nu are voie să facă mişcări precipitate în
timpul escortării. Bastonul şi manşonul trebuie poziţionate în aşa fel încât să nu stimuleze
suplimentar câinele. AA trebuie să folosească aceleaşi mişcări şi acelaşi ritm de deplasare pentru
toţi câinii.
6. Escorta din spate pentru examenul IGP 2
La indicatie arbitrului, AA se opreste dupa aproximativ 30 de pasi. Conductorul se duce la
atentator si il dezarmeaza de baston. Cainele trebuie sa ramana in pozitia de baza. Se continua cu o
escorta laterala la arbitru.
7. Atac din faza de escortare din spate - IGP 3
Atacul are loc din mişcare la semnalul AE. Cu o intoarcere spre dreapta sau spre stânga
atentatorul alergare către câine si conductor, atacandu-i cu atitudine amenintatoare. Bastonul este
folosit cu mişcări intimidante deasupra manecii. Cainele trebuie interceptat (,,prins”) cu o preluare
flexibila pe manson, care sa permita o prindere in siguranta. Un atentator cu abilitatile necesare, va
efectua preluarea fara o oprire totala. La momentul prizei, pe cat posibil, atentatorul va pivota spre
stanga sau dreapta, pentru a amortiza impactul. Mişcările suplimentare ale braţului sunt de evitat.
Odata ce cainele a efectuat priza si cainele nu mai este in miscare, incepe faza de presiune, cu
cainele pozitionat in laterala, cu o traiectorie dreapta. AA trebuie să conduca toţi câinii în aceeaşi
direcţie. O conducere în direcţia CC nu este permisă. AE trebuie să se poziţioneze în aşa fel încât să
poată observa si evalua comportamentul câinelui in timpul atacului, cu toate elementele sale – faza
de presiune, priza, lasarea mansonului si faza de supraveghere. AA trebuie să aibă în vedere ca la
faza de atac să nu împiedice deplina observaţie.
Durata fazei de presiune este stabilită de arbitru. AA se opreşte la indicatia arbitrului. Dacă
atacul este realizat de AA cu dinamica necesara, AE va avea posibilitatea unui evaluari optime.
Orice ajutor oferit de AA, ca de exemplu oferirea evidenta a manşonului pentru priza, sunetele
de agitare, lovirea manşonului sau a piciorului cu bastonul, un manson oferit ,,moale” in priza, in
faza de presiune, insuficienta intensitate in faza de presiune si provocarea cu bastonul, finalizarea
prematura a exercitiului de catre AA la semne de slabiciune a canelui, etc., nu este permis. Pentru
oprirea exercitiului – vezi punctul 9.
8. Atacul lansat (atac lung, din miscare)
IGP 1: 30 m, IGP 2: 40 m, IGP 3: 50 m
La nivele de examinare IGP 1 si 2, atentatorul ramane in portiunea de teren in care s-a terminat
prima parte a probei C. Conductorului ii este indicat sa se deplaseze la punctul de start al
exercitiului.
La nivelul IGP 3, la indicatia arbitrului, atentatorul porneste din cortul indicat, in alergare, fara
sa schimbe ritmul, spre centrul terenului si lanseaza un atac frontal asupra conductorului si cainelui,
cu strigate si miscari amenintatoare de baston.
Câinele trebuie interceptat cu manşonul, fără ca atentatorul să se oprească. La momentul
prizei, pe cat posibil, atentatorul va pivota spre stanga sau dreapta, pentru a amortiza impactul. AA
nu trebuie sub nicio forma, să execute vreun pas lateral. Când câinele a prins manşonul, AA începe
faza de presiune, cu cainele in laterala, deplasandu-se pe o traiectorie dreapta.
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Este impetuos necesar ca atentatorul sa evite riscul de a păși peste caine (sau de a se impiedica
de acesta). AA trebuie să conduca toţi câinii în aceeaşi direcţie. O conducere în direcţia CC nu este
permisă.
AE trebuie să se poziţioneze în aşa fel încât să poată observa si evalua comportamentul
câinelui in timpul atacului, cu toate elementele sale – priza, faza de presiune, lasarea mansonului si
faza de supraveghere. Durata fazei de presiune este stabilită de AE - AA inceteaza presiunea la
semnalul arbitrului. Dacă atacul are dinamica necesara, arbitrul va avea posibilitatea unei optime
evaluari.
Orice acţiuni de ajutor din partea AA sunt interzise - de exemplu: micşorarea vitezei de atac,
preluarea câinelui cu oprire, pasi laterali înainte de preluarea cainelui, bratul cu mansonul mentinut
,,moale” in priza, intensitate diferită in faza de presiune, sau finalizarea prematura a exercitiului de
catre AA la semne de slabiciune a canelui, etc.
9. Incheierea exercitiilor de paza
La finalul tuturor exercitiilor propei C (Paza) atentatorul trebuie sa isi opreasca miscarea si sa
incheie exercitiul de asa natura incat arbitrul sa aiba posibilitatea sa observe eficient priza cainelui,
lasarea mansonului si faza de supraveghere. Asistentul atentator nu trebuie sa se opreasca cu spatele
la arbitru si trebuie sa mentina contactul vizual cu acesta. Odata un exercitiu incheiat, atentatorul va
minimiza presiunea pe care o pune pe caine si va diminua stimularea acestuia – obligatoriu, maneca
de atac nu se mai misca. Mansonul nu isi va schimba pozitia, la un unghi mai mare, ci va ramane in
pozitia de la finalul de exercitiului. Bastonul va fi pozitionat ascuns in laterala. Atentatorul nu are
voie sa ofere niciun ajutoru cainelui pentru faza de lasare a mansonului. Dupa eliberarea de catre
caine a prizei, atentatorul va mentine contactul vizual cu cainele. Nu sunt permise niciun fel de
stimulari aditionale sau ajutor. Pentru a mentine contactul vizual in cazul unui caine care se misca
imprejurul sau, atentatorul isi poate schimba pozitia rotindu-se, dar fara miscari bruste.
10. Nesigurante si esecuri ale cainelui
Un caine care nu efectueaaz o priza intr-un exercitiu de atac, sau scapa priza si lasa in faza de
presiune, trebuie condus si presat in continuare de catre atentator, pana cand arbitrul indica oprirea
exercitiului. In aceasta situatia atentatorului nu ii este permis sa opreasca exercitiul din proprie
initiativa sau sa ajute cainele. In cazul cainilor care nu lasa la comanda, atentatorului nu ii este
permis sa foloseasca miscari ale bastonului, pentru a determina cainele sa lase. Caini care au
tendinta sa paraseasca atentatorul in faza de supraveghere nu trebuie stimulati de catre atentator
pentru a ramane langa acesta. In toate exercitiile si fazele, atentatorul trebuie sa fie activ sau neutru,
in functie de reglementari. Daca un caine musca sau provoaca in faza de supraveghere, atentatorul
trebuie sa evite, pe cat posibil, miscarile defensive.
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Prevederi individuale pentru examinari
Test ,,Caine de Companie cu proba de socializare” – BH
Toti proprietarii care fac dovada ca au promovat testul scris sau ca detin un certificat local
pot participa la examen - reglementare valabila in tarile in care regulamentul asociatiilor nationale o
solicita.
La examinare, sunt acceptati toti cainii, indiferent de rasa sau talie.
Varsta minima pentru participarea la examinarea BH, in cadrul examinarilor AChR, este de
12 luni.
Cainii care nu intrunesc minimul de 70% din punctajul necesar pentru promovarea probei A
(subordonarea), nu trebuie sa participe la proba B (socializarea). Testul este promovat daca se
obtine 70% din punctajul probei A si daca in cadrul tuturor exercitiilor probei B cainele se prezinta
cu un comportament considerat suficient de catre arbitrul de examen. Daca asociatia organizatoare
solicita un clasament si o ceremonie de premiere, acestea vor fi hotarate de catre arbitrul de examen.
Promovarea examinarii BH reprezinta conditia preliminara de participare la toate treptele de
examinare superioare pentru caini utilitari. Indiferent de rezultat, acesta trebuie consemnat in
documentatia de examen si in carnetul de performanta,.
Descrierea exercitiilor:
Testarea BH nu contine verificarea rezistentei la focul de arma.
Cerintele pentru fiecare exercitiu sunt similare cu cele descrise in reglementarile generale.
Mers la pas cu lesa

15 puncte

Mers la pas fara lesa

15 puncte

Nota: prevederile speciale pt. BH sunt specificate in prezentarea exercitiilor
,,Sezi”

10 puncte

Nota: prevederile speciale pt. BH sunt specificate in prezentarea exercitiilor
,,Culcat” cu apel

10 puncte

Nota: prevederile speciale pt. BH sunt specificate in prezentarea exercitiilor
Asteptare cu distragerea atentiei

10 puncte

Proba de socializare
Prevederi generale
Proba trebuie organizata în locuri publice, (stabilite de AE si RE) precum străzi, alei, sau
piete pietonale, deci in afara terenului de examinare. Examinarea nu trebuie sa interfereze cu
circulatia publica.
Datorită particularităţilor sale, aceasta proba necesită o durata mare de timp. Examinarea nu
trebuie să fie superficială din cauza numărului mare de participanţi.
Nu se vor acorda punctaje pentru această proba. Pentru promovare este foarte importantă
impresia generală lasata de comportamentului câinelui in spatiul public si 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.
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Intalnirea cu un grup de persoane
La semnalul AE, CC cu câinele în lesă se deplasează in zona indicată. AE îi urmează la o
distanţă corespunzătoare. Câinele trebuie să meargă la pas cu lesa lăsată lejer, cu umarul pozitionat
in dreptul genunchiului CC. Câinele trebuie să se comporte indiferent faţă de pietoni sau de trafic.
Traseul sau se va intersecta cu cel al unui pieton care ii va opri, iar cainele trebuie sa ramana
indiferent.
CCc 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 scurte interactiuni.
Intalnirea unui biciclist
CCc se deplaseaza si sunt depăşiţi, la distanţă mică, de un biciclist care, venind din spate,
claxoneaza. Biciclistul intoarce si trece iar pe langa conductor si caine, de data asta din fata, de
asemenea claxonand. În timpul depăşirii, câinele trebuie să se afle între CC şi biciclist. Cainele
trebuie sa vada biciclistul si sa ramana indiferent.
Reactia la masini
Câinele trebuie să meargă la pas cu lesa lăsată lejera. CCc trec de cateva masini. Motorul
uneia dintre ele va fi pornit. Alteia i se va tranti o usa. CCc 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. Alergatorii trec de CCc si apoi revin, tot in alergare. Cainele nu trebuie sa
execute un mers la pas strict, dar nu are voie sa interactioneze cu alergatorii. Este permis ca CC sasi aseze cainele in pozitia culcat sau sezi. Exercitiul poate fi realizat si cu patinatori.
Comportamentul faţă de alti caini
La semnalul AE, CC cu câinele în lesă se deplasează în trafic moderat. La intalnirea cu un alt
conductor cu caine, cainele trebuie sa ramana indiferent. Conductorul poate da comanda ,,sezi” sau
,,culcat.”
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 – in piciore, in sezi sau in culcat. În timpul părăsirii, un
alt conductor, cu un câine în lesă, trece pe lângă exemplarul examinat la o distanţă de circa 5 paşi.
În tot acest timp, câinele examinat trebuie să se ramana calm si liniştit. Câinele auxiliar nu trebuie
să fie agresiv (sa nu imtinda puternic lesa, sa nu latre).
AE hotaraste daca exerctiile se deruleaza in acelasi loc pentru toti participantii, sau daca
prefera sa arbitreze separat cainii, in locuri diferite.
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IGP proba A – Urma - Reglementari generale
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ascutite
ascutite
(30(3060 de
60 de
grade)
grade)
minim
50 de pasi

minim
50 de pasi

7
(obiecte
straine)
7x3
puncte
fiecare

7
(obiecte
straine)
7x3
puncte
fiecare

primul la
minim 100
de pasi de
start,
obiectele 2
-6
conform
schitei
trasatorului
(este
permisa
pozitionare
aa2
obiecte pe o
singura
latura),
al saptelea
la final

primul la
minim 100
de pasi de
start,
obiectele 2
-6
conform
schitei
trasatorului
(este
permisa
pozitionare
aa2
obiecte pe o
singura
latura),
al saptelea
la final
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IGP-1

IGP-2

IGP-3

IFH-V

IFH-1

IFH2

IGP-FH

DIMENSIUNEA
OBIECTELOR

L:10
l:2-3
H:0,5-1

L:10
l:2-3
H:0,5-1

L:10
l:2-3
H:0,5-1

L:10
l:2-3
H:0,5-1

L:10
l:2-3
H:0,5-1

L:10
l:2-3
H:0,5-1

L:10
l:2-3
H:0,5-1

VECHIMEA
URMEI

20 Min.

30 Min.

60 Min.

90 Min.

120 Min.

180 Min.

180 Min.

TIMPUL
MAXIM DE
PRELUCRARE

15 Min.

15 Min.

20 Min.

20 Min.

30 Min.

45 Min.

45 Min.

cu 30 de
minute
inainte de
start

cu 30 de
minute
inainte de
start

IFH- 1

IFH- 2

PLASAREA
URMEI DE
INTERSECTIE

-----

-----

-----

-----

cu 30 de
minute
inainte de
start

EXAMEN
ANTERIOR
NECESAR

BH

IGP 1

IGP 2

BH

BH

URMA pentru examinarile IGP-V si IGP-ZTP

LUNGIMEA MINIMA A
URMEI
LATURI
UNGHIURI (DREPTE)
VECHIMEA URMEI

IGP-V
urma conductorului

IGP-ZTP
urma conductorului

200 pasi

300 pasi

2
1
fara vechime – urma se
prelucreaza imediat dupa
trasare

3
2
20 minute

TIMPUL MAXIM DE
PRELUCRARE
OBIECTE

2 obiecte ale conductorului

DIMENSIUNEA
OBIECTELOR

L:10
l:2-3
H:0,5-1

PUNCTARE

prelucrearea urmei: 79 puncte
obiectele: 21 puncte

prelucrearea urmei: 79
puncte
obiectele: 7 puncte
fiecare

EXAMEN ANTERIOR
NECESAR

BH-VT

BH-VT

10 minute

15 minute
3 obiecte ale
conductorului
L:10
l:2-3
H:0,5-1
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Reglementari pentru examinarile FH 1, FH 2, IGP FH:
Urma de intersectie nu trebuie plasata la mai putin de 40 de pasi inainte sau dupa un unghi,
sau pe prima latura a urmei. Trebuie trasata asa incat sa nu intersecteze urma intr-un unghi mai mic
de 60 de grade. Urma suplimentara trebuie sa intersecteze urma de 2 ori. Cainelui ii este permis sa
verifice urma de intersectie, dar fara sa paraseasca urma pe care o prelucreaza. Daca un caine
urmeaza urma de intersectie si iese din urma sa mai mult de o lungime de lesa, examinarea trebuie
oprita.

Reglementari pentru examinarile FH 2 si IGP FH:
Conductorului ii este permis sa ceara arbitrului o scurta pauza, daca aceasta se impune,
pentru el sau cainele sau, din cauza starii fizice sau a conditiilor meteo (ex. temperaturi foarte
inalte). Perioada pauzei va fi considerata in timpul de prelucrare. Conductorul are voie sa stearga
botul, nasul si capul cainelui sau in timpul pauzei sau la preluarea obiectelor. In acest scop,
conductorul poate avea asupra sa o bucata de material sau un burete umed. Acestea trebuie
prezentate arbitrului la inceputul examinarii. Niciun alt accesoriu nu este permis.

Terenurile de urma:
Toate tipurile de teren natural sunt utilizabile – teren cu iarba, cu aratura, impadurit. Urmele
vizibile sunt de evitat. La toate nivelele de examinare, se permite adaptarea urmei la conditiile de
teren.

