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VGPO / VPSO 
 

Scopul examenului  
 
Examenul de lucru al asociației (VGP) este un examen de performanță. Dr. Ströse a spus cu referire la 
Hegewald, van Sothen, von Loebenstein, Oberlaender şi alţi predecesori ai mişcării câinilor utilitari că 
sarcina principală a unei VGP este:  „Descoperirea câinilor pentru practicarea etică a vânătorii şi 
diseminarea înţelegerii dresurii şi conducerii unor astfel de câini în cercuri largi de vânători. Examenele de 
lucru pentru câinii utilitari ar trebui să fie destinate strict acestui scop. Un câine care a promovat un astfel 
de examen trebuie să realizeze sub o conducere corectă şi cu antrenament corespunzător şi în practică 
lucru adevărat de câine utilitar. Acesta este aspectul esenţial”. 
Aceste principii nu au suferit nicio modificare. Ele sunt valabile şi pentru examenul de lucru după focul de 
armă (VPS). 

 
Organizarea examenului  

 
§ 1 Generalit ăți 

(1) Pentru toate examenele sunt valabile liniile directoare ale Asociației Câinilor Utilitari de Vânătoare 
(JGHV) - vezi anexa la prezentul PO. 

(2) Organizarea examenului de lucru al asociației (VGP) este dreptul exclusiv al asociațiilor membre ale 
asociației câinilor utilitari de vânătoare (JGHV) - asociații de creștere a câinilor de aret precum și 
asociații de examinare (JGV și KJS), dreptul la organizarea examenului de lucru după focul de armă 
(VPS) revine suplimentar și asociațiilor speciale de creștere care au în spectrul lor de examinare 
lucrul la pădure, apă și aportul. 

(3) a) Desfășurarea unui  examen de tipul VGP/VPS este permisă doar după data de 1 septembrie. 

b) Nu se admite desfășurarea întregului examen VGP într-o singură zi. În ziua a doua trebuie 
susținute cel puțin patru probe. 
Un examen VPS se poate desfășura într-o singură zi. 

(4) a) Condiţia de bază pentru realizarea riguroasă şi minuţioasă a examenului de lucru al asociaţiei o 
constituie existenţa unor terenuri mari, bine populate cu vânat mic pentru lucrul la câmp şi în 
pădure. De asemenea trebuie să stea la dispoziţie o suprafaţă de apă suficient de mare şi cu 
malurile bine acoperite (stufăriș, etc.).  Acelaşi lucru este valabil şi pentru VPS. Dacă există 
posibilitatea ca în timpul unui VGP să fie împuşcat vânat cu pene acest lucru va fi publicat în 
anunţul examenului. Împuşcarea vânatului cu pene trebuie permisă tuturor participanţilor la 
examen. 

b) La alegerea terenurilor pentru examenul de lucru organizatorii trebuie să se asigure că sunt 
îndeplinite condiţiile de mai sus.  Numărul câinilor ce vor fi admişi la un examen VGP /VPS 
trebuie corelat cu condiţiile de teren şi vânat. Un examen de lucru trebuie organizat pentru cel 
puţin 4 câini. 

(5) Un examen VGP/ VPS poate fi organizat şi împreună de mai multe asociaţii. În acest caz o singură 
asociaţie trebuie să semneze ca responsabil pentru pregătirea şi realizarea conform regulamentului 
precum şi pentru  raportare. Examenul este atribuit numai asociaţiei responsabile (din grupul 
asociațiilor organizatoare). 

(6) a) Rămâne la latitudinea asociaţiilor dacă pentru realizarea examenului VGP / VPS formează grupe 
de arbitri de specialitate (pe probe) sau dacă grupele de arbitri examinează câinii alocaţi în toate 
probele. 

b) b) În cazul formării de grupe de specialitate fiecare grupă de arbitri trebuie să examineze toţi 
câinii în probele alocate.  Conducerea examenului poate admite excepţii în cazul probei de lucru 
la câmp. 

c) c) Dacă examenul VGP / VPS se desfăşoară astfel încât câte o grupă de arbitri examinează câinii 
alocaţi în toate probele, unei astfel de grupe îi vor fi alocaţi maxim patru câini. 
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§ 2 Admiterea  

(1) Admiterea câinilor la examenele de lucru ale asociaţiei se face conform statutului şi liniilor directoare 
ale JGHV – vezi anexa la prezentul PO. 

(2) La un examen VGP / VPS nu vor fi admişi mai mult de 20 de câini. 

(3) Însă câinii care sunt fătaţi în acelaşi an (cu examenul) nu vor fi admişi la examenul de tipul VGP 
/VPS. Un câine care a promovat deja un examen VGP sau GP nu va mai fi admis la VPS. 

 
§ 3 Înscrierea la examen  
(1) a) Înscrierea la un examen VGP/VPS va fi efectuată de proprietarul sau conducătorul câinelui pe 

fişa tip 1 actuală. 

b) Datele de pe fişa tip trebuie să corespundă cu certificatul de origine al câinelui şi vor fi completate 
riguros şi complet cu litere de tipar bine lizibile şi vor fi verificate de conducătorul examenului. 

c) Fișele tip incomplete sau ilizibile vor fi returnate sau completate  de conducătorul examenului. 

d) Nominalizării i se vor ataşa o fotocopie a certificatului de origine precum şi copii ale diplomelor 
tuturor examenelor de lucru absolvite anterior. 

(2) a) Proprietarul unui câine înscris trebuie să fie membru al unei asociaţii afiliate la JGHV. 

b) Prin predarea documentelor de înscriere proprietarul şi conducătorul se supun prevederilor 
prezentului regulament de examinare (PO). 

c) La un examen VGP/VPS un conducător nu are voie să conducă mai mult de doi câini. 

d) Organizatorilor li se permite limitarea înscrierilor la membrii propriei asociaţii sau să acorde 
propriilor membri prioritate la înscriere. 

e) Doar asociaţiile de creştere au voie să limiteze admiterea câinilor la câinii din propriul grup de 
creştere atunci când organizează independent un examen VGP/VPS. Toate celelalte asociaţii 
trebuie să admită la examenele lor – şi la acelea pe care le organizează împreună cu o asociaţie 
de creştere -  toţi câinii a căror asociaţii de creştere aparţin de JGHV. 

(3) Conducătorul unui câine trebuie să prezinte o asigurare de daune suficient de acoperitoare pentru  
câinele său. 

(4) a) Conducătorul câinelui trebuie să predea conducătorului examenului înainte de începerea 
examenului documentele câinelui în original precum şi carnetul de sănătate al câinelui – cu 
dovada efectuării vaccinărilor prescrise şi valabile precum şi să prezinte permisul de vânătoare 
valabil. 
În caz contrar, câinele nu va fi examinat şi taxa de înscriere nu se returnează. 
Conducătorul examenului trebuie să verifice veridicitatea documentelor şi datelor din certificatul 
de origine. În cazul unor lipsuri în documentele prezentate, câinele poate fi exclus, cu pierderea 
taxei de înscriere. 

b) Înscrierea unui câine obligă la plata taxei de înscriere chiar şi atunci când respectivul câine nu se 
prezintă la examen. Excepţie o constituie cazul în care câinele este retras până la data limită 
stabilită în anunț.  În cazul în care taxa de înscriere stabilită nu este achitată până la data limită 
de înscriere nu pot fi emise pretenţii de admitere la examen. Nu pot fi emise pretenţii de returnare 
a taxei de înscriere pentru câinii înscrişi, dar care nu s-au prezentat. 

c) La înscriere trebuie trecut pe fişa tip 1 dacă acel câine va fi condus: în curea, ca şi bocitor sau ca 
şi indicator de vânat împuşcat Orice modificare ulterioară referitoare la felul disciplinelor 
suplimentare la lucrul pe urmă trebuie comunicată conducătorului examenului înainte de 
începerea probei. Suplimentar, la înscrierea la examenul VPS se va indica dacă se va realiza 
examinarea urmei trase de vulpe. 
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§ 4  Drepturi şi obliga ţii ale organizatorilor  

(1) Asociaţiile organizatoare trebuie să anunţe intenţia de organizare a examenului din timp, cu 
precizarea termenului şi condiţiilor, la oficiul cărţii de origine a JGHV şi să anunțe în organul de presă 
al asociaţiei. În anunţ se vor indica modul de realizare a urmelor de sânge (tipul de sânge şi modul de 
obţinere), configuraţia obstacolului pentru vulpe şi configuraţia terenului de scotocire. 

(2) Organizatorii trebuie să nominalizeze un conducător care răspunde de pregătirea și realizarea 
examenului  VGP/VPS. Conducătorul examenului trebuie să figureze în lista actualizată a arbitrilor 
JGHV drept arbitru al asociației pentru probele specifice din cadrul VGP/VPS. Doar în aceste condiții 
poate arbitra această examinare. 