Trasarea urmei:
In functie de terenul de examen, arbitrul, sau coordonatorul de examen, stabilesc forma
urmei. Pentru examinarile FH 1, FH 2, IGP FH, trasatorul primeste de la arbitrul de examen sau de
la coordonator, schita urmei. Aceasta include caracteristici ale terenului (ex. copaci, stalpi,
constructii, etc.). Arbitrul / coordonatorul supravegheaza trasarea urmei si da indicatii trasatorului.
Urma poate fi trasata variat. Urma poate avea forme diferite, iar unghiurile si plasarea obiectelor pe
urma trebuie sa nu fie aceleasi pentru toti concurentii. Punctul de start al urmei trebuie insemnat cu
un marcator care se infige in paman, in stanga vetrei de miros. Trasatorul sta un timp scurt la vatra,
dupa care porneste cu mers natural, in ritm normal, in directia indicata. Urma trebuie trasata cu un
mers normal. Si unghiurile trebuie trasate cu pas normal, pe cat posibil in mers continuu. (Vezi
schita). Ajutorul din partea trasatorului, prin mers ne-natural, cu pasi grei si apasati, nu este permis,
in nicio zona a urmei. Obiectele trebuie plasate la distante mai mari de 20 de pasi inainte si dupa
unghiuri. Dupa plasarea ultimului obiect, trasatorul trebuie sa continue sa se deplaseze in linie
dreapta cel putin 10 pasi.
Conductorului si cainelui nu le este permis sa vada trasarea urmei.
Ordinea prelucrarii urmelor se stabileste prin tragere la sorti, dupa trasarea urmei, in prezenta
arbitrului.

Obiectele
Obiectele nu trebuie sa se distinga semnificativ prin culoare de suprafata de teren. Obiectele
trebuie prezentate de catre conductor (pentru IGP-V, ZTP, IGP 1, IFH-V) si de trasatori (pentru IGP
2, IGP 3, FH 1, FH 2, IGP FH) inainte de trasarea urmei, abitrului sau coordonatorului de examen.
Se vor folosi doar obiecte imprimate cu miros timp de 30 de minute.
Pentru o urma, obiectele trebuie sa fie confectionate din materiale diferite (ex. piele, lemn,
material textil). In cazul campionatelor si al examinarilor FH, obiectele vor fi numerotate cu
numartul urmei.
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Semnalizarea obiectelor
Prin indicare:
Indicarea se poate face in pozitia sezi, culcat, sau in picioare, sau alternativ. Semnalizarea
trebuie sa fie convingatoare, fara ajutor din partea conductorului. Odata ce cainele a semnalizat
obiectul, conductorul lasa lesa de urma pe sol, se deplaseaza direct la caine, ridica obiectul si il arata
arbitrului. Acest lucru se poate face atat pe partea dreapta cat si pe partea stanga a cainelui. Cainele
trebuie sa ramana calm, in pozitia de indicare. Semnalizarea trebuie facuta in directia urmei. O
pozitie usor in diagonala in culcat, sezi sau in picioare, la semnalizare, nu este considerata o
greseala. Obiectul trebuie sa ramana direct in fata labelor, sau intre labele cainelui. Cainele trebuie
sa ramana calm pana la repornirea pe urma. Obiectele semnalizate cu ajutor puternic din partea
conductorului vor fi considerate ratate. Dupa prezentarea unui obiect, cainele este pornit pe urma cu
o comanda de cautare.

Prin preluare / aport:
Predarea obiectului aportat influenteaza per ansamblu semnalizarea. Dupa preluarea
obiectului, cainele se poate opri, se poate aseza in pozitia sezi, sau poate aporta obiectul. Asezarea
in culcat sau deplasarea mai departe, pe urma, cu obiectul, sunt considerate greseli. In timpul
aportarii obiectului, conductorul trebuie sa ramana la capatul lesei. Repornirea pe urma incepe din
punctul in care conductorul a preluat obiectul.
Daca un obiect ratat de caine nu este gasit nici de trasator, punctajul aferent nu va fi scazut.
In cazul in care mai multe obiecte nu sunt gasite de trasator, conductorului i se ofera posibilitatea
repetarii urmei. Daca acesta refuza, obiectele vor fi considerate ratate.
Aceasta prevedere nu se aplica examinarilor IGP 1, IGP V, IGP-ZTP si IFH-V, unde urma
este trasata de conductor. In acest caz, la ratarea obitului de catre caine si conductor, nu se vor
acorda punctele aferente.

Prelucrarea urmei cu sau fara lesa
Lesa de urma
Lesa care se utilizeaza pentru prelucrarea urmei are o lungime de 10 m. Lungimea lesei si
zgarda sau hamul utilizate trebuie sa fie verificate de arbitru inainte de inceperea probei (cel tarziu
odata cu prezentarea concurentului). Nu este permisa utilizarea leselor retractabile. Lesa de urma
poate fi pozitionata pe spatele cainelui, in laterala, sau printre membrele anterioare, sau anterioare si
posterioare ale câinelui. Poate fi prinsa ne-strangulant direct pe zgarda cainelui, sau pe inelul
suplimentar al hamului de urma (ham de piept sau ham Böttger, fara curele suplimentare) . Daca se
foloseste un ham, trebuie verificat ca ultima curea a hamului sa nu depaseasca zona toracica a
cainelui. Lesa poate sta moale, buclata, dar nu este permisa o diminuare evidenta a distantei dintre
conductor si caine. Faptul ca lesa atinge solul nu este considerat defectuos.

Prelucrearea urmei fara lesa
In cazul in care prelucrarea urmei se face fara lesa, distanta dintre caine si conductor trebuie
sa fie de minim 10 metri.
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Prezentarea de inceput si de final
Cand echipa CCc este solicitata la start, conductorul trebuie sa fie pregatit (cu lesa derulata si
cainele echipat cu ham, daca se utilizeaza), in pozitie de baza, prezentand arbitrului modul prin care
cainele va indica obiectele. Cainele poate fi purtat intr-o lesa scurta, pana la cel mult 2 metri de
punctul de start. Orice corectie trebuie evitata pe tot parcursul examinarii. La semnul arbitrului,
cainele este pozitionat la vatra de miros si porneste exercitiul. Cainele poate fi pozitionat pentru
scurt timp in pozitia sezi, pentru asezarea lesei, inainte de vatra de miros (la aproximativ 2 metri).
Dupa terminarea prelucrarii urmei, obiectele gasite trebuie prezentate arbitrului. Joaca sau
recompensarea cainelui dupa gasirea ultimului obiect, inainte de raportarea catre arbitru si primirea
evaluarii nu sunt permise. Prezentarea de final se face in pozitia de baza. Dupa aceasta, cainele fi
pozitionat in lesa scurta.

Prelucrarea urmei
Cainele trebuie sa primeasca o comanda pentru cautare la vatra de miros. Conductorului ii
este permis sa dea maxim 3 comenzi pentru pornirea pe urma. Prima si a doua comanda
suplimentara atrag deductii de puncte pentru prelucarearea primei laturi. Cainele trebuie sa ia
mirosul cu un ,,nas adanc” si sa demonstreze intensitate in prelucrare si viteza constanta. Viteza cu
care cainele prelucreaza urma nu constitue un criteriu de evaluare, atat timp cat cainele lucreaza
intens si convingator. Pornirile si repornirile pe urma se fac la o comanda pentru cautare si cu
conductorul stand in pozitie dreapta. Lesa este permis sa stea moale, cu bucla. Timpul alocat la
vatra de miros nu este delimitat, dar arbitrul va observa atent comportamentul cainelui la intrarea pe
prima latura si modul in care proceseaza mirosul si se orienteaza spre urma. Daca un caine se
incurca in lesa de urma, conductorul poate cere arbitrului permisiunea sa il descurce. In acest caz,
repornirea pe urma se face cu comanda, de la capatul lesei. Aceasta nu va atrage o deducere de
puncte.

Reglementari exclusiv pentru FH 1, FH 2, IGP FH
Daca un conductor considera ca exemplarul sau nu a preluat corect mirosul de urma, poate
rechemea cainele pentru a-l reporni pe urma. Acest lucru este permis o singura data si doar daca
conductorul nu a plecat si el de la punctul de start, de la vatra. Aceasta lucru se penalizeaza cu
minim 4 puncte.

Unghiurile
Cainele trebuie sa prelucreze urma la unghiuri sigur pe sine. Verificarile laterale, fara
parasirea urmei, sunt permise. Incercuirile la unghiuri sunt considerate greseli. După primul unghi
câinele trebuie să prelucreze urma în acelaşi ritm si intensitate. La schimbarea directiei la unghi, CC
trebuie sa incerce sa pastreze distanta indicata intre sine si caine. Nu trebuie sa urmeze exact urma,
dar nu ii este permis sa iasa din urma pana cand cainele nu a intrat clar pe latura urmatoare.

Recompensarea
Cu exceptia examinarilor IGP 3, FH 1, FH 2 si IGP FH, sunt permise recompensarile verbale
pe urma, insa nu in zona unghiurilor (la cel putin o lungime de corp al cainelui distanta inainte si
dupa unghi). O scurta recompensa verbala la obiect este permisa la toate nivelele de examinare. Ea
poate fi oferita inainte sau dupa anuntarea obiectului, dar nu in ambele momente.
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Suspendarea examinarii / descalificarea
Daca un caine paraseste urma, iar conductorul il restrictioneaza din lesa, arbitrul va indica
conductorului sa urmeze cainele. Daca conductorul nu respecta indicatia arbitrului, examinarea va fi
oprita. Daca prelucrarea urmei nu este finalizata in timpul regulamentar alocat fiecarui nivel,
examinarea va fi oprita de catre arbitru. Aceasta prevedere nu se aplica in examinarle FH 1, FH 2,
sau IGP FH, in cazul in care concurentul se afla pe ultima latura a urme.
Evolutia de pana la momentul opririi va primi evaluarea si punctajul aferente. Daca un caine
renunta sa mai prelucreaze urma (ramane in acelasi loc fara sa lucreze, cu capul ridicat), chiar daca
se afla in urma, iar timpul alocat nu s-a terminat, arbitrul poate suspenda examinarea sa.
Daca in timpul examinarii apar animale in urma iar cainele le vaneaza, conductorului ii este
permis sa il opreasca, dandu-i comanda ,,culcat”. La semnul arbitrului, cainele poate fi repornit pe
urma cu o comanda de cautare, data de la capatul lesei. Daca exemplarul nu reporneste cautarea va
fi descalificat si va primi calificativul ,,descalificat pe motiv de insubordonare”.

Alte criterii de evaluare si responsabilitati ale arbitrului de examen
Evaluarea fiecarei laturi a urmei depinde de lungima sa, de conditiile de teren si
meteorologice si de nivelul examinarii. Arbitrul si toate persoanele prezente nu trebuie sa se afle in
zona in care lucreaza cainele si conductorul sau (pe o raza de 10 metri si la 10 metri de urmatoarea
urma). Cainele nu trebuie sa fie deranjat de arbitru sau de trasatorul de urma.
Arbitrul nu se va raporta in evaluare doar la caine si la conductor, ci va tine cont si de
suprafata terenului de urma, conditiile meteo, diferitii factori de distragere si timpul. Arbitrul
trebuie sa isi bazeze examinarea pe toate variabilele care pot influenta evolutia cainelui.
Evaluarea va lua in calcul urmatoarele criterii:
 prelucrarea urmei ( de ex.: comportament determinat al cainelui, cu prelucrare intensa si
viteza constanta inclusiv la unghiuri si la repornirile de dupa obiecte)
 nivelul de pregatire al cainelui (de ex.: atitudine dezordonata, semne de stres,
comportament evitant)
 folosirea de catre conductor a stimulentelor nepermise
 dificultatile din prelucrearea urmei
o conditiile de urma (vegetatie, pamant, schimbari de teren, balegar)
o conditiile de vant
o prezenta altor animale
o conditiile meteo (caldura, frig, ploaie, zapada)
o schimbarile meteorologice
Arbitrul va analiza dorinta de lucru a cainelui, determinarea, motivatia pentru lucru, siguranta
sau nesiguranta sa.
Depunctari pentru toate nivelele de examen
- daca un caine se opreste pe urma cu o semnalizare falsa de obiect, iar conductorul nu se
deplaseaza la caine ci foloseste o comanda suplimentara pentru cautare, de la captul lesei =>
-2 puncte; pentru FH 2 si IGP FH – 1 punct
- daca un caine se opreste pe urma cu o semnalizare falsa de obiect, iar conductorul se
deplaseaza la caine si foloseste o comanda suplimentara pentru cautare, de langa caine => - 4
puncte; pentru FH 2 si IGP FH – 2 puncte
- se vor penaliza: un caine care se deplaseaza fara scop pe urma, sau isi face nevoiele pe
urma / incercuirile la unghiuri / permanenta recompensa verbala din partea conductorului / ajutorul
oferit din lesa sau verbal pe urma sau la semnalizarea obietelor
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Proba B – Disciplina
Prevederi generale
Cerinte elementare:
- atitudine
- siguranta de sine
- prestatie deschisa si motiva
- concentrare / atentie
- armonia echipei
Apecte tehnice:
- pozitionarea
- dorinta de lucru si evolutia
Inainte de inceperea probei de disciplina, arbitrul trebuie sa verifice terenul si accesoriile ce
urmeaza a fi utilizate in examinare (de ex.: obstacolul, palisada, butuceii de aport, marcajele
terenului), pentru a se asigura ca intrunesc conditiile impuse de regulamentul IGP.
In analizarea unui exercitiu, trebuie observat cu atentie comportamentul cainelui, incepand cu
pozitia de baza, pana la finalul executiei.
Comenzile
Daca un caine nu executa un exercitiu dupa o a treia comanda, exercitiu va fi suspendat, fara
eveluare, primind 0 puncte. La chemare, se poate utiliza numele cainelui, in locul unei comenzi;
folosirea numelui cainelui alaturi de orice alta comanda va fi considerata o comanda suplimentara.
Reactia cainelui la comanda:
La comanda din partea conductorului, cainele trebuie sa execute exercitiul prompt, fara sa
etaleze stres. Orice manifestare a stresului sau a anxietatii devalorizeaza executia exercitiului.
Comenzile suplimentare:
Daca un caine nu executa un exercitiu dupa o a doua comanda suplimentara, exercitiul va fi
notat cu 0 puncte. Daca un caine executa un exercitiu dupa doua comenzi suplimentare, exercitiul
va primi maxim calificativul insuficient superior.
- 1 comanda suplimentara: calificativ suficient pentru acea parte a exercitiului
- a doua comanda suplimentara: calificativ insuficient pentru acea parte a exercitiului
exemplu: 5 puncte pentru exercitiu partial
- prima comanda suplimentara: calificativ suficient pentru acea parte a exercitiului = -1,5
puncte
- a doua comanda suplimentara: calificativ insuficient pentru acea parte a exercitiului = - 2,5
puncte
Daca un caine executa un exercitiu fara comanda, va fi punctat insuficient.
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Distribuirea si acordarea punctajelor pe nivele de examen
Exercitiul

IGP-1

IGP-3

IGP-2

mers la pas

15 puncte

15 puncte

15 puncte

sezi din miscare

10 puncte

10 puncte

5 puncte

culcat cu apel

din mers
10 puncte

ramanere pe loc
din miscare

din alergare
10 puncte

din alergare

10 puncte
din mers cu revenire la caine din alergare cu apel
5 puncte
10 puncte

aport pe teren
plan
aport peste
obstacol de 1
metru
saritura peste
palisada

15 puncte

10 puncte

10 puncte

15 puncte

15 puncte

15 puncte

o saritura intr-o
directie, fara aport
15 puncte

saritura in ambele directii,
cu aport
15 puncte

saritura in ambele
directii, cu aport
15 puncte

trimitere inainte
cu culcat
asteptare cu
distragerea
atentiei
Total

10 puncte

10 puncte

10 puncte

10 puncte

10 puncte

10 puncte

100 puncte

100 puncte

100 puncte

Exercitiul

BGH-1

BGH-2

Mers la pas in
lesa
Mers la pas fara
lesa
,,Sezi” din
miscare
,,Culcat” din
miscare
Ramanere pe loc
din miscare
Aport pe sol

30 puncte

20 puncte

30 puncte

20 puncte

20 puncte

15 puncte

15 puncte

10 puncte

15 puncte

15 puncte

10 puncte

Aport peste
palisada (140 cm)
Trimitere inainte
cu ,,culcat”
Asteptare cu
distragerea
atentiei
Total

BGH-3

10 Points
10 puncte

15 puncte
15 puncte

10 puncte

10 puncte

10 puncte

10 puncte

10 puncte

100 puncte

100 puncte

100 puncte
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Prevedere speciala pentru examinarile BGH 1 – 3:
La toate nivelele, in cadrul exercitiilor cu chemare si al exercitiilor de aport, nu este
obligatoriu pentru caine sa se pozitioneze in sezi in fata conductorului. Cainele poate trece direct in
pozitia de baza. Inaite de a preda butucelul trebuie sa existe o pauza de 3 secunde, inainte de comanda
,,lasa” si preluarea butucului de aport.

Prevedere speciala pentru examinarea BGH 3:
Ordinea exercitiilor de la 2 la 6 va fi hotarata de arbitrul de examen, din una dintre urmatoarele
variante:
- varianata 1:
ordinea exercitiilor: 2, 4, 5, 6, 3
- varianata 4 :
- varianata 2 :
ordinea exercitiilor: 3, 2, 6, 5, 4
ordinea exercitiilor: 4, 3, 6, 2, 5
- varianata 5 :
- varianata 3 :
ordinea exercitiilor: 5, 6, 3, 2, 4
ordinea exercitiilor: 6, 4, 5, 3, 2
Toti cainii prezentati la o examinare vor executa exercitiile de 2 la 6 in aceeasi ordine.

Exercitii pentru examinarile IGP v si IGP ZTP
Exercitiul

IGP- V

IGP- ZTP

mers la pas cu lesa

30 puncte

25 puncte

mers la pas fara lesa

20 puncte

sezi din miscare

15 puncte

culcat cu apel

15 puncte

20 puncte

aport pe teren plan (sol)
saritura peste obstacol
(80 cm)
asteptare cu distragerea
atentiei

15 puncte

20 puncte

10 puncte

10 puncte

10 puncte

10 puncte

Total

100 puncte

100 puncte

Nota
La inceputul probei B – Disciplina – conductorul trebuie sa se prezinte cu cainele sau la arbitru.
Cu exceptia examenelor IGP 2, IGP 3 si BgH 3, prezentarea se face cu cainele in lesa.
Inceputul si finalul unui exercitiu
Arbitrul indica inceperea exercitiului. Toate celelalte elemente ale unui exercitiu, cum sunt
intoarcerile, opririle, schimbarile de ritm, se efectueaza fara semnalul arbitrului. Trebuie respectata
regula celor 3 secunde - de exemplu, in cadrul exercitiului de aport, pentru pozitia de baza finala, la
prezentarea si predarea butucului de aport, recompensarea verbala a cainelui si introducerea in
exercitiul urmator. Daca conductorul omite un exercitiu, arbitrul ii va solicita efectuarea exercitiului
respectiv, de la inceput. Aceasta nu va atrage o depunctare. Omiterea partiala a unui exercitu se
penalizeaza.
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Pozitia de baza
Fiecare exercitiu incepe si se termina cu pozitia de baza. Pozitia de baza poate fi luata doar o
singura data in introducerea unui exercitiu. În poziţia de bază câinele trebuie sa fie atent la conductor,
pozitionat în partea stângă a acestuia în aşa fel încât umărul sau să fie la nivelul genunchiului stâng al
CC, asezat drept si paralel cu el. In pozitia de baza, conductorul trebuie sa aiba o pozitie dreapta, cu
bratele natural pe langa corp.
Introducerea in exercitiu
Introducerea in exercitiu reprezinta partea de inceput, inclusiv pozitia de baza, a exercitiilor
,,sezi din miscare” / ,,culcat cu apel” / ,, ramanere pe loc din miscare” / ,, ramanere pe loc din
alergare” / ,,trimitere inainte cu culcat”. Se deruleaza pe o distanta de minim 10 maxim 15 pasi, pana
in punctul in care este data comanda pentru executarea exercitiului.
Preluarea
In cadrul exercitiilor in care cainele este preluat dintr-o pozitie, preluarea se poate face direct
frontal sau cu ocolire prin spate.
Chemarea / Pozitia de baza in fata / Incheierea
La chemarea cainelui, in locul unei comenzi pentru chemare poate fi folosit numele cainelui.
Folosirea atat a numelui cainelui cat si a unei comenzi pentru chemare se va considera dubla comanda.
Cainele trebuie sa vina la chemare direct, prompt, determinat si motivat si trebuie sa se aseze aproape,
in fata conductorului. La comanda de trecere in pozitia de baza, cainele trebuie sa treaca imediat in
pozitia de final. 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 conductorului, pivotand in pozitia de baza.
Exceptie: in cadrul examinarilor BgH 1 – 3, la chemare, cainele poate trece direct in pozitia de
baza laterala, fara o oprire frontala.
Recompensa
Recompensarea (verbala) a cainelui este permisa doar in pozitia de baza, dupa efectuarea
completa a unui exercitiu. Daca pozitia de final a unui exercitiu constitue si pozitia de baza de start a
unui exercitiu urmator, atunci dupa recompensare trebuie efectuata o pauza de 3 secunde pana la
inceperea urmatorului exercitiu.
Pozitionarile incorecte
In cadrul tuturor exercitiilor din miscare (sezi / culcat / pe loc) se va aplica o penalizare de 50%
pentru orice eroare de pozitionare (de ex.: ramanerea in pozitia in picioare, in cadrul exercitiului ,,sezi”
din miscare).
Predarea butucelului de aport
Daca un caine nu preda butucul de aport nici dupa o a treia comanda, cainele este descalificat
pentru insubordonare si nu mai poate participa la examinare.
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Butucul de aport
Pentru exercitiile de aport, se vor folosi exclusiv butuceii de aport prevazuti de organizatorul
evenimentului.
Exceptie: in cadrul examinarilor BgH2 si BgH 3 se pot utiliza butuceii de aport ai conductorului.
Toti participantii trebuie sa utilizeze aceiasi butucei de aport.
Butuceii trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:
- butuceii trebuie sa fie fabricati din lemn
- greutatea lor trebuie sa fie cea prevazuta de regulament
- inaltimea butucului pana la bara de prindere trebuie sa fie de cel putin 4 cm
IGP- 2

IGP-3

butucul
butucul
650 grame
conductorului conductorului

1000 grame

2000 grame

650 grame

650 grame

650 grame

fara aport

650 grame

650 grame

IBGH-2
aport pe sol

IBGH-3

obstacol
butucul
conductorului

palisada
IGP –V
aport de pe sol

IGP-1

IGP- ZTP

butucul
650 grame
conductorului

Obstacolul
Obstacolul are urmatoarele dimensiuni: inaltime 100 cm, latime 150 cm. Sariturile de
antrenament nu sunt permise in timpul unei examinari.
Palisada
Palisada este alcatuita din 2 pereti verticali, care au latimea de 150 de cm si inaltimea de 191 de
cm. Cele 2 laturi vor fi pozitionate inclinat, asa incat inaltimea totala a palisadei montate sa fie de 180
de cm. Intrega suprafata de catarare trebuie sa fie acoperita cu un material antiderapant. Pe ambele
parti ale palisadei sunt aplicate ca trepte, pe jumatatea superioara, 3 stinghii cu dimensiunea de 24 / 48
mm. Toti cainii vor sari peste acelasi obstacol, in cadrul unei examinari. Sariturile de antrenament nu
sunt permise in timpul unei examinari.
Pentru examinarea BgH 3, palisada va fi pozitionata cu peretii verticali mai inclinati, la
inaltimea totala de 140 de cm.
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Descrierea exercitiilor:
Mers la pas cu / fara lesa
Din pozitia de baza, cainele trebuie ca la prima comanda sa isi urmeze conductorul, atent, sigur
si determinat, fara stres si concentat la conductor, ramanand in permanenta cu umarul in dreptul
genunchiului acestuia, deplasandu-se impreuna inainte, paralel cu conductorul. Schema exercitiului de
mers la pas este redata mai jos. CCc vor fi pregatiti la start, in pozitia de baza, in acelasi moment in
care CCc pereche se afla in pozitia de baza la locul marcat, pentru exercitiul de asteptare cu distragerea
atentiei.
Pe prima latura a conducerii la pas, se vor trage 2 focuri de arma (calibrul 6 mm), la interval de
5 secunde, dupa ce cainele si conductorul sau au parcurs cel putin 15 pasi, pentru a se verifica
indiferenta la focul de arma a cainelui.
Cainele trebuei sa fie indiferent la zgomotul armei.
Daca un caine va reactiona cu teama la zgomotul armei va fi descalificat si punctajul obtinut
pana atunci anulat. Daca reactia cainelui nu este foarte clara, arbitrul poate solicita retestarea acestuia
separat.
Focurile de arma se utilizeaza doar pentru examinarile IGP- V, IGP- ZTP si IGP 1 - 3.
Examinarile BH si BgH 1 – 3 nu contin testul indiferentei la focul de arma.
Intoarcerile stanga imprejur din traseul de conducere la pas, trebuie efectuate cu conductorul
pivotand spre stanga. Cainele se poate intaorce prin spatele CC, ocolindu-l spre dreapta, sau poate trece
direct in stanga sa, pivotand prin fata conductorului, mentinandu-si corect pozitia, cu umarul la nivelul
genunchiului acestuia.
Schimbarile de ritm trebuie sa fie evidente, diferentiindu-se clar de mersul in ritm normal,
executate fara pasi intermediari.
Dupa a doua intoarcere stanga imprejur, CCc se opresc. Cainele trebuie sa execute pozitia ,,sezi”
fara o comanda din partea CC.
Trecerea printr-un grup de persoane in miscare trebuie efectuata cu cainele in lesa, in cazul
examinarilor BH, BgH 1 si 2, IGP V, IGP ZTP, si doar fara lesa, in cazul examinarilor IGP 1 – 3 si
BgH 3. In grup, CCc vor ocoli o persoană prin dreapta şi o persoană prin stânga, efectuand un traseu in
forma cifrei 8, şi se vor opri in apropierea unei persoane din grup, cainele efectuand pozitia ,,sezi”, fara
comanda din partea CC. Arbitrul poate solicita repetarea exercitiului. La indicatia arbitrului, CCc
parasesc grupul si iau pozitia de baza finala. Este admisa recompensarea cainelui, doar in pozitia de
baza finala, dupa iesirea din grup.
Mersul la pas trebuie efectuat si intre exercitii. La preluarea butuceilor de aport din suport,
cainele trebuie sa ramana corect in pozitia de mers la pas, conform descrierii de mai sus.
Cerinte speciale pentru BH:
Exercitiul de mers la pas cu lesa se efectueaza conform schemei. Mersul la pas fara lesa se va
efectua pe o distanta de 50 de pasi, in linie dreapta si va contine o intoarcere stanga – imprejur,
schimbarile de ritm din mers normal in pas alergator si pas lent (cate 10 – 15 pasi fiecare). Exercitiul se
va incheia apoi cu pozitia de baza de final.
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Schema exercitiilor de mers la pas cu si fara lesa
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Reguli de executie
CC se duce cu câinele său la AE, îşi aşează câinele în poziţia de bază şi se prezintă. Pentru
examinarile IGP 1, BgH 1 si 2, IGP V si IGP ZTP, prezentarea la arbitru se va face cu cainele in
lesa, iar pentru examinarile IGP 2 si 3 si BgH 3, cu cainele liber, fara lesa. La indicatia arbitrului,
CCc iau din nou poziţia de bază pe locul de start. La toate examinarile (cu exceptia BH si BgH 1 si
2) deplasarea la punctul de start se face fara lesa.
La comanda sonoră „PAS” câinele trebuie să urmeze CC, atent, determiant sigur pe sine si
fara stres, rămânând cu umărul său în dreptul genunchiului stâng al CC şi deplasandu-se în linie
dreaptă, paralel cu CC. Când CC se opreşte, câinele trebuie să se aşeze imediat, din proprie
iniţiativă şi în poziţie corectă.
La începutul exerciţiului CC se deplaseaza înainte 50 paşi, fără să se oprească si executa o
intoarcere stanga-imprejur; după întoarcere si alti 10-15 pasi in mers normal, va parcurge câte 10-15
paşi în care trebuie să execute pasul alergător şi pasul lent (fiecare câte 10-15 paşi). Pentru fiecare
schimbare de ritm se foloseste comanda ,,pas”. Schimbarea ritmului de mers de la pas alergător la
pas lent trebuie să fie executată fără paşi intermediari. Tipurile de mers trebuie să se deosebească
clar în viteză. La pas normal se vor efectua 2 întoarceri spre dreapta, 1 întoarcere spre stânga şi 2
întoarceri împrejur. Intoarcerea se poate face la 180 de grade, stanga imprejur, de catre CC si caine
impreuna, sau cu cainele trecand prin spatele CC, imprejurul acestuia cu o intoarcere la dreapta; in
timpul unei examinari, o singura forma de intoarcere este permisa.
În timp ce CC merge pe prima latură, trebuie trase două focuri de armă (6mm calibru) la
intervale de 5 sec şi la o distanţă de cel puţin 15 paşi de câine.
CCc intra apoi in grupul de persoane in miscare, înconjoara o persoană prin dreapta şi o
persoană prin stânga şi se opreasc in pozitie de baza, in apropierea unei persoane. CCc părăsesc
grupul, revin la locul de start si iau pozitia de baza pentru exercitiul urmator.
Criterii de evaluare
Se vor penaliza mersul la pas cu o pozitionare defectuasa – prea in fata, prea in spate şi / sau
in lateral, o pozitie de baza defectuoasa, aşezatul încet sau şovăitor, comenzile suplimentare, lipsa
de atentie, lipsa de determinare si motivatie, lipsa de concentrare în toate fazele, semnele de stres,
ajutorul nonverbal oferit cainelui sau constrângerile.
Sezi din miscare (valabil pentru toate nivelele de examinare)
partea I: pozitia de baza, introducerea in exercitiu, executarea comenzii ,,sezi” = 50% din
punctaj
partea a IIa: parasirea cainelui, atentia cainelui, revenirea la caine, pozitia de baza finala =
50% din punctaj
Din locul de start, CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, la
comanda „sezi”, câinele trebuie să se aşeze imediat, fără ca CC să îşi întrerupă mersul sau să se
întoarcă spre câine. Cainele trebuie sa ramana calm si cu atentia indreptata catre conductor. La toate
nivelele de examinare, CC se deplaseaza 15 paşi. CC se opreşte şi se întoarce cu faţa către câine. La
semnalul AE, CC revine la câinele său şi ia poziţia de bază.
Prevedere speciala pentru testul BH: dupa introducerea in exercitiu, conductorului ii este
permis sa faca o scurta oprire pentru a da comanda ,,sezi”, inainte de a se deplasa mai deaprte.
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Criterii de evaluare
Se vor penaliza o aşezare înceată si aşteptarea nervoasă sau neliniştită. Dacă, în loc să se
aseze, cainele se culca sau rămâne în picioare, calificativul maxim care poate fi obtinut este
,,insuficient”, cu o deductie de minim 5 puncte (2,5 puncte pentru IGP 3).
Culcat cu apel
partea I: pozitia de baza, introducere in exercitiu, executarea comenzii ,,culcat” = 50% din
punctaj
partea a IIa: parasirea cainelui, atentia cainelui, chemarea, pozitia frontala, pozitia de baza finala
= 50% din punctaj
Introducerea in exercitiu, pe distanta de 10-15 pasi, se face la nivelele IGP 1si 2, IGP V, IGP
ZTP si BgH 1-3 in mers normal. Pentru IGP 3, conductorul mai parcurge alti 10-15 pasi in alergare.
La comanda ,,culcat” câinele trebuie să se culce imediat, fără ca CC să îşi întrerupă deplasarea sau
să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi efectuaţi în linie dreaptă CC se opreşte şi se întoarce
către câinele său care stă liniştit. La semnalul AE, CC îşi cheamă câinele cu o comanda pentru apel.
Pentru apel CC poate folosi numele câinelui. Câinele trebuie să vină rapid direct la CC, determinat
si fara sa dea semne de stres şi să se aşeze frontal, drept si aproape de CC . Cu o ultima comanda,
câinele trebuie să treaca în poziţia de bază de final.
Prevedere speciala pentru testul BH: dupa introducerea in exercitiu, conductorului ii este
permis sa faca o scurta oprire pentru a da comanda ,,culcat”, inainte de a se deplasa mai deaprte.
Criterii de evaluare
Se vor penaliza asezarea lenta in pozitia culcat, asteptarea neatenta sau agitata, venirea lenta si
fara determinare la apel, ca si orice ajutor oferit de conductor sau pozitionarea defectuoasa a
acestuia. Daca, in loc sa se culce, cainele ramane in pozitia sezi sau in picioara, calificativul maxim
care poate fi obtinut este ,,insuficient”, cu o deductie de minim 5 puncte.
Daca un caine nu vine la apel nici dupa o a doua comanda suplimentara, exercitiul va fi
evaluat insuficient, cu 0 puncte. In acest caz, conductorul poate prelua cainele din pozitia culcat si
continua examinarea.
Ramanere pe loc din mers, pentru examinarile IGP 2 si BgH 3
partea I: pozitia de baza, introducere in exercitiu, executarea comenzii ,,pe loc” = 50% din
punctaj
partea a IIa: parasirea cainelui, atentia cainelui, revenirea la caine, pozitia de baza finala =
50% din punctaj
Din pozitia de baza, de la locul de start, CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După
10-15 paşi, la comanada verbala, câinele trebuie să se oprească în picioare imediat fără ca CC să îşi
întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. Cainele trebuie sa ramana calm si cu atentia spre CC.
După alţi 15 de paşi efectuaţi în linie dreaptă CC se opreşte şi se întoarce cu faţa către câinele său. La
semnalul AE, CC se întoarce direct la câinele său şi se poziţionează în dreapta acestuia, apoi ii da o
comanda pentru asezarea în poziţia de bază.
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Criterii de evaluare
Se vor penaliza oprierea fara promptitudine, nervozitate în aşteptare si lipsa atentiei, precum si
ajutorul oferit de CC.
Dacă la comanda de oprire câinele se aşează sau se culcă, penalizarea va fi de minim 5 puncte
pentru BgH 3 si minim 2,5 puncte pentru IGP 2.