(3) Numărul din registrul de creștere și eventual numărul DGStB al câinelui înscris precum și 
documentele părinților vor fi trecute în programul examenului. Conducătorul examenului răspunde de 
verificarea corespondenţei numerelor de chip sau tatuaj cu înregistrările din certificatul de origine. 

 
§ 5 Arbitrii asocia ției  

(1) Arbitrii asociației trebuie să figureze în lista actualizată de arbitri ai JGHV. 

(2) Arbitrii și șefii arbitrilor sunt selectați de președintele asociației organizatoare sau în numele 
acestuia de către conducătorul examenului. 
Ca șef al unei grupe de arbitru va activa doar un arbitru care el însuși a format și a condus cu succes  
mai mulți câini la probe de creștere și performanță. 

(3) Doar în cazuri excepționale poate fi folosit într-un grup de arbitri, în cazul neprevăzut al imposibilității 
de prezență al unui arbitru al asociației, un vânător cu experiență care este și conducător de câine 
utilitar (evt. un aspirant de arbitru) drept înlocuitor - „arbitru de nevoie“- pe lângă doi arbitri ai 
asociației.  Acest caz va fi  consemnat și motivat în fișa tip 2 (anunț). 

(4) a)  În fiecare grup de arbitri trebuie să activeze la toate probele cel puțin 3 arbitri ai asociației. În 
fiecare grup de arbitri poate fi folosit pe lângă 2 arbitri ai asociației un arbitru al asociațiilor 
speciale de crescători dacă este îndreptățit să examineze în cadrul probelor respective. 

b) Dacă decizia unui arbitru este infirmată în cadrul grupei sale de arbitri și dacă decizia contravine 
conform părerii sale sensului și conținutului PO, el trebuie să prezinte această stare de fapt 
conducerii examenului în ședința finală a arbitrilor. Până atunci se va amâna pronunțarea 
deciziei. 

c) Șeful grupei de arbitri răspunde pentru grupa sa de arbitri. El răspunde mai ales pentru 
respectarea precizărilor PO și pentru interpretarea rațională a acestora. Șeful grupei de arbitri 
este singurul purtător de cuvânt al grupei de arbitri. Ceilalți arbitri pot da explicații referitoare la 
examen față de terți doar atunci când șeful grupei de arbitri este de acord cu acest fapt. 

d) Atunci când grupa de arbitri a definitivat părerile corespunzătoare șeful grupei de arbitri sau un 
arbitru/ candidat de arbitru trebuie să prezinte starea de fapt și evaluarea provizorie a muncilor 
prestate de câine conducătorilor și Koronei. (arbitraj deschis). Fiecare conducător poate cere 
șefului grupei respective de arbitri informații referitoare la calificativul acordat, după examinarea 
câinelui său. 

 
§ 6 Ședin ța arbitrilor  

(1) Înainte de începerea fiecărei probe trebuie să se desfășoare o discuție amănunțită între arbitri, pe cât 
posibil în prezența conducătorilor (câinilor) pentru pune de acord arbitrii și candidații de arbitri pe cât 
posibil asupra unor scări de evaluare cât mai egale referitoare la cerințele probei și pentru a asigura 
astfel o evaluare cât mai egală a tuturor câinilor. 

(2) După terminarea examinării tuturor câinilor trebuie să aibă loc o ședință finală a arbitrilor, dacă s-au 
efectuat toate probele de specialitate, dacă s-a acordat calificativul „Excelent“ (4h), dacă s-a ajuns la 
inadvertențe în cadrul unei grupe de arbitri sau dacă au avut loc evenimente deosebite. Dacă s-a 
acordat calificativul „Excelent“ (4h), șeful grupei de arbitri va consemna și motiva acest fapt în scris. 
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(3) a)   Grupele individuale de arbitri vor stabili înainte de începerea şedinţei arbitrilor calificativele 
câinilor examinați, sub rezerva completării deciziei lor referitoare la folosirea nasului, probe 
relevante de obediență și servicii ocazionale de aport. O modificare ulterioară a calificativelor 
acordate și făcute public anterior este posibilă doar în cazul aplicării greșite a regulamentului de 
examinare. 

b) Șefii grupelor de arbitri prezintă calificativele acordate de arbitri de specialitate în cadrul probelor 
desfășurate.  În acest cadru șefii altor grupe de arbitri vor comunica prestațiile  câinilor constatate 
la folosirea nasului și în probele relevante de obediență pentru stabilirea finală a calificativelor în 
aceste probe de către grupa de arbitri răspunzătoare. 

c) Calificativele câinilor eliminați pe parcursul examenului,  ai celor care nu au promovat examenul 
sau ai celor excluși vor fi de asemenea citite în ședința arbitrilor; se vor citi calificativele acordate 
înainte de eliminarea câinelui. În acest caz șefii de grupă respectivi trebuie să precizeze de ce și 
în ce probă au fost eliminați câinii. 

(4) a) La citirea calificativului se va numi şi punctajul obținut (cifra de performanță). 

b) Punctajul va fi trecută în tabel ca şi număr întreg şi va fi înmulţită cu ponderea respectivă.  Din 
această înmulţire rezultă punctele de clasament, acestea constituie deci pentru fiecare probă 
produsul dintre valoarea lucrării şi importanţa respectivei probe de examen. 

c) Ședinţa arbitrilor stabileşte cu ocazia acestei citiri pentru care dintre cele trei clase de premii au 
îndeplinit câinii punctajul minim prevăzut în diferitele probe şi dacă au fost îndeplinite condiţiile 
minime pentru fiecare din clasele de premii. În final urmează clasificarea tuturor câinilor evaluaţi 
la respectivul examen VGP/VPS în cadrul clasei de premii stabilite dinainte în funcție de punctajul 
total realizat. 

d) În cazul în care în aceeaşi clasă de premii doi câini au obţinut acelaşi punctaj, ordinea este 
decisă de dovada durităţii (??????) şi apoi de vârstă. La această clasificare vor fi adăugaţi 
punctele suplimentare ale câinilor „bocitori” şi „indicatori de vânat mort” dacă la această probă au 
luat cel puţin calificativul „suficient”. 

(5) a) Şedinţa arbitrilor stabileşte apoi rezultatul examenului. Certificatul de examinare poate fi doar sub 
forma „promovat cu  

  premiul ….. şi …. Puncte” sau „nu a promovat” (cu indicarea în cuvinte a motivului). 

b) Notele şi punctajele stabilite în şedinţa arbitrilor pentru fiecare câine precum şi eventualele 
observaţii vor fi trecute în fişa tip 7 (tabelul notelor) care trebuie semnat de trei arbitri şi 
conducătorul examenului. 

(6) Rezultatul examenului va fi trecut de către conducătorul examenului în certificatul de origine al 
câinelui, cu loc şi dată, va fi ştampilat cu ştampila asociaţiei organizatoare şi va fi semnat. Dacă un 
câine a fost examinat în proba de căutare a raţei în apă acoperită (cu stufăriș, ascunzișuri) şi acest 
rezultat va fi înregistrat. La VPS se va înregistra și dacă s-a realizat examinarea pe urma trasată de 
vulpe (cu vulpe = m.Fu., fără vulpe = o.Fu.) 

(7) Conducătorul examenului răspunde de realizarea acestei înregistrări pe certificatul de origine al 
tuturor câinilor prezenţi la examen, şi pe al celor care nu au promovat examenul sau a căror 
conducător a întrerupt examenul. În acest caz trebuie înregistrat în afara rezultatului examenului şi 
motivul nepromovării în cuvinte. 

(8) Tabelul notelor și certificatul de origine trebuie înmânate imediat în cadrul sau după festivitatea de 
premiere conducătorului fiecărui câine. 
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§ 7 Raportare  
(1) a) Conducătorul examenului trebuie să remită la oficiul cărţii de origine într-un interval de maxim 

trei săptămâni după examen documentele complete  de examinare pe baza fişelor de concurs 
actual valabile (www.jghv.de – service- formulare). 
În cazul în care raportul referitor la examen cu anexele complete nu este la dispoziţia oficiului 
cărţii de origine cel târziu la data de 15 noiembrie al anului examinării, asociaţia organizatoare 
trebuie să plătească o amendă asociaţiei câinilor utilitari de vânătoare, conform deciziei 
adunării asociaţiei. (vezi prevederea din secţiunea E, aliniatul 8 al regulamentelor asociaţiei). 

b) Organizatorii şi conducătorul examenului răspund solidar de remiterea la termenul stabilit a 
rapoartelor de examinare către oficiul cărţii de origine şi de predarea la organul asociaţiei în 
scopul publicării. 

c) Oficiul cărţii de origine trebuie să returneze conducătorului examenului fişele de examinare 
incomplete, cu greşeli sau ilizibile în vederea corectării sau să realizeze corectura după 
comunicarea cu conducătorul examenului. 

d) Neplata amenzii în bani duce la neînregistrarea examenului VGP /VPS în  DGStB. 

e) Daunele sau pretențiile ulterioare ale conducătorilor, proprietarilor și crescătorilor câinilor datorită 
înregistrării întârziate sau neînregistrării sunt în sarcina asociațiilor răspunzătoare 
(organizatoare). 