Ramanere pe loc din alergare, pentru examinarile IGP 3
partea I: pozitia de baza, introducere in exercitiu, executarea comenzii ,,pe loc” = 50% din
punctaj
partea a IIa: parasirea cainelui, atentia, chemarea cainelui, pozitia frontala, pozitia de baza
finala = 50% din punctaj
Din pozitia de baza, de la locul de start, CC pleacă in alergare, drept în faţă, cu câinele liber la
picior. După o introducere in exercitiu de 10-15 paşi in alergare, la comanada verbala, câinele trebuie
să se oprească în picioare imediat fără ca CC să îşi întrerupă alergarea sau să se întoarcă spre câine.
Cainele trebuie sa ramana calm si cu atentia spre CC. După alţi 30 de paşi parcursi in alergare în linie
dreaptă CC se opreşte şi se întoarce cu faţa către câinele său. La semnalul AE, CC îşi cheamă câinele
cu o comanda pentru apel. Pentru apel, CC poate folosi numele câinelui. Câinele trebuie să vină rapid
direct la CC, bucuros, determinat si fara sa dea semne de stres, şi să se aşeze frontal, drept si aproape
de CC . Cu o ultima comanda, câinele trebuie să treaca prompt în poziţia de bază de final.
Criterii de evaluare
Se vor penaliza oprierea fara promptitudine, nervozitate în aşteptare si lipsa atentiei, precum si
ajutorul oferit de CC.
Dacă la comanda de oprire câinele se aşează sau se culcă, penalizarea va fi de minim 5 puncte
si calificativul insuficient.
Daca un caine nu vine la apel nici dupa o a doua comanda suplimentara, exercitiul va fi
evaluat insuficient cu 0 puncte. In acest caz, conductorul poate prelua el cainele si continua
examinarea.
Aport pe sol
Din poziţia de bază, luată la locul marcat pentru exercitiul respectiv de aport, CC aruncă
butucelul de aport la ~ 10 metri depărtare. Comanda sonoră „aport” se poate da numai când butucul
de aport si-a incheiat miscarea. Câinele, care stă liber în şezi lângă CC său, trebuie ca la comanda
„aport”, să alerge repede la butucel, să îl apuce imediat şi să-l aducă rapid si direct la CC cu ~ aceeasi
viteza de revenire cu cea de plecare. Trebuie demonstrate motivatia si determinarea pentru aport. Pe
intreg traseul de revenire cu aportul si in faza de prezentare a acestuia la CC, cainele trebuie să ţină
aportorul în gură cu o priza ferma, dar calma, până când CC i-l va lua cu o comanda „lasa”. Comanda
,,lasa” se emite dupa o perioada de prezentare de ~ 3 secunde. Dupa alte 3 secunde, la comanda
„treci” câinele va reveni în poziţia de bază. CC va tine butucelul in mana dreapta, cu bratul drept pe
langa corp. Butucelul va fi pozitionat inapoi pe suport.
CC nu are voie să isi schimbe pozitia pe intreaga durata a exerciţiului. Un picior poate fi
repozitionat pentru aruncarea butucului – in acest caz, conductorul va face o alta pauza de 3 secunde,
in pozitia de baza, pana la emiterea comenzii ,,aport”, dupa repozitionarea piciorului.
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Criterii de evaluare
Se vor penaliza: greşeli ale poziţiei de bază, deplasarea lenta, fara determinare, catre butucel a
cainelui, atitudinea lipsita de motivatie sau semnele de stres, greşeli în apucarea aportului, scăpatul
aportului, joaca sau mestecarea aportului si atitudinea nelinistita la predarea aportului. De asemenea,
se va depuncta pozitia CC cu picioarele departate si orice ajutor venit din partea acestuia.
Pozitia de baza in fata obstacolului si a palisadei
Distanta, in pozitia de baza, fata de obstacolul si palisada pentru aport este de cel putin 4
metri.
Aport peste obstacolul de 1 m
CCc iau poziţia de bază la o distanţă de cel puţin 4 metri înainte de obstacol, la punctul marcat.
Butucul de aport este confectionat din lemn si are greutatea de 650 de grame. Cainele trebuie sa stea
calm, liber in pozitia ,,sezi”. CC aruncă butucelul peste obstacolul de 100 de cm. La Cs „hop” - emisa
dupa oprirea din miscare a butucului de aport - si apoi „aport” - emisa in timp ce cainele executa
saritura - câinele trebuie să sară peste obstacol, să fugă la butuc, să îl apuce sigur si rapid şi să il
aporteze direct la CC, trecând înapoi peste obstacol. Cainele trebuie sa execute exercitiul cu
determinare, fara stres, si sa demonstreze o saritura puternica si lejera. Câinele trebuie să se aşeze
apoi în faţa CC şi să prezinte butucul de aport. Pe tot parcursul exercitiului, butucul trebuie tinut ferm
si calm, pana la momentul in care CC i-l va lua, cu Cs „lasa”, după o scurtă pauză (3 sec.), din pozitia
frontala. Dupa alte 3 secunde, la comanda, câinele va reveni în poziţia de bază. CC va tine butucelul
in mana dreapta, cu bratul drept pe langa corp. Butucelul va fi pozitionat inapoi pe suport.
CC nu are voie să părăsească locul de staţionare pe toată durata exerciţiului. Un picior poate fi
repozitionat pentru aruncarea butucului – in acest caz, conductorul va face o alta pauza de 3 secunde,
in pozitia de baza, pana la emiterea comenzii ,,aport”, dupa repozitionarea piciorului.
Criterii de evaluare
Se vor penaliza greşeli ale poziţiei de bază, sau de predare a butucului, deplasarea lenta spre
butuc, o saritura fara determinare, greşeli în apucarea butucului, scaparea butucului de aport, joaca
sau roaderea butucului. Se depuncteaza si atitudinea care denota stres, sau lipsa de determinare si
motivatie in executie. Ajutorul oferit de CC, chiar si fără schimbarea poziţiei acestuia, în timpul
exerciţiului, se depunctează. Se depuncteaza, de asemenea, pozitia CC cu picioarele departate.
Se poate acorda un punctaj partial numai daca, din cele 3 parti ale exercitiului (saritura inainte,
aport, saritura inapoi), sunt efectuate cel putin o saritura si aportul.
Daca nu este efectuata una dintre sarituri, se va nota o penalizare de minim 5 puncte. Cand
cainele nu sarepeste obstacol intr-una dintre directii (inainte sau inapoi), dar executa aportul fara
greseala, exercitiul este notat cu 10 puncte. Daca ambele sarituri sunt executate perfect, dar butucul
nu este aportat, exercitiul este notat cu 0 puncte. Daca obstacolul este deramat la prima saritura, se
vor deduce 5 puncte, iar exercitiul va fi repetat. Pentru repetarea exercitiului, se vor evalua doar
saritura de intoarcere, prezentarea frontala, priza pe butuc, predarea bucutucul de aport si pozitia
finala de baza. Daca un caine (la examinarile IGP 1 – 3) atinge obstacolul in saritura, penalizarea este
de 1 punct; daca se sprijina pe obstacol, penalizarea este de 2 puncte.
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Saritura peste palisada
CCc iau poziţia de bază in fata planului inclinat. Conductorul da cainelui comanda ,,sezi” si se
depleaseaza de cealalta parte a palisadei, pozitionandu-se la cel putin 4 metri de aceasta. La semnul
arbitrului, conductorul isi cheama cainele, cu comenzile pentru saritura si apel. Cainele trebuie sa
vina prompt la conductor, demonstrand o saritura puternica. Se va aseza frontal, drept si aproape de
CC. Dupa 3 secunde, conductorul trece cu o comanda cainele la picior, in pozitia de baza finala.
Criterii de evaluare
Se penalizeaza: greseli in pozitia de baza, saritura peste palisada ezitanta, nesigura si fara
putere, greselile in pozitia frontala si in cea finala si ajutorul oferit de conductor.
Aport peste palisada
CCc iau poziţia de bază la o distanţă de cel puţin 4 metri înainte de palisadă, la punctul marcat.
Cainele trebuie sa stea calm, liber in pozitia ,,sezi”. CC aruncă butucelul (in greutate de 650 de
grame) peste planul înclinat. Cainele trebuie sa ramana calm si linistit langa CC. La Cs pentru saritura
- emisa dupa oprirea din miscare a butucului de aport - si apoi „aport” - emisa in timp ce cainele
executa saritura - câinele trebuie să sară peste palisadă prin căţărare, să fugă la butuc, să îl apuce sigur
si rapid şi să il aporteze direct la CC, trecând înapoi peste palisadă. Cainele trebuie execute exercitiul
cu determinare, fara stres, si sa demonstreze o saritura puternica si lejera. Câinele trebuie să se aşeze
apoi în faţa CC şi să prezinte butucul de aport. Pe tot parcursul exercitiului, butucul trebuie tinut ferm
si calm, pana la momentul in care CC i-l va lua, cu Cs „lasa”, după o scurtă pauză (3 sec.), din pozitia
frontala. Dupa alte 3 secunde, la comanda, câinele se va pozitiona lateral în poziţia de bază finala. CC
va tine butucelul in mana dreapta, cu bratul drept pe langa corp. Butucelul va fi pozitionat inapoi pe
suport.
CC nu are voie să părăsească locul de staţionare pe toată durata exerciţiului. Un picior poate fi
repozitionat pentru aruncarea butucului – in acest caz, conductorul va face o alta pauza de 3 secunde,
in pozitia de baza, pana la emiterea comenzii ,,aport”, dupa repozitionarea piciorului.
Criterii de evaluare
Se vor penaliza greşeli ale poziţiei de bază, sau de predare a butucului, deplasarea lenta spre
butuc, o saritura greoaie sau lenta, greşeli în apucarea butucului, scaparea butucului de aport, joaca
sau roaderea butucului. Se depuncteaza si atitudinea care denota stres, sau lipsa de determinare si
motivatie in executie. Ajutorul oferit de CC se depunctează. Se depuncteaza, de asemenea, pozitia CC
cu picioarele departate.
Se poate acorda un punctaj partial numai daca, din cele 3 parti ale exercitiului (saritura inainte,
aport, saritura inapoi), sunt efectuate cel putin o saritura si aportul. Daca nu este efectuata una dintre
sarituri, se va nota o penalizare de minim 5 puncte.
Trimitere înainte cu culcat
partea I: pozitia de baza, introducere in exercitiu, executarea comenzii pentru trimitere = 50%
din punctaj
partea a IIa: dupa indicatia arbitrului, executarea comenzii ,,culcat” si pozitia de baza finala =
50% din punctaj
Daca un caine nu se deplaseaza inainte cel putin 50% din distanta regulamentara pentru
trimitere, sau nu se opreste din deplasare nici dupa 3 comenzi, exercitiul nu poate fi evaluat.
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La semnalul dat de AE, CC trebuie să plece de la locul de start în linie dreaptă cu câinele liber
la picior. După aproximativ 10-15 paşi, CC trebuie să dea comanda „inainte” şi să se oprească;
simultan, poate da o comanda vizuala cu o singură mână. Câinele trebuie să alerge cel puţin 30 de
paşi în linie dreaptă în direcţia indicată. La semnalul AE, CC dă comanda „culcat” la care câinele
trebuie să se culce imediat. În luarea poziţiei culcat câinele are voie să se întoarcă cu fata catre CC.
La semnalul dat de AE, CC merge la câine si se poziţioneaza în partea lui dreaptă; la urmatorul semn
al arbitrului, CC da comanda pentru pozitia de baza finala, pe care cainele trebuie sa o adopte prompt.
Criterii de evaluare
Se vor penaliza: greşeli ale poziţiei de bază si greseli in introducerea in exercitiu; deplasarea
înainte prea lenta si fara motivatie a canielui, puternica deviere laterală, distanţa prea mică de
deplasare a cainelui, culcatul şovăitor sau prea lent, comportament agitat în culcat sau ridicarea
câinelui înainte de preluare.
Depunctari:
Cainele se opreste la prima comanda, dar nu se culca; se culca prompt la a doua comanda: - 1,5
puncte
Cainele se opreste la prima comanda, dar nu se culca; se culca prompt la a treia comanda: - 2,5 puncte
Cainele se opreste la prima comanda, dar nu se culca nici dupa a treia comanda: - 3,5 puncte
Cainele nu se opreste la prima comanda, dar se opreste si se culca prompt la a doua comanda: - 2,5
puncte
Cainele nu se opreste nici la prima, nici la a doua comanda, dar se opreste si se culca prompt la a treia
comanda: - 3,5 puncte
Cainele nu se opreste dupa 3 comenzi: exercitiu notat cu 0 puncte
Cainele se opreste si se culca prompt, la prima comanda, dar dupa semnul arbitrului de recuperare a
cainelui, cainele se ridica si vine spre conductor – daca este oprit pana la jumatatea distantei dintre el
si conductor penalizarea e de maxim 5 puncte.
Asteptare cu distragerea atentiei
Înainte de începutul probei de subordonare a echipei CCc pereche, CC va trebui să-si
paraseasca câinele în poziţia culcat, pe locul de aşteptare indicat de AE: in pozitia de baza, fara lesa,
la semnalul AE, CC da comanda ,,culcat”. Cainele trebuie sa se culce prompt. Nici lesa şi nici vreun
alt obiect nu trebuie lăsate lângă câine. CC trebuie să se îndepărteze, la semnul AE, cel puţin 30 de
paşi, să se oprească şi să stea liniştit în raza vizuală a câinelui, întors cu spatele la acesta. In cadrul
examinarii IGP 3, conductorul se va pozitiona, la 30 de pasi de caine, in ascunzatoarea aferenta.
Câinele trebuie să rămână calm în pozitia culcat, fără nici o intervenţie din partea CC, în timp ce
cealaltă echipă formată din conductor şi câine executa exerciţiile de disciplina.
Dacă există posibilitatea, femelele se lasă într-un loc diferit de cel al masculilor.
La semnalul AE, CC trebuie să revina şi să se poziţioneze în partea dreaptă a câinelui său. La
alt semnal al AE, CC comandă câinelui să ia poziţia de bază.
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Criterii de evaluare:
Se vor penaliza comportamentul neliniştit al CC sau ajutorul oferit cainelui, agitatia în culcat a
câinelui, sau o atitudine a acestuia ce denota stres.
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 se deplasează mai putin de 3 m de punctul iniţial, se
acorda doar o punctare parţială.
În cazul în care câinele se deplaseaza cu mai mult de 3 m de la locul de asteptare, se poate
acorda un punctaj de maxim 50% (minus alte eventuale deduceri), in urmatoarele conditii:
IGP 1: daca echipa CCc care executa exercitiile de disciplina a finalizat exercitiul 3
IGP 2: daca echipa CCc care executa exercitiile de disciplina a finalizat exercitiul 4
IGP 3: daca echipa CCc care executa exercitiile de disciplina a finalizat exercitiul 5
BgH 1: daca echipa CCc care executa exercitiile de disciplina a finalizat exercitiul 3
BgH 2: daca echipa CCc care executa exercitiile de disciplina a finalizat exercitiul 4
BgH 3: daca echipa CCc care executa exercitiile de disciplina a finalizat exercitiul 5
IGP V: daca echipa CCc care executa exercitiile de disciplina a finalizat exercitiul 4
IGP ZTP: daca echipa CCc care executa exercitiile de disciplina a finalizat exercitiul 4
In cazul in care cainele se deplaseaza la conductor cand acesta se apropie pentru preluarea sa,
se vor deduce maxim 3 puncte.

Recompensarea
Recompensarea verbala a cainelui (lauda) este permisa dupa finalizarea fiecarui exercitiu, in
pozitia de baza. Conductorul poate lua apoi o noua pozitie de baza, sau pauza de 3 secunde.
Depunctari obligatorii
Sezi din miscare
cainele nu se aseaza
Culcat din miscare
cainele nu se culca
Aport de pe sol
cainele nu aporteaza
cainele este ajutat cu motivare, sau conductorul
paraseste punctul de baza, pentru a-si determina
cainele sa aporteze
Aport peste obstacol de 1 m
cainele executa doar o saritura, intr-o directie
cainele nu executa nicio saritura
cainele nu aporteaza butucul de aport
Saritura peste palisada (intr-o singura directie)
/ Aport peste palisada
cainele nu sare peste palisada (IGP 1)
o singura saritura, intr-o directie, cu aport (IGP 2
& 3)
sarituri fara aport (IGP 2 & 3)
Trimitere inainte cu culcat

IGP-1

IGP- 2

IGP- 3

- 5 puncte

- 5 puncte

- 2.5 puncte

- 5 puncte

- 5 puncte

- 5 puncte

0 puncte
insuficient

0 puncte
insuficient

0 puncte
insuficient

- 5 puncte
- 15 puncte
- 15 puncte

- 5 puncte
- 15 puncte
- 15 puncte

- 5 puncte
-15 puncte
-15 puncte

-

-5 puncte

-5 puncte

-

- 15 puncte

-15 puncte

-15 Points

vezi descrierea exercitiului
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Proba C – Paza (IGP 1 – 3)
Prevederi generale
In toate exercitiile de paza, cainelui ii este permis sa muste doar de mansonul de protectie al
asistentului atentator. O muscatura in orice alta zona a corpului atentatorului atrage descalificarea
imediata.
In tarile in care legea nu permite folosirea bastonului, exercitiile se pot derula fara utilizarea
lui.
Loviturile cu bastonul moale sunt permise doar in zona umerilor si a greabanului.
In toate fazele de presiune, cainele trebuie sa se comporte fara teama si stres, actionand cu o
priza plina, calma, energica si constanta.

Marcarea terenului
Marcajele terenului de examen trebuie sa fie clar vizibile pentru concurenti, arbitru si
atentator:
 punctul pentru chemarea cainelui din faza de supraveghere si semnalizare la cort
 pozitia de start a atentatorului pentru exercitiul de evadare, si distanta pe care cainele
trebuie condus (vezi schita de la pagina 53 )
 zona pentru pozitionarea cainelui in supraveghere pentru evadare
 punctul de start pentru exercitiul atac lansat (atac lung / proba de curaj)

Corturile
Cele 6 corturi (ascunzatori) se vor pozitiona conform regulamentului, cate 3 pe fiecare parte a
terenului de examen (vezi schema). Toate cele 6 corturi trebuie amplasate pe teren, la toate nivele de
examinare (IGP 1 – 3).

Cerinte de baza:
Pe intreg parcursul probei de paza, se vor evalua comportamentul instinctual al cainelui,
capacitatea sa de a face fata stresului si presiunii, priza si subordonarea. Cainele trebuie sa
demonstreze siguranta de sine si forta in interactiunea cu atentatorul.
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Criterii de evaluare:
Trebuie observate atent limitari ale urmatoarelor criterii importante de evaluare:
 Cainele nu este sigur pe sine si rezistent cand raspunde atacului, iar priza nu este plina,
puternica si calma, pana la lasare.
 Cainele etaleaza lipsa de siguranta de sine in timpul exercitiului.
 Cainele nu are un comportament dominant si puternic in supravegherea atentatorului.
Penalizarea cu un calificativ
Penalizarea cu doua calificative
Penalizarea cu trei calificative
Calificativ insuficient

Suspendarea examinarii

 cainele este usor neatent, sau provoaca
usor atentatorul in faza de supraveghere
 cainele este foarte neatent, sau provoaca
major atentatorul in faza de supraveghere
 cainele nu supravegheaza atentatorul, dar
ramane langa acesta
 cainele paraseste atentatorul in faza de
supravegehre, pentru a se duce la
conductor, cand acesta se apropie
 cainele nu rezista fazei de presiune din
partea atentatorului, lasa priza si se retrage
 inainte ca arbitrul sa indice conductorului
sa se deplaseze la caine, cainele paraseste
atentatorul, sau conductorul da cainelui o
comanda pentru ca acesta sa ramana in
supraveghere

Penalizari pentru comenzi suplimentare
Daca un caine nu lasa priza la o prima comanda, conductorul primeste de la arbitru indicatii
pentru a putea da maxim doua comenzi suplimentare pentru ,,lasa”.
1 comanda
1 comanda
2 comenzi
2 comenzi
suplimentara suplimentara suplimentare suplimentare
cainele nu
cainele lasa
cainele lasa
cainele lasa lasa nici dupa
cainele lasa cainele lasa
prompt dupa greu dupa o prompt dupa a
greu dupa
greu
doua comenzi
o comanda
comanda
doua comanda doua comenzi suplimentare
suplimentara suplimentara suplimentara suplimentare
0.5 – 3.0
3.0
3.5 – 6.0
6.0
6.5 – 9.0
descalificare
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Examinari la nivelele IGP 1 – 3 (exercitii si punctaje)
exercitiul

IGP-1

IGP-2

IGP-3

Scotocire la cort pentru atentator

5

5

10

Semnalizare

15

15

15

Oprirea incercarii de evadare

20

15

10

Re-atac din faza de supraveghere

30

20

15

Escorta din spate

-

5

5

Atac din escorta din spate

-

-

15

Atac lansat (atac lung, din alergare)

30

20

15

Re-atac din faza de supraveghere

-

20

15

Total

100

100

100

Prezentarea pentru proba
Conductorul se prezinta arbitrului in pozitia de baza, cu cainele in lesa pentru examenele IGP
1, IGP V si IGP ZTP, si cu cainele fara lesa, la examinarile IGP 2 si IGP 3. Proba de paza incepe
cand CCc se afla la punctul de start, orientati catre arbitru, iar conductorul comunica arbitrului prin
ridicarea mainii ca sunt gata sa inceapa exercitiul de scotocire.
Scotocirea la corturi
Proba incepe in pozitia de baza, cu fata catre arbitru. Dupa semnalizarea catre arbitru pentru
inceperea probei, CCc iau din nou pozitia de baza, orientati catre primul cort de scotocire.
IGP-1 1 cort
Cainele merge la pas, in
lesa, pana la punctul din
care incepe examinarea, in
dreptul cortului 6, de pe
linia mediana a terenului.
CCc iau pozitia de baza si
se scoate lesa.
Ridicand bratul,
conductorul semnalizeaza
arbitrului ca e gata sa
inceapa exercitiul.
La semnalul arbitrului,
cainele este trimis direct la
cortul 6.

IGP-2

4 corturi

Cainele merge la pas, fara
lesa, pana la punctul din
care incepe examinarea, in
dreptul cortului 3, pe linia
mediana a terenului.
CCc iau pozitia de baza si,
ridicand bratul,
conductorul semnalizeaza
arbitrului ca e gata sa
inceapa exercitiul.
La semnalul arbitrului,
cainele este trimis sa
inceapa exercitiul de
scotocire.

IGP- 3 6 corturi
Cainele merge la pas, fara
lesa, pana la punctul din
care incepe examinarea, in
dreptul cortului 1, pe linia
mediana a terenului.
CCc iau pozitia de baza si,
ridicand bratul,
conductorul semnalizeaza
arbitrului ca e gata sa
inceapa exercitiul.
La semnalul arbitrului,
cainele este trimis sa
inceapa exercitiul de
scotocire.

Cu o comanda verbala si o indicare cu unul din brate, cainele este trimis in exercitiul de
scotocire. Cainele trebuie sa alerge imediat direct la corturi, sa le ocoleasca strans si atent. Dupa
ocolirea unui cort, conductorul cheama cainele la el (cu numele si o comanda de chemare), apoi da o
comanda verbala si indica cu bratul urmatorul cort pentru scotocire.
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Conductorul se deplaseaza in ritm normal pe linia mediana a terenului, pe care nu are voie sa o
paraseasca in timpul exercitiului de scotocire. Cand cainele ajunge la cortul in care se afla atentatorul,
conductorului nu ii mai este permis sa dea vreo comanda verbala sau semnalizare cu mana. Odata
cainele ajuns la cortul 6, conductorul se opreste si ramane pe loc, pana la primirea indicatiei de a veni
la cort, de la arbitru.
Criterii de evaluare
Se vor penaliza urmatoarele incorectitudini: cainele nu este calm in pozitia de baza de la
inceputul exercitiului; cainele latra, sau este vocal in timpul scotocirii; cainele primeste comenzi
suplimentare sau semnalizari cu mana; conductorul paraseste linia mediana a terenului, in timpul
scotocirii; conductorul nu se deplaseaza in mers normal; cainele ocoleste corturile larg, sau fara
atentie; cainele actioneaza independent, fara coordonarea conductorului; cainele este dificil de
controlat.
Daca un caine vine si ia pozitia de baza la conductor in timpul scotocirii (intrerupe scotocirea),
exercitiul este evaluat cu 0 puncte. Proba poate continua, daca exemplarul pote fi re-trimis. Daca
revine la conductor in pozitie de baza pentru a doua oara, proba de paza este suspendata.

Semnalizare si supraveghere
Conductorul asteapta indicatia arbitrului pentru deplasarea la caine. Cainele trebuie sa il
confrunte pe atentator sigur de sine, activ, dominant, atent si latrand continuu. Durata semnalizarii
este de aproximativ 20 de secunde, pana in momentul in care arbitrul semnalizeaza conductorului sa
se apropie.
Exercitiul se termina dupa cum urmeaza:
IGP-1
Arbitrul semnalizeaza
conductorului cand sa vina
sa se pozitioneze in punctul
marcat, la 5 pasi de
atentator.
La semnul arbitrului,
conductorul isi cheama
cainele in pozitia de baza,
sau se duce la caine, il
pozitioneaza cu o comanda
in pozitia de baza, in sezi,
ii pune lesa si se
deplaseaza la pas, la locul
marcat, unde iau din nou
pozitia de baza.
Deplasarea la punctul
marcat se poate face cu sau
fara lesa.

IGP-2

IGP-3

Arbitrul semnalizeaza
conductorului cand sa vina
sa se pozitioneze in punctul
marcat, la 5 pasi de
atentator. La semnul
arbitrului, conductorul
cheama cainele in pozitia
de baza.

Arbitrul semnalizeaza
conductorului cand sa vina
sa se pozitioneze in punctul
marcat, la 5 pasi de
atentator. La semnul
arbitrului, conductorul
cheama cainele in pozitia
de baza.
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Criterii de evaluare
Se vor observa atitudinea dominanta in timpul semnalizarii, latratul continuu, siguranta de sine
in confruntarea cu atentatorul pana la chemarea conductorului. Se va evalua corespunzator un
comportament fara atitudine si dominare.

Latrat slab, inconstant, lipsit de dominare,
fara energie si fara concentrare

calificativ intre Satisfactor si Insuficient

Cainele nu latra, dara supravegheaza activ
atentatorul

calificativ Insuficient

Cainle deranjeaza atentatorul, impingandul, penalizarile aferente, calificativ minim
provocandu-l, etc.
Insuficient
Cainele musca mansonul si nu lasa decat la
calificativ Insuficient, penalizare de 14
venirea conductorului si o comanda a
puncte
acestuia
Cainele poate fi retrimis la cort. Daca
Cainele paraseste atentatorul, inainte ca
ramane in supraveghere la atentator, proba
arbitrul sa indice venirea la cort
poate continua. Faza de supraveghere si
latrat va fi calificata Insuficient inferior.
Cainele nu revine la cort, sau paraseste
Examinarea este suspendata
atentatorul pentur o a doua oara
Cainele paraseste atentatorul la apropierea
conductorului de cort
Cainele paraseste atentatorul fara comanda
conductorului
Cainele musca mansonul in cort si nu
elibereaza din proprie initiativa priza;
conductorului ii va fi indicat sa se
pozitioneze la punctul de chemare a
cainelui; poate folosi o comanda pentru
lasarea mansonului si una pentru chemare,
emise legat.

Calificativ Insuficient
Calificativ insuficient
cainele vine in pozitia de baza – calificativ
Insuficient, penalizare 14 puncte
cainele nu lasa priza / nu vine in pozitia de
baza dupa o singura comanda –
Descalificare.

p a g i n a | 52

Oprirea incercarii de evadare
Comenzile pentru evadare si ,,lasa”
La indicatia arbitrului, conductorul ii cere atentatorului sa iasa din cort. Atentatorul se va
indrepta cu mers normal spre locul pentru evadare.
Conductorul se deplaseaza cu cainele la pas in zona marcata pentru evadare.