(2) Vor fi predate: 

a) Un raport general în care vor fi prezentate evenimente deosebite şi eventuale dificultăţi în 
interpretarea regulamentului de examinare. 

b) fişa tip 2 (anunţ).  Pe această fişă trebuie completate citeţ (tipărit la maşină) răspunsurile la toate 
întrebările.  În cazul în care examenul a fost organizat de mai multe asociaţii se va preciza aici 
care este asociaţia conducătoare. 

c) ”Numirile” (fişa tip1) a tuturor câinilor înscrişi la examen, inclusiv a acelora care s-au înscris mai 
târziu, nu s-au prezentat sau nu au fost premiaţi 

d) Fişele tip 7 (VGP), respectiv 10 (VPS) (certificarea premiului şi tabelul notelor) a tuturor câinilor 
examinaţi, în dublu exemplar. 

e) f) Fişa tip 8 (VGP), respectiv 11 (VPS) (ansamblul notelor tuturor câinilor premiați în ordinea 
clasamentului lor). 

(3) Câinii care au promovat examenul VGP vor fi publicați în secțiunea 1 a DGStB, câinii care au 
promovat examenul VPS vor fi publicați în secțiunea 1a. 

(4) După verificarea documentelor oficiul cărții de origine atribuie câinilor care au promovat examenul 
VGP/VPS conform prezentelor regulamente de examinare un număr din cartea de origine și emite o 
dovadă proprietarului câinelui referitoare la examenul VGP/VPS promovat, ca și anexă la certificatul 
de origine. Această dovadă este trimisă organizatorului. 

(5) Oficiul cărții de origine trebuie în cadrul datelor generale referitoare la diferitele examene de lucru ale 
asociației să înregistreze în secțiunea I a DGStB câinii prezenți, dar nepremiați la examen cu numele 
și numărul din cartea de creștere a acestora precum și motivul eliminării lor. Acelaşi lucru este valabil 
şi pentru VPS. 

 
§ 8 Prevederile regulamentului VGPO/VPSO  

(1) Asociația organizatoare răspunde pe deplin împreună cu conducătorul examenului pentru 
desfășurarea regulamentară a examenului. 

(2) Examenele care se nu se desfăşoară conform directivelor și prevederilor acestei VGPO/VPSO nu pot 
fi recunoscute.  Rezultatele lor nu vor fi înregistrate în DGStB. 
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(3) a) Femelele în călduri vor fi admise la examenul VGP/VPS doar cu aprobarea explicită a 
conducătorului examenului. 
Conducătorii femelelor în călduri sunt obligați să informeze conducătorul examenului și arbitrii 
asupra faptului că femela este în călduri înainte de începerea examenului. 

b) Conducătorul examenului, arbitrii și conducătorul câinelui trebuie să fie atenți ca performanțele 
altor câini participanți să nu fie afectate de prezența unei femele în călduri. 

(4) a) Nu se admite conducerea câinilor cu mijloace ajutătoare de dresură (de ex. zgardă de dresură sau 
atrapă a acesteia). 

b) În cadrul desfășurării examenului întreg vânatul va fi păstrat și transportat astfel încât să nu fie 
afectat de mirosuri nespecifice speciei (ex: nu se transportă în aceeași cuşcă iepuri și fazani, 
etc.). 

(5) Conducătorii trebuie să fie echipați pentru VGP/VPS cu arma și un număr suficient de cartușe și 
trebuie să aibă asupra lor un permis de vânătoare valabil. 

(6) a) Toate persoanele care participă la examen trebuie să respecte indicațiile conducătorului 
examenului, arbitrilor și oamenilor de ordine. Nu au voie să deranjeze conducătorul și câinele la 
lucru și nu au voie să-i deranjeze pe arbitrii în desfășurarea regulamentară a examinării câinilor. 

b) Câinii care nu au fost chemați la proba de lucru vor fi ținuți în lesă. Câinii care schelăie sau 
produc zgomote vor fi ținuți în afara razei auditive a câinelui care lucrează. Conducătorii câinilor 
răspund de prezența lor atunci când sunt chemați cu câinii lor la proba de lucru. 

c) În timpul în care lucrează un câine, spectatorii trebuie să rămână în spatele conducătorului și 
arbitrilor, astfel încât lucrul câinelui să nu fie deranjat. 

(7) În cazul în care un câine nu îndeplinește în cadrul unei probe condițiile minime pentru acordarea 
premiului trei sau nu atinge punctajul minim stabilit, nu va fi exclus de la proba următoare dacă a 
dovedit că poate fi util la vânătoare în proba respectivă. 

a) Atunci când nu se mai pune problema dovezii de utilitate la vânătoare câinii care nu au îndeplinit 
cerințele minime ale unei probe de specialitate sau nu ating punctajul minim vor fi excluși de la 
proba viitoare. 

b) În toate cazurile vor fi excluși: 
 

 
- Câini care rup vânatul (precizarea speciei de vânat este obligatorie) 
- Câini care îngroapă vânatul mort (precizarea speciei de vânat este obligatorie) 
- Câini care nu aportează independent vânatul util după prima găsire 
- Câini care gonesc vânatul util cu păr și câinii complet neascultători 
- Câini speriați de focul de armă, de mâna omului, de vânat și câinii slabi din fire 
- Câini ezitanți (BLINKER) 
- Câinii care smotocesc și molfăie  excesiv vânatul 
- Câinii care nu fac față la proba de apă (rezistență la focul de armă, căutare aport pierdut în ape 
acoperite, nu aportează rața) 

 

 
(8) Din examen mai pot fi excluși, cu pierderea taxei de înscriere: 

a) cei care la înscrierea câinelui furnizează intenţionat informații false. 

b) cei care lasă un câine nechemat la examinare să circule liber 

c) cei care nu se prezintă cu câinele când sunt chemați. 

d) cei care tăinuiesc cu bună știință căldurile femelei lor și cei care nu se conformează indicațiilor 
speciale ale conducătorului examenului și arbitrilor. 

e) câinii ai căror conducători dăunează înainte, în timpul și după examen imaginii chinologiei câinilor 
utilitari de vânătoare (contravenții față de etica vânătorească sau protecția animalelor, jigniri 
aduse arbitrilor sau funcționarilor asociației, etc.). 
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(9) Fiecare conducător de câine poate cere conducătorului examenului imediat după stabilirea 
rezultatului global al examenului informații referitoare la notele câinelui său. 

(10) Contestarea rezultatului examenului se face aplicând regulamentul contestațiilor. 

(11) Orice încercare de a ataca ulterior o decizie a arbitrilor sau o decizie  a camerei  de soluționare a 
contestațiilor precum și orice critică neîndreptățită referitoare la imparțialitatea arbitrilor asociației 
poate fi pedepsită de asociația organizatoare a examenului prin pierderea calității de membru sau 
interdicția conducerii în această asociație, temporar sau definitiv. Rezultatul unei astfel de proceduri 
va fi comunicat administratorului JGHV. 

 
§ 9 Desfășurarea examenului  

(1) Condiții (de executare) obligatorii și dorite 

a) Regulamentele de față cuprind condiții obligatorii și condiții dorite. 

b) Condițiile obligatorii trebuie îndeplinite neapărat și cu respectarea tuturor detaliilor și sub forma 
lor negativă - de exemplu „nu are voie/nu se admite“ - în cadrul examinării câinilor, dar și în ceea 
ce privește toate celelalte prevederi ale prezentului Regulament de examen (PO). 
Un câine care nu îndeplinește o condiție obligatorie poate obține la proba respectivă doar 
calificativul „insuficient“. 

c) Neîndeplinirea unei condiții dorite duce la descreșterea punctajului evaluării. 