IGP 1
Cainele merge la pas (cu sau fara lesa) pana la zona marcata pentru pozitionarea pentru
evadare. Cainele trebuie sa se afle in control, atent si concentrat si corect pozitionat, aliniat langa
genunchiul conductorului. Daca este folosita lesa, cainele este asezat in pozitia de baza, se scoate lesa
si apoi cainele primeste comanda pentru pozitia culcat. La comanda, cainele trebuie sa se culce
imediat, ramanand calm, sigur pe sine si concentrat la atentator. Distanta dintre caine si atentator este
de 5 pasi. Conductorul se intoarce la cort si ramane acolo, observand atentatorul si arbitrul. Arbitrul
semnalizeaza atentatorului inceputul evadarii.
IGP 2 si IGP 3
Cainele merge la pas pana la zona marcata pentru pozitionarea pentru evadare. Cainele trebuie
sa se afle in control, atent si concentrat si corect pozitionat, aliniat langa genunchiul conductorului.
La comanda conductorului, cainele trebuie sa se culce imediat, ramanand calm, sigur pe sine si
concentrat la atentator. Distanta dintre caine si atentator este de 5 pasi. Conductorul se intoarce la cort
si ramane acolo, observand atentatorul si arbitrul. Arbitrul semnalizeaza atentatorului inceputul
evadarii.
Incercarea de evadare
La semnul arbitrului, atentatorul incearca sa fuga. In acelasi moment, conductorul da cainelui
o comanda de atac. Cainele trebuie sa reactioneze fara ezitare, incercand sa opreasca evadarea
atentatorului. Trebuie sa fie determinat, asa incat sa incetineasca atentatorul sau sa ii controleze
miscarile, printru-un atac in forta. Din momentul opririi atentatorului pana la lasarea prizei, faza de
tranzitie dureaza aproximativ o secunda. Conductorul poate da din proprie initiativa comanda pentru
,,lasa” in intervalul adecvat (1- 3 secunde). Dupa faza de tranzitie, cainele va trebui sa lase priza. Faza
urmatoare de supraveghere este de aproximativ 5 secunde.
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Criterii de evaluare
Se vor penaliza corespunzator urmatoarele situatii: Cainele nu reactioneaza rapid cu o priza
ferma, energica si puternica si nu se angajeaza efectiv in oprirea evadarii. Cainele nu este calm si
linistit in priza, pana la eliberarea prizei, sau nu este atent si dominant in faza de supraveghere, sau
provoaca si loveste atentatorul.
Daca nu se emite nicio comanda ,,lasa”, exercitiul va fi incadrat un calificativ mai jos.
Daca un caine nu se angajeaza in oprirea evadarii si ramane la locul marcat, sau daca nu
reuseste sa prinda atentatorul intr-o distanta de 20 de pasi, examinarea este suspendata.
Respingerea atacului din faza de supraveghere
Comenzi: o comanda pentru ,,lasa” si o comanda pentru pozitia de baza
Dupa faza de supraveghere de aproximativ 5 secunde, atentatorul re-ataca cainele. Cainele
trebuie sa se apere, fara coordonare din partea conductorului, cu o reactie puternica si o priza plina si
calma. Urmeaza faza de presiune, unde atentatorul conduce cainele si si il ameninta cu bastonul.
Trebuie observat cu atentie comportamentul cainelui, care trebuie sa fie sigur pe sine, puternic si sa
actioneze cu o priza plina si calma. Atentatorul aplica doua lovituri de baston. La semnul arbitrului
atentatorul se opreste. Din momentul opririi atentatorului pana la lasarea prizei, faza de tranzitie
dureaza aproximativ o secunda. Conductorul poate da din proprie initiativa comanda pentru ,,lasa” in
intervalul adecvat (1- 3 secunde). Dupa faza de tranzitie, cainele va trebui sa lase priza. Eventuale
comenzi suplimentare pentru ,,lasa” pot fi date doar la indicatia arbitrului. In momentul lasarii prizei
si dupa, atentatorul trebuie sa ramana nemiscat. Dupa ce a lasat priza, cainele trebuie sa supravegheze
atentatorul atent, cu siguranta de sine, incredere si atitudine dominanta.
Finalul exercitiului
IGP 1
La indicatia arbitrului, atentatorul se deplaseaza in ritm normal direct la cainele sau, se aseaza
langa el si cu o comanda il trece in pozitia de baza (ii poate pune lesa). Bastonul ramane la atentator.
Conductorul pleaca cu cainele la pas, cu sau fara lesa, la punctul din care va efectua atacul lansat.
IGP 2 si IGP 3
La indicatia arbitrului, atentatorul se deplaseaza in ritm normal direct la canele sau, se aseaza
langa el si cu o comanda il trece in pozitia de baza. Bastonul ramane la atentator.
Criterii de evaluare IGP 1 – IGP 3
Se vor penaliza corespunzator urmatoarele situatii: Cainele nu reactioneaza rapid cu o priza
ferma, energica si puternica si nu se angajeaza efectiv in oprirea atacului atentatorului. Cainele nu
este calm si linistit in priza, pana la eliberarea prizei, sau nu este atent si dominant in faza de
supraveghere, sau provoaca si loveste atentatorul.
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Escorta din spate - IGP 2
Comenzi utilizate: ,,Pas” sau ,,Transport”
Exercitiul incepe din punctul in care s-a incheiat exercitiul anterior (Atac din faza de
supraveghere). Escorta se va desfasura pe o distanta de 30 de pasi. Directia de deplasare in escorta nu
este obligatoriu sa contina un unghi. Arbitrul este cel care hotaraste directia de deplasare.
Conductorul va indica atentatorului sa se indeparteze si sa se deplaseze; conductorul il va urma de la
o distanta de aproximativ 8 pasi, impreuna cu cainele sau, care trebuie sa fie intens atent la atentator.
Distanta dintre CCc si atentator trebuie mentinuta pe tot parcursul escortarii. Atentatorul se opreste si
ramane pe loc, la semnul arbitrului. Conductorul si cainele sau (care trebuie sa isi mentina atentia la
atentator), se deplaseaza la atentator, se opresc langa el, iar conductorul preia bastonul. Cainele
trebuie sa stea in pozitia de baza. In faza urmatoare, se executa o escorta laterala de aproximativ 20
de pasi, pana la arbitru. Se poate folosi o comanda pentru escortare. Cainele va fi amplasat intre
conductor si atentator. Cainele trebuie sa isi mentina atentia la atentator. La finalul exercitiului, CCc
iau pozitia de baza in fata arbitrului, ii inmaneaza bastonul si anunta incheierea primei faze a probei.
Escorta din spate - IGP 3
Se va utiliza o comanda pentru escorta.
Exercitiul incepe din punctul in care s-a incheiat exercitiul anterior (atac din faza de
supraveghere). Escorta se va desfasura pe o distanta de 30 de pasi. Directia de deplasare in escorta nu
este obligatoriu sa contina un unghi. Arbitrul este cel care hotaraste directia de deplasare.
Conductorul va indica atentatorului sa se indeparteze si sa se deplaseze; conductorul il va urma de la
o distanta de aproximativ 8 pasi, impreuna cu cainele sau, care trebuie sa fie intens atent la atentator.
Distanta dintre CCc si atentator trebuie mentinuta pe tot parcursul escortarii.
Escorta din spate - Criterii de evaluare
Se vor penaliza corespunzator urmatoarele situatii: Cainele are un comportament care denota
stres sau nesiguranta. Cainele nu este atent la atentator. Cainele nu este corect pozitionat fata de
conductor, sau fata de atentator.
Atac din escorta din spate - IGP 3
Comenzi utitizate: 1 comanda pentru lasarea prizei si o comanda pentru pozitia de baza
In timpul escortarii din spate, la semnalul arbitrului, atentatorul lanseaza un atac asupra
cainelui si conductorului. Fara ezitare si fara ajutor din partea conductorului, cainele trebuie sa atace
rapid si sigur pe sine, cu o priza plina, ferma si calma. Urmeaza faza de presiune, unde atentatorul
conduce cainele si si il ameninta cu bastonul. Trebuie observat cu atentie comportamentul cainelui,
care trebuie sa fie sigur pe sine, puternic si sa actioneze cu o priza plina si calma. Din momentul
opririi atentatorului pana la lasarea prizei, faza de tranzitie dureaza aproximativ o secunda.
Conductorul poate da din proprie initiativa comanda pentru ,,lasa” in intervalul adecvat (1- 3
secunde). Dupa faza de tranzitie, cainele va trebui sa lase priza. In momentul lasarii prizei si dupa,
atentatorul trebuie sa ramana nemiscat. Dupa ce a lasat priza, cainele trebuie sa supravegheze
atentatorul atent, cu siguranta de sine, incredere si atitudine dominanta.
La semnul arbitrului, conductorul se deplaseaza la atentator si caine; cainele va fi asezat in
pozitia de baza si trebuie sa ramana atent la atentator cat conductorul il ,,dezarmeaza” de baston. Se
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va efectua apoi o escorta laterala, de aproximativ 20 de pasi, pana la arbitru. Se poate folosi inca o
comanda pentru escortare. Cainele va fi pozitionat intre conductor si atentator. Cainele trebuie sa fie
atent la atentator pe care nu are voie sa il provoace, sau sa il prinda de manson. La finalul exercitiului,
CCc iau pozitia de baza in fata arbitrului, iar conductorul ii inmaneaza arbitrului bastonul si anunta
incheierea primei faze a probei C.
Criterii de evaluare - IGP 3
Se vor penaliza corespunzator urmatoarele situatii: Cainele nu reactioneaza rapid cu o priza
ferma, energica si puternica si nu se angajeaza efectiv in oprirea atacului atentatorului. Cainele nu
este calm si linistit in priza, pana la eliberarea prizei, sau nu este atent si dominant in faza de
supraveghere, sau provoaca si loveste atentatorul.
Atac lansat (atacul lung, din alergare)
Comenzi: comenzile pentru atac, lasarea mansonului, sezi si escortare
Atentatorul va emite sunete de intimidare, la toate nivelele de examinare. Prima oara, va striga
in momentul in care intra in linie dreapta, angajand atacul, pe linia mediana a terenului. Ultimul
strigat de intimidare va fi emis cand caninele se pregateste sa angajeze priza pe atentator.
IGP 1
Atentatorul se opreste in punctul in care s-a incheiat exercitiul anterior. Dupa exercitiul de
,,respingere a atacuui din faza de supraveghere”, conductorul se indeparteaza, aproximativ 30 de pasi,
cu cainele la pas, cu sau fara lesa. Cainele trebuie sa mearga la pas corect aliniat, cu umarul in dreptul
genunchiului conductorului. Cand ajunge la locul marcat, conductorul se opreste si se intoarce cu fata
spre atentator. Cainele va fi pozitionat cu o comanda in ,,sezi”. Cainele trebuie sa stea calm si atent.
Conductorul il poate tine de zgarda. Conductorul nu are voie sa stimulze cainele. La semnul
arbitrului, atentatorul initiaza atacul, cu strigate si miscari de intimidare. La semnul arbitrului,
conductorul trimite prompt cainele la atac cu o comanda. Cainele trebuie sa lanseze atacul fara
ezitare, dominant si determinat. Dupa ce a prins priza, in faza de presiune, cainele va fi condus de
atentator si amenintat cu miscari de baston. Trebuie observat cu atentie comportamentul cainelui, care
trebuie sa fie sigur pe sine, puternic si sa actioneze cu o priza plina si calma. Conductorul nu are voie
sa se deplaseze din punctul marcat. La semnul arbitrului, atentatorul se opreste si pozitioneaza cainele
cu spatele la conductor.
Din momentul opririi atentatorului pana la lasarea prizei, faza de tranzitie dureaza aproximativ
o secunda. Conductorul poate da din proprie initiativa comanda pentru ,,lasa” in intervalul adecvat (13 secunde). Dupa faza de tranzitie, cainele va trebui sa lase priza. Eventuale comenzi suplimentare
pentru ,,lasa” pot fi date doar la indicatia arbitrului. In momentul lasarii prizei si dupa, atentatorul
trebuie sa ramana nemiscat. Dupa ce a lasat priza, cainele trebuie sa supravegheze atentatorul atent,
cu siguranta de sine, incredere si atitudine dominanta.
La semnul arbitrului, conductorul se deplaseaza la atentator si caine; cainelui i se poate pune
lesa; cainele va fi asezat in pozitia de baza si trebuie sa ramana atent la atentator cat conductorul il
,,dezarmeaza” de baston. Bastonul poate fi luat in orice maniera, atat timp cat cainele ramane langa
conductor pe parcursul ,,dezarmarii”. CCc vor lua apoi o noua pozitie de baza, langa atentator. Se va
efactua apoi o escorta laterala, de aproximativ 20 de pasi, pana la arbitru. Exercitiul se poate efectua
cu cainele cu sau fara lesa si se poate folosi o singura comanda pentru mers la pas, sau escorta.
Cainele va fi pozitionat intre conductor si atentator. Cainele trebuie sa fie atent la atentator pe care nu
are voie sa il provoace, sau sa il prinda de manson. Daca exemplarul paraseste pozitia de escortare
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dintre atentator si conductor, escortarea se opreste; CC poate folosim maxim 3 comenzi pentru a-l
readuce in pozitie, asa incat exercitiul sa continue. La finalul exercitiului, CCc iau pozitia de baza in
fata arbitrului, iar conductorul ii inmaneaza arbitrului bastonul si anunta incheierea primei faze a
probei C. La indicatia arbitrului, cu cainele in lesa, conductorul se pozitioneaza pentru prezentarea
arbitrajului.
IGP 2
Atentatorul se opreste in punctul in care s-a incheiat exercitiul anterior. Dupa exercitiul de
,,ecorta din spate”, conductorul se indeparteaza, aproximativ 40 de pasi, cu cainele la pas. Cainele
trebuie sa mearga la pas corect aliniat, cu umarul in dreptul genunchiului conductorului. Cand ajunge
la locul marcat, conductorul se opreste si se intoarce cu fata spre atentator. Cainele va fi pozitionat cu
o comanda in ,,sezi”. Cainele trebuie sa stea calm si atent. Conductorul il poate tine de zgarda.
Conductorul nu are voie sa stimulze cainele. La semnul arbitrului, atentatorul initiaza atacul, cu
strigate si miscari de intimidare. La semnul arbitrului, conductorul trimite prompt cainele la atac cu o
comanda. Cainele trebuie sa lanseze atacul fara ezitare, dominant si determinat. Dupa ce a prins priza,
in faza de presiune, cainele va fi condus de atentator si amenintat cu miscari de baston. Trebuie
observat cu atentie comportamentul cainelui, care trebuie sa fie sigur pe sine, puternic si sa actioneze
cu o priza plina si calma. Conductorul nu are voie sa se deplaseze din punctul marcat. La semnul
arbitrului, atentatorul se opreste si pozitioneaza cainele cu spatele la conductor.
Din momentul opririi atentatorului pana la lasarea prizei, faza de tranzitie dureaza aproximativ
o secunda. Conductorul poate da din proprie initiativa comanda pentru ,,lasa” in intervalul adecvat (13 secunde). Dupa faza de tranzitie, cainele va trebui sa lase priza. Eventuale comenzi suplimentare
pentru ,,lasa” pot fi date doar la indicatia arbitrului. In momentul lasarii prizei si dupa, atentatorul
trebuie sa ramana nemiscat. Dupa ce a lasat priza, cainele trebuie sa supravegheze atentatorul atent,
cu siguranta de sine, incredere si atitudine dominanta, pentru aproximativ 5 secunde.
IGP 3
Dupa incheierea fazei anetrioare (escorta laterala pentru exercitiul ,,atac din escorta din
spate”), conductorul se deplaseaza cu cainele la pas, fara lesa, la punctul marcat, pe linia mediana a
terenului, in dreptul primului cort. Cainele trebuie sa mearga la pas corect aliniat, cu umarul in
dreptul genunchiului conductorului, cu atentie, cu aplomb si fara stres. Cand ajunge la locul marcat,
conductorul se opreste si se intoarce cu fata spre atentator. Cainele va fi pozitionat cu o comanda in
,,sezi”. Cainele trebuie sa stea calm si atent la atentator. Conductorul il poate tine de zgarda.
Conductorul nu are voie sa stimulze cainele. La semnul arbitrului, atentatorul iese din cortul indicat si
alearga spre linia mediana a terenului. In momentul in care ajunge la linia mediana, porneste in
directia conductorului si a cainelui sau si initiaza atacul, cu strigate si miscari de intimidare La
semnul arbitrului, cand atentatorul ajunge la o distanta de aproximativ 50 de pasi de CCc,
conductorul trimite prompt cainele la atac cu o comanda. Cainele trebuie sa lanseze atacul fara
ezitare, dominant si determinat. Dupa ce a prins priza, in faza de presiune, cainele va fi condus de
atentator si amenintat cu miscari de baston. Trebuie observat cu atentie comportamentul cainelui, care
trebuie sa fie sigur pe sine, puternic si sa actioneze cu o priza plina si calma. Conductorul nu are voie
sa se deplaseze din punctul marcat. La semnul arbitrului, atentatorul se opreste si pozitioneaza cainele
cu spatele la conductor.
Din momentul opririi atentatorului pana la lasarea prizei, faza de tranzitie dureaza aproximativ
o secunda. Conductorul poate da din proprie initiativa comanda pentru ,,lasa” in intervalul adecvat (13 secunde). Dupa faza de tranzitie, cainele va trebui sa lase priza. Eventuale comenzi suplimentare
pentru ,,lasa” pot fi date doar la indicatia arbitrului. In momentul lasarii prizei si dupa, atentatorul
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trebuie sa ramana nemiscat. Dupa ce a lasat priza, cainele trebuie sa supravegheze atentatorul atent,
cu siguranta de sine, incredere si atitudine dominanta, pentru aproximativ 5 secunde.
Criterii de evaluare – IGP 1- 3
Se vor penaliza corespunzator urmatoarele situatii: Cainele nu reactioneaza rapid cu o priza
ferma, energica si puternica si nu se angajeaza efectiv in oprirea atacului atentatorului. Cainele nu
este calm si linistit in priza, pana la eliberarea prizei, sau nu este atent si dominant in faza de
supraveghere, sau provoaca si loveste atentatorul.
Respingerea atacului din faza de supraveghere si finalizarea probei C (IGP 2 & 3)
Comenzi: o comanda pentru ,,lasa” si o comanda pentru pozitia de baza
Dupa exercitiul ,,atac lansat”, la semnalul arbitrului, atentatorul re-ataca cainele. Cainele
trebuie sa se apere, fara coordonare din partea conductorului, cu o reactie puternica si exploziva.
Urmeaza faza de presiune, unde atentatorul conduce cainele si si il ameninta cu bastonul. Trebuie
observat cu atentie comportamentul cainelui, care trebuie sa fie sigur pe sine, puternic si sa actioneze
cu o priza plina si calma. Exclusiv la nivelul de examinare IGP 3 atentatorul aplica doua lovituri de
baston. La semnul arbitrului atentatorul se opreste. Din momentul opririi atentatorului pana la lasarea
prizei, faza de tranzitie dureaza aproximativ o secunda. Conductorul poate da din proprie initiativa
comanda pentru ,,lasa” in intervalul adecvat (1- 3 secunde). Dupa faza de tranzitie, cainele va trebui
sa lase priza. Eventuale comenzi suplimentare pentru ,,lasa” pot fi date doar la indicatia arbitrului. In
momentul lasarii prizei si dupa, atentatorul trebuie sa ramana nemiscat. Dupa ce a lasat priza, cainele
trebuie sa supravegheze atentatorul atent, cu siguranta de sine, incredere si atitudine dominanta.
La semnul arbitrului, conductorul se deplaseaza la atentator si caine; cainele va fi asezat in
pozitia de baza si trebuie sa ramana atent la atentator cat conductorul il ,,dezarmeaza” de baston.
Bastonul poate fi luat in orice maniera, atat timp cat cainele ramane langa conductor pe parcursul
,,dezarmarii”. CCc vor lua apoi o noua pozitie de baza, langa atentator. Se va efactua apoi o escorta
laterala, de aproximativ 20 de pasi, pana la arbitru. Se poate folosi o singura comanda pentru mers la
pas, sau escorta. Cainele va fi pozitionat intre conductor si atentator. Cainele trebuie sa fie atent la
atentator pe care nu are voie sa il provoace, sau sa il prinda de manson. La finalul exercitiului, CCc
iau pozitia de baza in fata arbitrului, iar conductorul ii inmaneaza arbitrului bastonul si anunta
incheierea probei C. Cainele si conductorul trebuie sa demonstreze apoi, pe o distanta de 5 pasi,
mersul la pas, indepartandu-se de atentator si arbitru, inainte de a pune lesa cainelui si a se pozitiona
pentru prezentarea arbitrajului.
Criterii de evaluare
Se vor penaliza corespunzator urmatoarele situatii: Cainele nu reactioneaza rapid cu o priza
ferma, energica si puternica si nu se angajeaza efectiv in oprirea atacului atentatorului. Cainele nu
este calm si linistit in priza, pana la eliberarea prizei, sau nu este atent si dominant in faza de
supraveghere, sau provoaca si loveste atentatorul.
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Examinari suplimentare:
IGP-ZTP
Exercitiile din cadrul probelor A si B se executa conform reglementarilor generale
Proba C se va desfasura dupa cum urmeaza:
Exercitiul 1 : Semnalizare
Exercitiul 2 : Atac asupra conductorului in miscare
Exercitiul 3: Atac asupra conductorului si cainelui
Exercitiul 4: Escorta la arbitru
Total