(2) Calificative și punctaje (cifre de performanță) 

a) Pentru performanța foarte bună, bună, suficientă, deficitară sau insuficientă dovedită în cadrul 
fiecărei probe se va atribui un calificativ. 

b) Arbitrii asociației trebuie să stabilească pentru performanțele fiecărui câine mai întâi calificativul și 
apoi să treacă decizia lor (calificativul) în cuvinte în caietele lor de arbitraj. Calificativele vor fi 
înregistrate - transpuse în punctaje (cifre de performanță)-  în fișele tip 7 și 8 (VGP), respectiv 10 
și  11 (VPS). 

c) Câinii pot promova examenul doar dacă îndeplinesc cerințele minime listate în „Privire de 
ansamblu referitoare la încadrarea în clasele individuale de premiere“. 

d) În cazul în care există rezultate din expoziţiile de frumuseţe acestea  vor fi preluate ca valori de 
formă și calitate a părului în tabelul de note al respectivului câine. 

e) Calificativelor le corespund următoarele punctaje (cifre de performanță) (numere întregi): 
 

excelent = 4h  

foarte bine = 4 
bine = 3 
suficient = 2 
cu deficiențe = 1 (doar la VGP) 
insuficient = 0  

f) Calificativul "excelent" = 4 h va fi acordat doar în mod excepțional pentru performanțe cu 
adevărat excelente realizate de câine în condiții dificile.  Nu se admite atribuirea pentru probele 
de urmă, aport și obediență.  Acordarea acestui calificativ va fi argumentată în mod special în 
fiecare caz în tabelul notelor (fișa tip 7 VGP), resp. (fișa tip 10 VPS) , nu este suficientă simpla 
înregistrare. Dacă nu se procedează astfel, șeful cărții de origine trebuie să înregistreze în tabelul 
notelor DGStB cifra de performanță 4. 

 
(3) Cifrele de decizie = punctele 

a) Cifrele de performanță (punctajele) acordate pentru fiecare probă (LZ) se înmulțesc cu cifra de 
pondere a probei (FwZ) a cărei mărime corespunde importanței și dificultății respectivei probe. 
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b) Din această înmulţire rezultă cifra de decizie (UZ), deci aceasta reprezintă pentru fiecare probă 
produsul dintre valoarea performanței și importanța probei. 

c) Cifra deciziei este egală cu punctajul conform căruia se realizează clasificarea câinelui. 

(4) Privire generală asupra grupelor de lucru și probelor cu cifrele lor de evaluare 
 

Probele de lucru corespunzătoare cerințelor de performanță vânătorească conform terenului de 
examinare - pădure, apă, câmp sau corespunzătoare performanței examinate - obediență și aport 
sunt cuprinse în cadrul VGPO/VPSO în patru grupe de probe. 

 
I. Lucrul în p ădure  

1. Lucrul în curea – urma de peste noapte ............................................................................FwZ 8 
Lucrul în curea  - urma de zi...............................................................................................FwZ 5 

    Bocit vânat mort (suplimentar)............................................................................................FwZ 4 
    Indicat vânat mort (suplimentar) ........................................................................................FwZ 3 
2. Aport vulpe peste obstacol (numai VGP)...........................................................................FwZ 3 
3. Urmă trasată de vulpe   (probă la alegere doar la VPS)....................................................FwZ 5 
4. Aport de vulpe pe urma trasată  (probă la alegere doar la VPS)....................................FwZ 2  
5. Urmă trasată de iepure sau lapin....................................................................................FwZ 4  
6. Aport de iepure sau lapin…………..................................................................................FwZ 2  
7. Scotocire.........................................................................................................................FwZ 4  
8. Scotocire în tufiș..............................................................................................................FwZ 3 

 
II. Lucrul în ap ă 

1. Scotocire în ape acoperite fără rață..................................................................................FwZ 3 
2. Rezistența la focul de armă (nu se punctează) 
3. Căutare aport în ape acoperite ........................................................................................FwZ 3 
4. Scotocire după rață în ape acoperite ...............................................................................FwZ 3  
5. Aportul raței.......................................................................................................................FwZ 2 

 
III. Lucrul în câmp  

1. Folosirea nasului (doar la VGP)....................................................................................FwZ 6 
2. Chetă (doar la VGP)....................................................................................FwZ 4 
3. Aret (doar la VGP)....................................................................................FwZ 4 
4. Găsirea vânatului și filajul   (doar la VGP) .........................................................................FwZ 3 
5. Găsire (aport) pierdut vânat cu pene 

a 1. Lucrul la prepeliță sau fazan aripat (doar la VGP).................................................... FwZ 4  
2. sau urmă trasată cu vânat cu pene ....................................................................... FwZ 3 

    b 1. Căutare piesă pierdută împușcată proaspăt de vânat cu pene, a cărei cădere  
          nu a fost văzută   de câine (doar la VGP)................................................................... FwZ 3 

2. sau căutare aport pierdut al unei piese cu pene plasată…………………… ........... FwZ 3 
6. Aport vânat cu pene ........................................................................................................ FwZ 2 

 
IV. Obedien ță 

1. Comportare generală – obediență..............................................................................FwZ 3 
2. Comportarea în ștand.................................................................................................FwZ 2 
3. Obediența în lesă........................................................................................................FwZ 1 
4. La picior fără lesă .......................................................................................................FwZ 2 
5. Predare (aport)............................................................................................................FwZ 2 
6. Comportarea la vederea vânatului cu pene (doar la VGP)..........................................FwZ 2 
7. Comportarea la vederea vânatului util cu păr (doar la VGP).......................................FwZ 3  
8. Atitudine calmă la focul de armă (doar la VGP) ..........................................................FwZ 2 

(5) Performanțe și punctaje minime (obligatorii) 
a) Pentru unele probe se cer în clasele de premiere performanțe minime obligatorii: 
b) Având în vedere cerința de multi-disciplinaritate obligatorie pentru câinele utilitar de vânătoare, 

fiecare câine trebuie 
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să obțină în toate cele 4 probe de specialitate (pădure, apă, câmp, obediență)  anumite 
performanțe medii specifice fiecărui premiu (clasă de premiere). De aceea pentru fiecare clasă 
de premiere sunt stabilite anumite punctaje minime obligatorii. 

c) Deoarece obediența este condiția de bază pentru utilitatea la vânătoare a câinelui, punctajele 
minime pentru această probă sunt cotate corespunzător. 

d) În proba de specialitate pădure la determinarea punctajului minim pentru clasele individuale de 
premiere nu se vor lua în calcul eventualele puncte suplimentare realizate prin bocirea/ indicarea 
vânatului mort. 

e) Performanțele și punctajele minime pentru cele trei clase de premiere sunt stabilite la finalul 
prevederilor examenului pentru fiecare probă de specialitate. 

(6) Câinele care îndeplinește în fiecare probă de specialitate performanțele minime cerute de respectiva 
clasă de premiere și atinge punctajele minime ale acelei clase de premiere primește respectivul 
premiu. 

(7) a) Clasamentul câinilor premiați în cadrul claselor de premiere se realizează pe baza punctajului total 
obţinut. 

b) În cadrul acestui clasament se va ține cont de punctele suplimentare pentru bocitul/ indicatul 
vânatului mort, dacă a fost obținut cel puțin calificativul „suficient“.  

 
Regulamentul pentru examenul de lucru al asocia ției (VGP)  

 
Prevederile pentru probe, ordonate după probele de specialitate, cu performanțele și punctajele minime 
(obligatorii) pentru fiecare probă de specialitate 

 
I.Proba de specialitate de lucru în p ădure  

 
În cadrul acestei probe de specialitate vor fi examinate următoarele discipline: 
1. Lucrul în lesă pe urma de sânge a vânatului cu copite, dacă este cazul cu bocit sau indicat vânat 

mort (împușcat). 
2. Aport vulpe peste obstacol 
3.Urmă trasată de vulpe 
4.Aport vulpe pe urmă trasată  
5.Urmă trasată de iepure sau lapin  
6.Aport iepure sau lapin  
7.Scotocire 
8.Scotocirea în tufăriș 

 
§ 10 Lucrul pe urma de sânge Preg ătirea lucrului pe urma de sânge  

(1) La trasarea urmelor artificiale de sânge trebuie folosiți arbitri foarte experimentați sau arbitri speciali.  

(2) a) Urmele de sânge nu trebuie trasate în zile consecutive în același teren. Lungimea minimă pentru 
lucrul în lesă este de 400 m, pentru lucrul liber al câinilor bocitori/ indicatori ai vânatului împușcat 
este 200m. 

b) Urmele vor fi trasate în pădure sau în teren acoperit cu tufăriș. Se admite începerea trasării urmei 
în câmp liber pe o lungime de aproximativ 100 m. 

c) Începutul urmei de sânge va fi marcat cu un indicator cu inscripția „Urma Nr. ……., trasată la ora 
…......“. Pe acest indicator se va marca scopul urmei (lucrul în lesă, bocit / indicat vânat 
mort). 

d) Distanța între fiecare din urme trebuie să fie peste tot de cel puțin 120 m. 

e) Urma va fi trasată astfel încât să includă cel puțin două unghiuri obtuze și o vatră a vânatului 
rănit. Se va marca sfârșitul urmei trasate pentru lucrul în lesă. Aici se va amenaja o a doua vatră 
a vânatului rănit pentru câinii care bocesc/ indică vânatul mort. 
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f) Pentru lucrul liber (fără lesă) a câinelui bocitor/ indicator al vânatului rănit se va prelungi urma cu 
cel puțin 200 m,  pornind din această vatră. 

g) Conducătorii examenului și arbitrii specializați în proba de urmă de sânge răspund de realizarea 
regulamentară a probei pe urma de sânge. 

(3) Urmele artificiale de sânge pot fi realizate prin procedeul de picurare sau de tușare. Modul de 
realizare va fi anunțat în cadrul anunțului examenului. Urmele realizate prin picurare vor fi trasate cu 
sticle transparente de picurare, urmele de tușare vor fi realizate cu un baston de tușare cu  burete de 
aproximativ 6 cm² și grosime de 2 cm  sau cu un baston având rezervor de sânge înglobat 

(4) a)   Sângele folosit trebuie să fie proaspăt. Dacă nu este disponibil suficient sânge de vânat, se poate 
folosi sânge proaspăt de animal domestic (vită, oaie, porc), și în amestec cu sânge de vânat. 
Sângele de vânat, sângele domestic sau amestecul folosit trebuie să fie același pentru toate 
urmele trasate în cadrul VGP. 

b) Se admite folosirea sângelui de vânat, domestic sau amestecului decongelat, care a fost congelat 
în stare proaspătă. Nu se admite adaosul de substanțe chimice. 

(5) a) Urmele de sânge pot fi trasate doar dinspre locul loviturii către piesă. 

b) La trasarea urmei arbitrul și asistenţii săi au voie să se deplaseze pe o singură urmă. 
Cel care trasează urma cu sticla de picurare sau bastonul de tușare trebuie să fie întotdeauna 
ultimul. 

c) Vetrele vânatului rănit vor fi amenajate cât mai natural (pământ bătătorit, mai mult sânge). 

d) În timpul probei nu trebuie să existe marcaje vizibile pentru conducătorul câinelui. 

e) La trasarea urmei trebuie avut grijă ca urma de sânge să se oprească definitiv la a doua, 
respectiv a treia vatră a vânatului rănit și să nu fie continuată din neglijență.  În continuare nu se 
admite pierderea de sânge. 

(6) a) Pentru urma de 400 m nu se va folosi mai mult de 1/4 l sânge, pentru cei 200 m a lucrului liber al 
bocitorului, resp. indicatorului vânatului mort nu se va folosi mai mult de 1/8 l de sânge. 

b) La fiecare probă se va trasa și o urmă de rezervă. 

c) Urma trasată peste noapte va fi trasată cu cel puțin 14 ore înaintea începerii examenului, urma 
de zi cu cel puțin 2 până la 5 ore înaintea începerii examenului. 

d) Lucrul în curea va fi arbitrat întotdeauna de trei arbitri. 
Urma suplimentară pentru bocitori și indicatori ai vânatului mort va fi trasată de un arbitru imediat 
după lucrul cu succes în curea și comportarea față de piesă va fi observată de doi arbitri. 

(7) a) La capătul urmei artificiale de sânge se depune o bucată de vânat copitat (pentru bocitori și 
indicatori ai vânatului mort nu se pune ied) care trebuie să fie împușcat cu glonț și cât mai recent. 

b) Piesa respectivă este așezată în teren liber, nu într-o adâncitură de pământ, în spatele unui 
arbore, etc. Vânatul nu trebuie să prezinte alte răni decât intrarea/ieșirea glonțului (alte eventuale 
răni vor fi cusute cu grijă). 

c) Pentru câinele care lucrează în curea vânatul copitat se depune la capătul urmei, pentru bocitorul 
și indicatorul vânatului mort la capătul urmei suplimentare. 

d) Ajutoarele care duc bucata de vânat de la o urmă la alta trebuie să se îndepărteze după 
depunerea piesei întotdeauna în prelungirea dreaptă a urmei și apoi să iese de sub vânt. 

e) Piesa va fi cărată astfel până la capătul urmei încât pe drumul către acesta să nu apară piste 
false datorate piesei. 
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Realizarea lucrului pe urma de sânge  
(8) a) În cadrul lucrului pe urma de sânge se 

poate prezenta: Lucru numai în curea 
Lucru în curea cu căutare liberă în continuare și bocirea 
vânatului mort. Lucru în curea cu căutare liberă în continuare 
și indicarea vânatului mort. 

b) Înainte de începerea lucrului pe urma de sânge fiecare conducător al unui câine indicator al 
vânatului mort va explica șefului grupei de arbitri cum știe că câinele lui a găsit și cum îl va 
conduce câinele la piesă. Această declarație este definitivă, o modificare ulterioară nu este 
permisă. 

c) Conducătorului i se vor arăta locul lovirii vânatului și direcția de deplasare a vânatului rănit (urma). 

(9) a)  Fiecare câine, și bocitorul și indicatorul vânatului mort, va executa lucru în curea pe o lungime de 
cel puțin 400 m, lucru care va fi evaluat la fel și independent de o urmă care eventual va fi lucrată 
ulterior liber. 

b) Cureaua de lucru pe urmă trebuie să fie complet liberă (desfășurată) și să aibă o lungime de cel 
puțin 6 m În principiu, dacă conducătorul se apropie de câine la mai puțin de 6 m, arbitrul îl va 
atenționa. În cazul în care conducătorul nu respectă prevederea nici după atenționare, lucrul în 
curea va fi evaluat cu cel mult „suficient„. 

c) Un ham sau o zgardă corectă sunt parte componentă a curelei de lucru. În timpul lucrului pe 
urma de sânge vor fi îndepărtate toate celelalte zgărzi. Se admit suplimentar zgărzi de 
atenționare. 

(10) a) În timpul lucrului în curea toți arbitrii grupei, inclusiv arbitrul special de sânge trebuie să urmeze 
câinele. Evaluarea se realizează după modul în care câinele ține urma de sânge. El trebuie să o 
lucreze liniștit, concentrat și vioi, dar nu repezit. Pentru calificativul " foarte bine" se cere lucrul 
liniștit și sigur al câinelui. Un câine care lucrează repezit va ceda întotdeauna în situații realmente 
dificile. Un tempo excesiv și netemperat reduce calificativul. 

b) Cea mai importantă sarcină a arbitrilor este să evidențieze câinii care arată voința de a ține și 
continua urma și care se străduiesc să o regăsească prin căutare în arc de cerc atunci când au 
deviat de pe ea. 

c) Conducătorul are voie să oprească temporar câinele pentru a căuta el însuși urme de sânge, are 
voie să ajute câinele prin înaintare și revenire sau alte mijloace ajutătoare corecte. Doar în aceste 
cazuri arbitrii trebuie să se oprească, nu au voie însă niciodată să aștepte atunci când constată 
că câinele s-a zăpăcit fără ca acest lucru să fie observat de conducător. Cu atât mai mult: arbitrii 
trebuie să urmeze într-un astfel de caz câinele și să observe modul de lucru al acestuia. 

d) La lucrul pe urma de sânge câinele poate fi retras de două ori și repus din nou pe urmă. Ca și 
nouă repunere pe urmă care reduce calificativul se consideră doar retragerea de către arbitrii a 
câinelui care s-a depărtat mult de urmă (aprox. 60 m).  În cazul în care câinele care s-a abătut de 
la urmă se corectează singur, acest lucru i se va considera ca punct pozitiv. În cazul în care 
conducătorul corectează câinele său care s-a abătut de la urmă, acest lucru nu se consideră ca o 
nouă repunere. Dacă apare necesitatea unei corectări repetate din partea conducătorului acest 
lucru este un semn al siguranţei reduse a câinelui și diminuează calificativul. 

e) Câinele trebuie să găsească vetrele vânatului rănit, însă nu se consideră greșeală dacă 
el continuă corect urma direct pe lânga vatra vânatului rănit. 

f) Spectatorii individuali au voie să urmărească lucrul în curea doar atunci când conducătorul 
câinelui și arbitrii sunt de acord. 