15
10/30
40
5
100

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte

Prevederi generale
In toate exercitiile de paza, cainelui ii este permis sa muste doar de mansonul de protectie al
asistentului atentator. Loviturile cu bastonul moale sunt permise doar in zona umerilor si a
greabanului.

Exercitii
Semnalizare – 15 puncte – se va utiliza o comanda pentru trimiterea la cort
Atentatorul este pozitionat la aproximativ 20 de pasi de caine si conductor, unde nu poate fi
vazut de caine, intr-un cort-ascunzatoare. La indicatia arbitrului, CC scoate lesa cainelui si il
directioneaza spre cort, folosind o comanda verbala si / sau o indicare cu mana catre cort.
Cainele va trebui sa latre activ, atent si persistent atentatorul. Cainelui nu ii este permis sa
atinga atentatorul sau sa muste mansonul. La indicatia arbitrului, conductorul se deplaseaza imediat la
caine si il prinde de zgarda. Dupa ce atentatorul paraseste ascunzatoarea, cainele este pus in lesa si
CCc se aseaza in cort, in pozitia de baza.

Atac asupra conductorului in miscare – mersul la pas 10 puncte + atacul 30 de puncte
Comenzi utilizate: ,,pas” sau ,,transport” - ,,du-te” sau ,,inainte” - ,,lasa” - ,,sezi”
La semnul arbitrului, CCc se deplaseaza la locul marcat, la 30 de pasi, in fata cortului, si
conductorul scoate lesa cainelui. Lesa va fi ascunsa vederii. La indicatia arbitrului, CCc pornesc la
pas, catre cort. Cainele trebuie execute exercitiul de mers la pas. La semnul arbitrului, cand CCc se
afla la 10 pasi de cort, atentatorul initiaza un atac, cu strigate de amenintare. Fara ezitare, cainele
trebuie sa atace rapid si sigur pe sine, cu o priza plina, ferma si calma. Urmeaza faza de presiune,
unde atentatorul conduce cainele si si ii aplica 2 lovituri de baston. Cand da comanda pentru lasarea
prizei, conductorul trebuie sa stea nemiscat si sa nu influenteze cainele. La semnul arbitrului,
conductorul se deplaseaza in pas normal la cainele sau si il aseaza in pozitia de baza, cu o comanda.
Cainele este tinut de zgarda, iar conductorul nu are voie sa il stimuleze. La indicatia arbitrului,
atentatorul se indeparteaza in mers normal de conductor si cainele sau. Dupa 40 de pasi, atentatorul se
intoarce spre caine si conductor si lanseaza un atac asupra lor, folosing miscari si sunete de
intimidare. La semnul arbitrului, de la distanta de aproximativ 30 de pasi, conductorul va elibera
cainele spre atac, cu o comanda. Cainele trebuie sa blocheze atacul atentatorului, cu o reactie
puternica, fara ezitare. Poate musca atentatorul doar de mansonul de protectie.
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Conductorul nu are voie sa paraseasca locul in care se afla. La indicatia arbitrului, atentatorul
se opreste. Dupa ce atentatorul s-a oprit, cainele trebuie sa elibereze priza. Conductorul poate da
comanda ,,lasa” din proprie initiativa, in intervalul de timp corespunzator.
Cand cainele lasa priza, atentatorul trebuie sa ramana nemiscat si sa nu il influenteze. Cainele
trebuie sa ramana langa atentator si sa il supravegheze atent si dominant. La semnul arbitrului,
conductorul se deplaseaza la atentator si caine in ritm normal; cu o comanda, cainele va fi asezat in
pozitia de baza. Conductorul pune cainelui lesa.

Escorta la arbitru - 5 puncte – comenzi ,,pas” sau ,,transport”
Dupa exercitiul anterior, se executa o escorta laterala, spre arbitru, pe o distanta de
aproximativ 10 pasi. Conductorul poate folosi o comanda ,,pas” sau ,,transport”. Cainele trebuie sa fie
pozitionat in dreapta atentatorului, asa incat sa se afle intre acesta si conductor. Cainele trebuie sa isi
mentina atentia la atentator pe parcursul escortei. Nu are voie sa provoace atentatorul sau sa muste
mansonul. La finalul escortarii, CCc iau pozitia de baza in fata arbitrului si conductorul anunta
incheierea probei de paza.

IGP V
Examinarea IGP V (test pre-IGP 1) a fost elaborata de comisia de specialitate pentru FCI
pentru a fi utilizata ca:
1. examinare care permite inscrierea la arbitrajele de conformitate anatomica in clasa ,,munca”
2. pre-examinare care permite inscrierea la examenul IGP 1 – asociatiile nationale vor decide
daca vor impune promovarea acestei pre-examinari
Proba A
Proba B
Proba C
Total:

100
100
100
300

puncte
puncte
puncte
puncte

Conditii de participare:
In ziua examinarii, cainele trebuie sa fi implinit varsta impusa de regulament. Nu se pot acorda
derogari. Conditia de participare este promovarea in prealabil e testarii Caine de companie cu proba
de socializare (BH), conform reglementarilor nationale.
Exercitiile din cadrul probelor A si B se executa conform reglementarilor generale
Proba C se va desfasura dupa cum urmeaza:
Exercise 1: Semnalizare
Exercise 2: Oprirea incercarii de evadare
Exercise 3: Atac asupra conductorului si cainelui
Exercise 4: Escorta la arbitru
Total

15
30
50
5
100

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
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Prevederi generale
Nu se efectueaza testul TSB. Atentatorul utilizeaza un baston pentru intimidare, dar nu aplica
lovituri.

Semnalizare – 15 puncte – se va utiliza o comanda pentru trimiterea la cort
Atentatorul este pozitionat la aproximativ 20 de pasi de caine si conductor, unde nu poate fi
vazut de caine, intr-un cort - ascunzatoare. La indicatia arbitrului, CC scoate lesa cainelui si il
directioneaza spre cort, folosind o comanda verbala si / sau o indicare cu mana catre cort.
Cainele va trebui sa latre activ, atent si persistent atentatorul. Cainelui nu ii este permis sa
atinga atentatorul sau sa muste mansonul. La indicatia arbitrului, conductorul se deplaseaza imediat la
caine si il prinde de zgarda.

Oprirea incercarii de evadare – 30 de puncte - Comenzi utilizate: ,,pas”
Conductorul tine cainele de zgarda, iar atentatorul iese din cort si incearca sa fuga. La semnul
arbitrului, conductorul elibereaza cainele. Fara ezitare, cainele trebuie sa lanseze un atac exploziv,
puternic si dominant si sa opreasca evadarea atentatorului. Cand atentatorul se opreste, faza de
tranzitie este de aproximativ o secunda. Conductorul poate da comanda ,,lasa” din proprie initiativa,
in intervalul de timp corespunzator. Cainele trebuie sa elibereze priza.
Cand cainele lasa priza, atentatorul trebuie sa ramana nemiscat si sa nu il influenteze. Dupa ce
lasa, cainele trebuie sa ramana langa atentator si sa il supravegheze atent. La semnul arbitrului,
conductorul se deplaseaza la atentator si caine si prinde cainele de zgarda.

Atac asupra conductorului si cainelui – 50 de puncte
Comenzi utilizate: ,,pas” - ,,lasa” - ,,sezi” - ,,pas” sau ,,transport”
Cainele este tinut de zgarda, dar conductorul nu are voie sa il stimuleze. La indicatia arbitrului,
atentatorul se indeparteaza in mers normal de conductor si cainele sau. Dupa 20 de pasi, atentatorul se
intoarce spre caine si conductor si lanseaza un atac asupra lor, folosind miscari si sunete de
intimidare. Conductorul va elibera cainele spre atac, cu o comanda. Cainele trebuie sa blocheze atacul
atentatorului, cu o reactie puternica, fara ezitare. Poate musca atentatorul doar de mansonul de
protectie. Conductorul nu are voie sa paraseasca locul in care se afla. La indicatia arbitrului,
atentatorul se opreste. Dupa ce atentatorul s-a oprit, cainele trebuie sa elibereze priza. Conductorul
poate da comanda ,,lasa” din proprie initiativa, in intervalul de timp corespunzator.
Cand cainele lasa priza, atentatorul trebuie sa ramana nemiscat si sa nu il influenteze. Cainele
trebuie sa ramana langa atentator si sa il supravegheze atent. La semnul arbitrului, conductorul se
deplaseaza la atentator si caine in ritm normal; cu o comanda, cainele va fi asezat in pozitia de baza.

Escorta la arbitru - 5 puncte – comenzi ,,pas” sau ,,transport”
Dupa exercitiul anterior, se executa o escorta laterala, spre arbitru, pe o distanta de
aproximativ 10 pasi. Conductorul poate folosi o comanda ,,pas” sau ,,transport”. Cainele trebuie sa fie
pozitionat in dreapta atentatorului, asa incat sa se afle intre acesta si conductor. Cainele trebuie sa isi
mentina atentia la atentator pe parcursul escortei. Nu are voie sa provoace atentatorul sau sa muste
mansonul. La finalul escortarii, CCc iau pozitia de baza in fata arbitrului si conductorul anunta
incheierea probei de paza.
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Examinari pe probe
Examinare de Urma (FPr 1-3)
Examinarile de urma, nivelele 1 – 3, constau din probele de urma (A) corespunzatoare
nivelelor de examen IGP 1 – 3. Examinarile se pot sustine in cadrul evenimentelor unde exista cel
putin 4 examinari BH / IGP / FH. Conductorul hotaraste la ce nivel de examinare participa.
Pentru promovarea examinarii nu se elibereaza niciun fel de certificat sau atestare, care sa
permita inscrieri la examinari sau arbitraje ulterioare.
Punctaj maxim
100

Excelent
100 – 96

Foarte bine
95 – 90

Bine
89 – 80

Satisfacator
79 – 70

Insuficient
69 - 0

Examinarile de Urma FPr nu este obligatoriu sa fie promovate in ordinea nivelelor 1 – 3.

Examinare de Disciplina si Subordonare (UPr 1-3)
Examinarile de Disciplina, nivelele 1 – 3, constau in probele de disciplina (B) corespunzatoare
nivelelor de examen IGP 1 – 3. Examinarile se pot sustine in cadrul evenimentelor unde exista cel
putin 4 examinari BH / IGP / FH. Conductorul hotaraste la ce nivel de examinare participa.
Pentru promovarea examinarii nu se elibereaza niciun fel de certificat sau atestare, care sa
permita inscrieri la examinari sau arbitraje ulterioare.
Punctaj maxim
100

Excelent
100 – 96

Foarte bine
95 – 90

Bine
89 – 80

Satisfacator
79 – 70

Insuficient
69 - 0

Examinarile de Urma FPr nu este obligatoriu sa fie promovate in ordinea nivelelor 1 – 3.