 
Comportarea fa ță de pies ă 

(11) Câinele care a lucrat în curea este lăsat la piesă fără lesă.  El este urmărit de arbitri care trebuie să 
se ascundă sub vânt astfel încât să nu fie observați de câine. Toate celelalte persoanele de 
asemenea trebuie să se îndepărteze din raza vizuală a câinelui. Conducătorul nu are voie să 
acționeze asupra câinelui său. După ce arbitrii care au urmărit câinele 
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pot evalua comportarea, ceea ce ar trebui să dureze maxim 5 minute, conducătorul poate să-și ia 
câinele.  Părăsirea piesei nu va fi considerată greșeală din partea câinelui. Bocitorii și indicatorii de 
vânat mort care la lucru nu găsesc piesa vor fi examinați în același mod. Câinii care mușcă din piesă 
sau o îngroapă vor fi eliminați. 

 
Bocitul și indicarea vânatului mort  
(12) a) Bocitorii și indicatorii de vânat mort sunt eliberați din lesă la a doua vatră. Ei trebuie să găsească 

prin căutare liberă la capătul urmei suplimentare piesa depusă.  Atunci când câinele a lucrat urma 
până la a 2-a vatră de vânat rănit, dar nu o indică, lucrul în curea este terminat și arbitrii trebuie 
să-i arate vatra. 

b) În timpul lucrului liber al câinelui său, conducătorul trebuie să rămână cu arbitrul care îl însoțește 
la a doua vatră, el nu are voie să-și facă simțită prezența prin strigăte, fluierături sau alte semne. 
Conducătorul și arbitrul trebuie să aștepte aici 10 minute dacă câinele care lucrează bocește sau 
indică. În cazul bocitorului așteptarea va fi extinsă atât timp cât este nevoie până când arbitrii pot 
stabili dacă câinele bocește suficient de mult timp. 

c) Arbitrii care urmăresc câinele în zona piesei trebuie, după ce s-au convins de depunerea 
regulamentară a piesei, să aleagă o poziție în care câinele nu-i poate vedea, mirosi sau observa 
nici pe ei, nici pe cărăușii de vânat și eventualii spectatori, dar ei pot urmări exact cum se 
comportă câinele față de piesă (cum bocește, indică, dacă mușcă, etc.) 

d) În momentul în care arbitrii și-au luat locul și au indicat acest lucru printr-un semn dinainte 
convenit, conducătorul va elibera câinele din lesă. 

e) Dacă bocitorii și indicatorii vânatului mort nu ajung în cadrul lucrului liber la piesă pot fi repuși la 
lucru de două ori de la a doua vatră. 

f) Lucrul bocitorului și indicatorului vânatului mort cuprinde găsirea și comportarea la piesă, 
respectiv conducerea la piesă. Va fi luată în calcul doar dacă a fost evaluată cu cel puțin 
"suficient". Calificativul atribuit va fi trecut în toate cazurile în tabelul de note, în caz de  
"insuficient" însă fără punctaj. 

(13) a) Bocitorul trebuie după ce a găsit piesa să rămână la ea și să înceapă bocitul în următoarele 10 
minute după găsire. Apoi câinele trebuie să-și cheme singur timp de cel puțin 10 minute 
conducătorul. El trebuie să dea de înțeles în orice caz faptul că știe precis că nu are voie să 
părăsească piesa. 

b) Bocitul până la 10 pași lângă piesă nu va fi considerat părăsirea piesei, pierderea legăturii vizuale 
la mai mult de 10 pași însă da. Depășirea acestei distanțe de către câine, fără a pierde contactul 
vizual cu piesa, duce în orice caz la diminuarea calificativului. Tăcerea de scurtă durată a câinelui 
pentru a se odihni sau pentru a privi în direcția în care presupune că se află conducătorul nu va fi 
considerată greșeală. 

(14) a) Indicatorul vânatului mort trebuie să părăsească de îndată piesa, să se întoarcă la conducătorul 
său și să-i indice acestuia prin comportament că a găsit. Apoi trebuie să-și ducă liber 
conducătorul la piesă. 

b) Conducere liberă este considerată și conducerea cu un obiect adus sau cu capătul curelei, nu 
însă conducerea cu cureaua pusă. 

c) Câinii bocitori și indicatori ai vânatului împușcat care nu reuşesc în aceste probe trebuie să-și 
conducă conducătorul la piesă în curea fără comandă, altfel nu pot promova acest examen. În 
acest caz și lucrul în curea va fi evaluat cu calificativul insuficient. 

 
§ 11 Aportul vulpii peste obstacol  

(1) a) Aportul vulpii peste obstacol se examinează peste șanțuri, obstacole, etc. Nu trebuie să i se dea 
posibilitatea câinelui voie să treacă prin apă sau să ocolească obstacolul. 
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b) Obstacolul trebuie să se afle în terenul de vânătoare și să fie pe cât posibil un obstacol natural 
sau să fie cel puțin adaptat terenului de vânătoare. 

c) Șanțul trebuie să aibă o adâncime de cel puțin 80 cm și lățime de 1 m și să aibă margini abrupte. 

d) Obstacolul trebuie să aibă înălțimea de 70 - 80 cm și astfel realizat încât câinele să nu rămână 
agățat cu picioarele. 

e) Conducătorul așează câinele la cel puțin 5 m de la obstacol. După depunerea vulpii comandă 
câinelui din acest loc aportul. După prima comandă conducătorul nu are voie să se apropie mai 
mult de obstacol. 

f) Câinelui trebuie la o singură comandă să treacă peste obstacol, să apuce ferm și fără ezitare 
vulpea și să o aporteze conducătorului său peste obstacol. Dacă câinele scapă vulpea  în timpul 
săriturii peste obstacol dar o reapucă imediat nu se consideră greșeală, atunci când câinele a 
realizat reapucarea fără influența conducătorului. 

g) În cadrul acestui examen câinele poate fi pus la lucru de maxim trei ori. 

h) Performanțele de aport ale unui câine pe urma trasată de vulpe și aportul vulpii peste obstacol 
vor fi evaluate separat. 

i) Câinele trebuie să obțină cel puțin calificativul "suficient" pe urma trasată de vulpe și la aportul pe 
urma trasată de vulpe sau la aportul vulpii peste obstacol, în caz contrar nu poate promova 
examenul. 

 
§ 12 Urme trasate cu vânat cu p ăr 

(1) Lucrul pe urma trasată cu vânat cu păr este examinat cu vulpe și iepure sau lapin. Vulpile folosite la 
VGP trebuie să aibă greutatea minimă de 3,5 kg și conformație naturală (cu lungimea cozii întreagă, 
se admite fără cap, nu se admite eviscerarea prealabilă a vulpii). 

(2) a) Vânatul este cărat de la locul împușcării marcat cu puțin păr de pe burtă cu o lesă cel puțin 300 m, 
pe această distanță se includ două unghiuri obtuze. Apoi se depune piesa târâtă, respectiv o altă 
piesă din aceeași specie. 

b) Conducătorul poate cere ca piesa târâtă să fie depusă pentru aportul câinelui său. În cazul în 
care dorește aceasta trebuie să informeze arbitrii înainte de începerea lucrului. 

c) La cererea conducătorului urmele pot fi trasate și cu o piesă din respectiva specie. Piesa târâtă 
trebuie depusă în acest caz la capătul urmei trasate și nu direct în fața trasatorului. Înainte de 
începerea lucrului de pe vânatul târât se va scoate lesa. 

d) Urmele trasate cu vânat cu păr țin de lucrul în pădure, de aceea vor fi trasate în pădure. Se 
admite însă trasarea începutului urmei, inclusiv a primului unghi, pe teren cu vizibilitate (poieni, 
câmpuri, culturi joase fără sub-arboret - dar nu pe câmp lucrat proaspăt). 

e) Urmele vor fi trasate pentru fiecare câine de un arbitru nemijlocit înainte de examinare, ele 
trebuie să fie pe cât posibil similare. Câinele nu trebuie să vadă trasatul urmei. 

f) Nu se admite trasarea repetată a urmelor în aceeași zi în același teren. 

(3) a) Piesa destinată aportului nu va fi depusă la capătul urmei într-o adâncitură sau după un arbore. 

b) După depunerea piesei persoana care a trasat urma se va îndepărta în prelungirea urmei și se va 
ascunde astfel încât câinele să nu-l poate vedea de la piesa depusă. Acolo trebuie să depună a 
doua piesă de vânat, liber în fața sa, în cazul în care urma a fost trasată cu două piese de vânat. 
Nu are voie să interzică câinelui să aporteze piesa târâtă dacă acesta vine la el și apucă piesa 
pentru aport. Însă el are voie să iese din ascunziș abia la semnul arbitrilor rămași la locul 
împușcării sau dacă își dă seama singur că examinarea s-a încheiat. 
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(4) Distanța între urmele individuale trebuie să fie în toate locurile de cel puțin 80 m. 

(5) a) Vânatul cu păr folosit pentru urmă trebuie să fie proaspăt. În primul rând însă piesa depusă trebuie 
să fie curată și aspectuoasă. 

b) Asociațiilor li se permite să permită conducătorului să aducă pentru examinarea câinelui său (și 
peste obstacol) o vulpe potrivită, cu greutatea minimă de 3,5 kg. Și în acest caz persoana care 
trasează urma va depune eventual o a doua vulpe. 

(6) a) Arbitrii sunt obligați să arate conducătorului locul marcat al împușcăturii. 

b) Câinelui i se permite să lucreze primii 30 m ai urmei în lesă, apoi conducătorul trebuie să dea 
drumul câinelui din lesă și nu are voie să-l urmeze. 

(7) a) La lucrul pe urmă se va evalua dacă și cum păstrează câinele urma cu nasul, dacă vrea să 
găsească și să aducă și dacă duce vânatul la conducătorul lui (drumul dus și întors). 

b) Modul de execuție al aportului ca și performanță de dresaj, deci: cum modul cum apucă câinele 
vânatul, cum îl duce și îl predă va fi notat doar ca "aport" în respectiva coloană pentru vulpe, 
respectiv iepure sau lapin. 

c) Pistele false nu justifică în cazul câinilor utilitari pregătiți, așa cum se cere la VGP, realizarea unei 
urme înlocuitoare. 

(8) a) Conducătorul are voie să-și pună câinele de trei ori pe urme. Fiecare influențare ulterioară 
după prima punere pe urmă duce la diminuarea calificativului. 

b) Atunci când câinele eşuează pe urmă, indiferent dacă a fost la piesă sau nu, va primi în tabelul de 
note pentru urma trasată cu vulpe, respectiv urma trasată cu iepure sau lapin calificativul 
"insuficient". 

 
§ 13 Aportul  
(1) a) Câinele care nu aportează independent (fără intervenție din partea conducătorului în caz de 

comportament greșit al câinelui) piesa de vânat util (sau rața în cazul lucrului la apă), proaspăt 
împușcată sau depusă pe urmă este eliminat din examen. Găsirea și aportul celeilalte piese pe 
urma trasată nu este considerată greșeală. Lăudatul câinelui și semnalarea prezenței 
conducătorului nu se consideră influențare interzisă doar dacă câinele lucrează corect în acel 
moment. 

b) Pentru urma trasată cu vulpe câinele poate fi pus de trei ori pe urmă și dacă nu aportează vulpea 
găsită. 

(2) Câinii care îngroapă vânatul sau mușcă din el vor fi excluși de la probele următoare. 

(3) Aportul este modul de apucare, cărat și predare a vânatului la examinarea pe urme trasate, la aportul 
pierdut sau căutarea aportului pierdut și pe durata practicării vânătorii în timpul examenului. 

(4) a) Apucarea și căratul corect se văd din modul în care câinele își drămuiește apucarea în funcție de 
tipul și greutatea vânatului. Greșite sunt atât apucarea, prinderea și căratul prea strâns cât și prea 
ezitant. 

b) Predarea corectă constă în aceea că câinele vine cu vânatul aportat la conducător, se așează la 
el fără comandă sau la o comandă simplă - nu cu glas tare și păstrează vânatul liniștit atât timp în 
gură până conducătorul a apucat vânatul și îl preia de la câine cu o comandă corespunzătoare. În 
cazul în care câinele lasă să cadă vânatul la predare calificativul va fi diminuat. 

c) Molfăitul este considerat greșeală și reduce calificativul. Câinii care molfăie și distrug excesiv 
vânatul vor fi excluși. 
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§ 14 Scotocirea  
(1) a) Pentru scotocire se vor alege desișuri sau zone cu arboret în părți ale terenului care au cât mai 

mult vânat astfel încât să se ofere câinelui ocazia să găsească vânat și să arate modul de lucru. 

b) Scotocirea poate fi examinată și în câmp cu porumb cules (> 1 ha) sau suprafețe uscate de stuf (> 
1ha). Tipul terenului pentru scotocire va fi precizat în anunțul examenului. 

c) Câinele trebuie să scotocească conștiincios terenul care i s-a repartizat și vânatul găsit trebuie să 
îl mâne cu glas. 

(2) Fiecărui câine i se va repartiza pe cât posibil o parte proaspătă de teren și i se vor aloca cel mult 10 
minute pentru lucrul de scotocire. 

(3) a) Lucrul de scotocire va fi organizat în așa fel încât arbitrii pot să-și formeze o părere definitivă 
despre modul de lucru al câinelui. Ei trebuie în primul rând să constate dacă câinele scotocește 
sistematic. 

b) Pentru determinarea corectă a performanței câinelui la această probă arbitrii trebuie să fie dispuși 
adecvat (împrăștiați) pe teren (de ex.: să înconjoare un desiș). Ei trebuie să fie atenți dacă 
câinele mână cu glas vânatul găsit. 

(4) Conducătorul poate lăsa câinele să scotocească plecând din locul său pe care trebuie să îl păstreze 
sau poate să lase câinele la o anumită distanță și apoi să-l trimită printr-un semn sau strigăt să 
scotocească în desiș. 

(5) a) Atunci când câinele mână vânatul găsit cu glas, în tabelul cu note se va trece acest lucru sub 
forma "lt". 

b) Atunci când câinele mână evident vânatul vizibil fără glas (mut), în tabelul de note se va 
consemna "st". Un astfel de câine poate primi la examenul de scotocire cel mult calificativul 
"suficient" și cel mult un premiu 2. 

c) În cazul în care datorită lipsei de vânat nu se constată niciun sunet după vânat atunci câinele 
respectiv primește în tabelul de note observația "?" 

d) Șeful arbitrilor trebuie să fie atent ca grupa sa de arbitri să treacă toate sunetele remarcate la 
câinii examinați de grupa sa la scotocire să fie trecute complet în tabelul de note. (lt, st, wdl, ?) 

(6) Un aret scurt în timpul probei de scotocire nu atrage după diminuarea calificativului, însă aprecierea 
se modifică atunci când câinele aretează cinci minute sau chiar mai mult. 

(7) a) În cazul în care câinele prinde vânat în timpul scotocirii și îl aduce pe acesta conducătorului său, 
performanța sa la scotocire nu poate fi evaluată diminuat. 

b) Un astfel de aport va fi evaluat. La fel se procedează într-un eventual caz de vânat împușcat 
aportat de câine. Dacă nu  aportează o piesă (vânat mic) găsită sau apucată nu poate promova 
examenul. 

(8) a) Dacă un câine mână în timpul scotocirii o piesă sănătoasă departe, în alte zone ale fondului și nu 
revine în timp adecvat la fluierul sau chemarea conducătorului său, acest fapt va fi considerat 
greșeală. 

b) Câinii care mână și nu ascultă, care mână independent și care se întorc abia după un timp mai 
îndelungat nu satisfac cerințele pe care trebuie să le îndeplinească un câine utilitar de vânătoare. 
De aceea ei trebuie excluși de la continuarea examenului din motive de lipsă continuă de 
obediență. 

(9) Dacă un câine urmăreşte cu glas la proba de pădure în afara terenului de scotocire sau la alte 
examinări un vânat urmăribil, acest fapt va fi înregistrat separat: 
mânat cu glas pe urma de vulpe, iepure sau vânat cu copite,  
mânat cu glas la vedere la vânat cu păr. 
Mânatul cu glas trebuie să fie continuu! 
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§ 15 Scotocire în tuf ăriș 
(1) a) Scotocirea în tufăriș se examinează în pădure tânără, culturi joase sau în gărâne. 

b) Pentru această probă se va alege un teren suficient de mare, care va fi schimbat pentru fiecare 
câine , în afara cazului că nu există obstacole de netrecut, generate de configuraţia terenului de 
examinare. 

(2) a) Fiecărui câine i se va da posibilitatea să prezinte pe îndelete  activitatea de scotocire uzuală în 
cadrul unei vânători normale. În timpul scotocirii în tufăriș conducătorul câinelui trebui să execute 
cel puțin un foc cu alice la comanda arbitrilor. 

b) Câinele trebuie să caute în bătaia puștii și trebuie să fie ușor de condus de conducătorul său, fără 
prea multe comenzi vocale. El trebuie să caute sistematic și liniștit, astfel încât să poată fi urmărit 
ușor de conducătorul său. 

c) În cadrul acestui examen arbitrii trebuie să evalueze mai ales buna colaborare între conducător și 
câine. 

(3) Dacă la proba de scotocire în tufăriș apar oportunități de evaluare a aretului. comportamentului la 
vederea vânatului, comportamentului liniștit la focul de armă și aportului, acestea vor fi avute în 
vedere la evaluarea probelor corespunzătoare. 