Examinare de Paza si Protectie (SPr 1-3)
Examinarile de Paza si protectie, nivelele 1 – 3, constau in probele de paza (C)
corespunzatoare nivelelor de examen IGP 1 – 3. Examinarile se pot sustine in cadrul evenimentelor
unde exista cel putin 4 examinari BH / IGP / FH. Conductorul hotaraste la ce nivel de examinare
participa.
Pentru promovarea examinarii nu se elibereaza niciun fel de certificat sau atestare, care sa
permita inscrieri la examinari sau arbitraje ulterioare.
Nota: NU se permite organizarea de evenimente care contin doar examinari de paza si
protectie.
Punctaj maxim
100

Excelent
100 – 96

Foarte bine
95 – 90

Bine
89 – 80

Satisfacator
79 – 70

Insuficient
69 - 0

Examinarile de Urma FPr nu este obligatoriu sa fie promovate in ordinea nivelelor 1 – 3.
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Testarea Caine Utilitar 1 – 3 (GPr 1 – 3)
Punctaj maxim 200 de puncte
Testarile GPr 1 – 3 constau in probele disciplina (B) si paza (C) corespunzatoare nivelelor de
examen IGP 1 – 3. Sunt examinari fara proba de urma.
Pentru promovarea acestor examinari nu se elibereaza niciun fel de certificat sau atestare, care
sa permita inscrieri la examinari sau arbitraje ulterioare.
Punctaj maxim Excelent
200 – 192
200

Foarte bine
191 – 180

Bine
179 – 160

Satisfacator Insuficient
159 – 140
139 - 0

Examinarile Cheta de obiect 1 – 3 (StPr 1-3)
1. Nivele de examinare pentru testele Cheta de obiect
Exercitiile sunt structurate pe nivele de examinare

Nivel

Zona de cheta

1

20 x 30 m

2

20 x 40 m

3

30 x 50 m

Obiecte

Punctaj

2 obiecte ale conductorului
dimensiuni: 10 x 3 x 1 cm
20 / 21
material: pot fi identice
1 obiect in stanga, 1 obiect in dreapta
4 obiecte straine
dimensiuni: 10 x 3 x 1 cm
10 / 10 /10 / 11
material: diferite
2 obiecte in stanga, 2 obiecte in dreapta
5 obiecte straine
dimensiuni: 5 x 3 x 1 cm
8/8/8/8/9
material: diferite
plasate aleatoriu

Timp de
prelucrare
10 minute

12 minute

15 minute

2. Prevederi generale
Pentru a participa la examinare, un caine trebuie sa fi implinit varsta de 15 luni si sa fi
promovat in prealabil examinarea BH.
Conductorul se prezinta arbitrului intr-o maniera sportiva, cu numele sau si al cainelui, si
comunica nivelul de examinare pe care il sustine. Se deplaseaza apoi cu cainele la punctul de start si
iau pozitia de baza.
Pentru prelucrare, cainele este eliberat din lesa. Lesa ramane la conductor. Orice presiune sau
corectare a cainelui trebuie evitate.
Iesirea usoara din zona de scotocire nu este defectuoasa. Eventualii spectatori trebuie sa
respecte o anumita distanta fata de zona de scotocire.
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3. Tipuri de teren pentru scotocire
Toate tipurile de teren natural sunt utilizabile – teren cu iarba, cu aratura, impadurit. Pot fi
utilizate si terenuri defrisate (cu cioturi). Pe cat posibil, trebuie evitate terenurile care permit
indentificarea vizuala a obiectelor (cu iarba foarte scurta, de ex.).
Inainte de plasarea obiectelor, terenul trebuie intersectat de multiple urme straine, asa incat sa
nu existe o urma distincta.
Terenul poate fi delimitat cu marcatoare,
4. Obiectele
Materiale: lemn, piele, piele artificiala, material textil
Obiectele nu trebuie sa se deoseabeasca coloristic evident de teren si nu trebuie sa fie vizibile.
Obiectele se plaseaza pe teren in absenta conductorului si a cainelui.
Nu exista timp de asteptare pentru invechirea mirosului. Cainele poate incepe scotocirea
imediat dupa amplasarea obiectelor.
5. Trimiterea cainelui in cautare
Arbitrul ii va indica conductorului unde se afla linia mediana si limitele externe ale zonei de
cautare.
La inceputul prelucrarii, inainte de pornirea lui pe linia mediana a zonei de scotocire, este
permisa o scurta pregatire a cainelui.
Conductorul se va deplasa pe linia mediana. O poate parasi doar pentru a prelua un obiect.
Cainele va fi apoi repornit de pe linia mediana pentru indicarea urmatorului obiect. Sunt permise atat
comenzile verbale cat si vizuale. Se poate utiliza comanda ,,cauta” suplimentar comenzii ,,pierdut”.
Localizarea obiectelor cu un nas ,,sus” nu este defectuoasa. Zona de cautare poate fi scotocita
in mai multe randuri.
6. Comportamentul la obiect
Obiectele trebuie sa fie semnalizate convingator si nu trebuie sa fie atinse de caine.
Semnalizarea se face prin pozitonarea in ,,sezi”, ,,culcat”, sau in picioare, sau alternativ. Nu este
permisa utilizarea unei comenzi catre caine pentru semnalizare – ea atrage consemnarea obiectului ca
ne-gasit.
Nu este permisa utilizarea vreunei comenzi pentru semnalizarea obiectelor. Cand cainele
semnalizeaza un obiect, conductorul se deplaseaza la el si indica arbitrului gasirea obiectului prin
ridicarea acestuia; conductorul revine apoi pe linia mediana a zonei de cautare si isi reporneste
cainele in scotocire.
Pozitia exacta a cainelui in culcat pentru semnalizare nu este descrisa, insa obiectul treubuie sa
se afle in zona imediat alaturata labelor anterioare ale cainelui.
Conductorul se va apropia de fiecare data de caine din laterala; nu are voie sa se pozitioneze in
fata cainelui. Este permisa recompensarea verbala a cainelui dupa semnalizarea unui obiect.
Dupa ce cainele semnalizeaza ultimul obiect, este pozitionat in lesa. Conductorul va prezenta
arbitrului apoi obiectele si finalizarea examinarii.
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7. Acordarea punctajului
Punctajul maxim pentru examinarile StPr 1 – 3 este de 100 de puncte. Pentru promovare este
necesara obtinerea a minim 70 de puncte.
Criterii de evaluare pentru toate cele 3 nivele de examinare
a) tenacitatea cainelui
(urmeaza comenzile si indicatiile conductorului)
b) intensitatea prelucrarii
(determinarea si comportamentul in prelucrare)
c) rezistenta
(determinarea ramane aceeasi pana la gasirea obiectului)
d) comportamentul conductorului
(influentarea cainelui)
e) semnalizarea obiectelor
(convingator, sigur de sine, semnalizare calma)
Punctaj maxim
100

Excelent
100 – 96

Foarte bine
95 – 90

Bine
89 – 80

20 puncte
20 puncte
10 puncte
9 puncte
41 puncte

Satisfacator Insuficient
79 – 70
69 - 0

8. Reglementari generale
Exercitiul incepe cu pozitia de baza, la marginea terenului si se termina cu echipa conductor
caine prezentandu-se la arbitru. Obiectele gasite trebuie prezentate arbitrului.
Criterii de analiza pozitiva:
Prelucrare consistenta, calma si cursiva. Pornire rapida de la conductor, reactii prompte la
indicatiile CC. Prelucrare determinata si motivata. Prelucrare ampla.
Criterii de penalizare:
Ridicarea obiectelor de catre caine. Semnalizarea obiectelor cu ajutor puternic de la conductor
(obiectele vor fi considerate omise). Atingerea de catre caine a obiectelor atrage penalizari intre 1 si 3
puncte.
schimbarea prematura a pozitiei de semnalizare

depunctare 1 - 3 puncte

parasirea de catre CC a liniei mediane

depunctare 2 - 5 puncte

vanarea soarecilor / urinare / defecare
miscare fara scop in teren, prelucrare fara intensitate, concentrare si
determinare

depunctare 4 - 8 puncte
depunctare 4 - 8 puncte

Prelucrarea trebuie finalizata inainte de incheierea timpului limita alocat. Se vor nota punctele
acumulate pana la momentul respectiv.
Alte criterii de penalizare:
Comportament anxios in cautare, latratul, ajutorul oferit de conductor, depasirea excesiva a
limitelor terenului de scotocire de catre caine.
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Test de anduranta
Informatii generale
Scopul
Testul de anduranta urmareste sa demonstreze capacitatea cainelui de efort fizic, fara sa
prezinte o oboseală considerabilă ulterioară. Anatomia cainelui si conditia sa fizica trebuie sa ii
permita sa faca fata intregii examinari. Testarea solicita organismul si organele interne, in special
inima si plamanii cainelui. In acelasi timp, se testeaza si alte caracteristici, cum ar fi temperamentul si
rezistenta psihica a cainelui. Parcurgerea testarii fara semne evidente de efort denota sanatatea
exemplarului si un temperament cu determinare optima.
Inainte de examinare, exemplarele trebuie identificate.
Examinarea trebuie sa respecte reglementarile de organizare impuse de asociatia chinologica
nationala. Rezultatele obtinute trebuie consemnate in carnete de performanta sau in actele de origine
ale cainilor.
Pentru autorizarea unei examinari de anduranta pe parcursul lunilor de varsa, organizatorul
trebuie sa respecte prevederea ca testarea se se desfasoare exclusiv dimineata sau seara. Temperatura
nu trebuie sa depaseasca 22 de grade celsius.
Participarea la examinarile de anduranta se face pe proprie raspundere; in cazul accidentarii
cainelui sau conductorului, organizatorul sau arbitrul nu isi asuma nicio raspundere.
Conditii de participare
Varsta minima pentru participare este de 16 luni. Un arbitru poate examina maxim 20 de caini
intr-o zi. Daca in examinare sunte peste 20 de caini, se impune prezenta unui al doilea arbitru. Din
motive de siguranta, un conductor poate prezenta un singur caine. Cainele trebuie sa fie corect si
complet instruit.
Cainii bolnavi, salbiti, hipertermici, sau femelele gestante sau care alapteaza nu pot participa la
testul de anduranta.
La inceputul examinarii, conductorul se prezinta arbitrului. Arbitrul trebuie sa se asigure ca
exemplarul canin se afla in buna conditie. Cainii care prezinta stare de oboseala sau apatie nu pot
participa la examinare. Cainii care in timpul examinarii dau semne de epuizare sau alte semne fizice
vor fi suspendati din examinare.
Deciziile arbitrului sunt incontestabile.
Evaluare
Testul de anduranta nu se valideaza cu calificative sau punctaje. Se atribuie doar validarea
,,Admis” / ,,Respins”.
Terenul de examen
Examinarea se poate sustine pe cai de acces cu suprafete variate, de la asfalt sau strazi
nepavate, la iarba sau alei de pamant.
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Elemente de examinare
Distanta care trebuie parcursa este de 20 de kilometri, cu o viteza de 12 – 15 km / h.
Conductorul si cainele se prezinta la start in pozitia de baza. Cainele trebuie sa alerge
(conform reglementarilor rutiere) in partea dreapta a conductorului, in trap normal, langa bicicleta.
Trebuie evitat ca examplarul sa alerge prea rapid. Lesa trebuie sa fie purtata larg, asa incat cainele sa
se poata adapta vitezei de mers. Se pot utiliza accesorii de prindere a lesei (arcuri speciale). Trasul in
lesa nu este penalizabil, dar trebuie supravegheat ca animalul sa nu traga continuu sau sa se
stranguleze in zgarda.
Dupa primii 8 km parcursi, se va efectua o pauza de 15 minute. Arbitrul va supraveghea ca
exemplarele sa nu dea semne de oboseala majora. Cainii care etaleaza epuizare vor fi suspendati din
examinare.
Dupa pauza de 15 minute, se continua examinarea cu inca 7 km parcursi.
Urmeaza apoi o pauza de 20 de minute. In timpul pauzei, fiecare exemplar trebuie sa aiba
posibilitatea sa se miste liber.
Inainte de a incepe ultima parte a examinarii, arbitrul trebuie sa verifice cainii pentru semne de
oboseala accentuata sau leziuni ale membrelor. Cainii care etaleaza epuizare sau au leziuni la nivelul
membrelor vor fi suspendati din examinare.
Dupa incheierea ultimului tronson de alergare, in ultima pauza de 15 minute, fiecare exemplar
trebuie sa aiba posibilitatea sa se miste liber, iar arbitrul trebuie sa verifice cainii pentru semne de
oboseala accentuata sau leziuni ale membrelor.
Daca este posibil, arbitrul trebuie sa insoteasca participantii la examinare pe bicicleta. Arbitrul
poate utiliza o masina pentru deplasare.
Rezultatele obtinute vor fi consemnate in carnetele de performanta.
Este necesar ca alergatorii sa fie insostiti de un vehicul in deplasare, pentru situatia in care un
caine sau conductor nu poate continua examinarea – in acest caz se va utiliza masina pentru
transportarea sa.
Cainii care dau semne accenutate de oboseala, sau nu pot mentine o viteza minima de
deplasare de 12 km / h, nu vor promova examinarea.
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Scheme
 Scheme de trasare a urmei
 Scheme pentru pozitionarea pasilor de urma
 Scheme pentru pozitionarea obiectelor pe urma
 Butucei de aport
 Marcaje ale terenului
 Obstacole pentru sarituri
Schema urmei pentru examinarile IGP 1 si IGP 2
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Scheme de trasare a urmei pentru examinarea IGP 3
– pot fi trasate si pozitii oglindite ale schemelor de mai jos:

p a g i n a | 70

Scheme de trasare a urmei pentru examinarea FH V

p a g i n a | 71

Scheme de trasare a urmei pentru examinarea FH 1
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Scheme de trasare a urmei pentru examinarea FH 2 si IGP FH

Scheme pentru pozitionarea pasilor de urma
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unghi la dreapta

unghi ascutit la dreapta

Unghiul ascutit

Schema pentru pozitionarea obiectelor de urma

unghi la stanga

unghi ascutit la stanga

Urma de intersectie
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Informatii aditionale pentru examinarile IGP
Schema pentru scotocirea la corturi

Schema pentru exercitiul de oprire a evadarii
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Obstacolul

Obstacolul are urmatoarele dimensiuni:
inaltime 100 cm, latime 150 cm.
Sariturile de antrenament nu sunt
permise in timpul unei examinari.

Palisada

Palisada este formata din 2 panouri imbinate mobil pe latura scurta, cu dimensiunile de 150 /
190 de cm. Se pozitioneaza oblic, cu baza larga, asa incat inaltimea maxima a planului inclinat
sa fie de 180 cm. Suprafata de catarare a palisadei trebuie sa fie acoperita cu material
antiderapant. In partea superioara se vor monta 3 trepte – sipci cu dimensiunea de 24 / 48 mm.
Toti cainii vor utiliza intr-o examinare aceeasi palisada.
In timpul examinarii nu se permite executarea de sarituri de antrenament.
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Butuceii de aport

aport pe sol
aport peste obstacol
aport peste palisada

IGP-1
650 gr
650 gr
650 gr

IGP-2
1.000 gr
650 gr
650 gr

IGP-3
2.000 gr
650 gr
650 gr

Dimensiunile butuceilor de aport

Exercitiile de aport se pot efectua doar cu butuceii regulamentar prevazuti. Ei vor fi pusi la
dispozitia tuturor participantilor de catre organizatorul examinarii. Cu exceptia examinarilor BgH 2 si
BgH 3, nu se pot utiliza butucei de aport proprii conductorului. Schema de mai sus este orientativa.
Reperele importante sunt greutatea butuceilor, materialul din care sunt fabricati (bara de prindere din
lemn) si inaltimea de minim 4 cm de la sol a barii de prindere.

traducerea si adaptarea in limba romana – Iulia Moldovan