 
Condi ții minime și punctaje minime pentru proba de lucrul în p ădure  

 

 
 

Probe de lucru: 

Lucrul pe urma de sânge, aportul vulpii peste obstacol, urma trasată de vulpe, aportul vulpii pe 
urma trasată, urmă trasată de vânat util cu păr, aportul iepurelui sau lapinului, scotocire și 
scotocire în tufăriș. 

 
 

Pentru premiul I: 

Condiții minime: Lucrul în curea „foarte bine“, performanțe cel puțin la nivelul „suficient“ la celelalte 
șapte probe. 
Punctaj minim: 90 de puncte 

 

 
Pentru premiul II: 

Condiții minime: Lucrul în curea „bine“, performanțe cel puțin la nivelul „suficient“ la celelalte șapte 
probe. 
Punctaj minim: 80 de puncte 

 

 
Pentru premiul III: 

Condiții minime: cel puțin performanțe „suficiente“ în toate probele, cu excepția urmei trasate de vulpe 
și aportul vulpii pe urma trasată sau peste obstacol. Punctaj minim: 48 de puncte 

 

 
Obs.: Punctele suplimentare atribuite din performanța la bocirea / indicarea vânatului mort nu sunt 
luate în calcul pentru punctajele minime ale claselor individuale de premiere. 
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II. Proba de specialitate lucrul la ap ă A. Condi ții generale  

 
Realizarea vânătorii în condiții de etică vânătorească și în conformitate cu protecția animalelor 
conform § 1 Al. 2 al Legii Federale a Vânătorii și conform  precizărilor complementare din legislaţia 
statelor federale presupune folosirea câinilor utilitari de vânătoare. 

Proba de lucru la apă are scopul de a pregăti câinele de vânătoare pentru sarcinile lui practice 
viitoare, ceea ce înseamnă să pregătească căutarea vânatului de apă rănit sau mort căzut în apă, să 
demonstreze rezultatul prin examinare și să-l documenteze în vederea selecției. 

Pentru atingerea scopului probei de lucru la apă pe de-o parte și pentru a desfășura examinarea 
conform regulilor de protecție a animalelor pe de altă parte se vor respecta următoarele principii în 
cazul folosirii rațelor vii. 

 
§ 16 Obliga ții generale  

(1) a) Principiile de mai jos ale Părții Generale A sunt obligatorii pentru toate asociațiile membre care 
desfășoară proba cu rața vie, respectând simultan și prevederile regulamentare legale valabile în 
fiecare din statele federale individuale. 

b) Acestea vor fi respectate întocmai și la zilele de antrenament la apă ale asociațiilor, se va 
respecta faptul că un câine nu are voie să lucreze la mai mult de 3 rațe. 

c) Nerespectarea voluntară precum și contravențiile din neglijență crasă față de aceste  prevederi 
duc la oprirea imediată a realizării antrenamentului / examinării. Există posibilitatea urmăririi 
penale precum și realizarea de procese disciplinare pe plan inter. 

 
§ 17 Ape  

Apa folosită la desfășurarea probei trebuie să fie de așa natură încât rața să poată folosi pe deplin 
posibilitățile ei de evadare:  suprafață cel puțin 0,25 ha luciu de apă, adâncime, respectiv lățime pe 
alocuri 6 m, adâncime astfel încât câinele să fie obligat să înoate, acoperire cu tufăriș (cca. 500 mp). 

 
§ 18 Persoane cu responsabilit ăţi 

(1) Asociațiile stabilesc pentru fiecare examen o persoană cu responsabilităţi care trebuie să vegheze în 
cadrul fiecărei probe de lucru la respectarea întocmai a următoarelor prevederi. 

(2) În afara persoanei determinate conform Ak. 1 și asociația organizatoare răspunde de respectarea 
acestor prevederi regulamentare. 

 
§ 19 Rațe 
(1) a) Pentru proba de lucru la apă se admite doar folosirea de rațe mari, adulte, a căror capacitate de 

zbor este redusă temporar după metoda Prof. Müller (manșetă de hârtie peste unele pene de 
avânt  ale unei aripi). 

b) Rațele trebuie să fie familiarizate deja din timpul creșterii cu apa și ascunzișurile, deci trebuie să 
știe să înoate, să se scufunde și să se ascundă în desime. Rațele trebuie să aibe posibilitatea să 
își greseze penele până cu puțin timp înainte de probă. 

(2) a) Dacă nu este posibilă păstrarea rațelor cel puțin pentru scurt timp pentru obișnuirea lor, ele vor fi 
aduse imediat înaintea începerii probei la apa unde va avea loc examinarea și acolo vor fi 
păstrate astfel încât să nu fie influenţate de desfășurarea probei. 

b) Timpul de examinare pentru o rață nu are voie să depăşească 15 
minute. Mânarea la vedere nu este de dorit și va fi oprită cât mai 
repede. 

c) O rață vie aportată eventual de câine va fi suprimată imediat conform eticii vânătorești. 

d) Rațele moarte vor fi păstrate separat de cele vii. 

e) Rezervoarele de rațe vor fi depozitate astfel încât să nu poată fi găsite de câine în timpul probei de 
lucru. 



JGHV 21 VGPO / VPSO 2012  

§ 20 Perioada de clocire  

Lucrul la apă cu rațe vii se va desfășura numai în afara perioadei de clocire. 

 
§ 21 Condi ții de desf ășurare a probei la ap ă 

Examenul cu rața se admite a se desfășura doar atunci când câinele a demonstrat rezistența la focul 
de armă și găsirea și aportul sigur al unei rațe moarte din ascunziș. 

 
§ 22 Câini  

(1) Sunt admiși doar câinii ai căror conducători posedă un permis de vânătoare valabil. Excepţiile se 
admit doar din motive deosebite vânătorești sau de creștere. Acestea vor fi motivate. 

(2) Câinii care ratează una din probele enumerate la §  21 sau care au demonstrat în cazul acestei probe 
frică față de focul de armă sau față de vânat nu vor fi examinați mai departe. 

(3) La fiecare examinare trebuie să fie disponibil un câine verificat, cu experiență la vânătoare care poate 
fi folosit eventual la căutări ulterioare. 

(4) În principiu se va folosi pentru fiecare câine doar o singură rață. Folosirea unei rațe suplimentare se 
justifică doar dacă nu s-a putut realiza examinarea câinelui cu prima rață eliberată (de ex.: aceasta s-
a ridicat prea repede). 

(5) Câinii care au promovat o dată proba de specialitate „scotocire la rață în ape acoperite“- calificativ 
minim „suficient“- nu vor mai fi examinați la această probă. Acest lucru nu este valabil în cadrul unei 
selecții de creștere sau unui examen internațional ( de ex.: Hegewald; IKP ș.a.) 

(6) În cazul nepromovării se admite o singură re-examinare. 

(7) Calificativul obținut la primul examen promovat va fi preluat în tabelul de note al tuturor examenelor 
susținute ulterior, cu observația: *cf. Examenul din ... 

O copie a acestui certificat va fi înmânată conducătorului examenului cu ocazia înscrierii. 

(8) Fiecare examinare în proba de specialitate „scotocire la rață în apă acoperită“va fi trecută suplimentar 
la rezultatul total al respectivului examen cu calificativul aferent (și eventualul punctaj) și în certificatul 
de origine. 

 
B. Parte special ă 

§ 23 Generalit ăți 

(1) Vor fi desfășurate următoarele probe de lucru în ordinea de mai jos: 

1) Scotocire fără rață în apă acoperită 
2) Rezistența la focul de armă 
3) Căutare aport pierdut în apă acoperită 
4) Scotocire cu rață în apă acoperită 
5) Aportul raței 

(2) La reexaminarea datorită nepromovării trebuie reluată examinarea pentru întreaga probă de apă, în 
cadrul unui examen al asociației. 

(3) Dacă au fost promovate anterior mai multe examene se va prelua cel mai bun calificativ al probei „ 
scotocire cu rață în apă acoperită“. 

(4) Dacă un câine a promovat proba de „scotocire cu rață în apă acoperită“ în cadrul unui examen de 
lucru a țării în tabelul de note al tuturor examenelor susținute ulterior se va trece „BE“ fără punctaj, 
respectiv cifre. Eventualele calificative acordate în cadrul unei probe de lucru nu vor fi preluate. 
Certificatul trebuie să fie semnat de 3 arbitri de asociație cu indicarea numărului VR și va fi predat cu 
ocazia prezentării câinelui la examen. 

(5) În astfel de cazuri la calculul punctajelor minime a claselor individuale de premiere vor fi scăzute câte 6 
puncte. (Exemplu: Un câine a obținut 30 de puncte la proba de apă. El are de aceea dreptul la un 
premiu I pentru proba de apă).   
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  puncte necesare pentru 
 punctaj maxim premiul I II. premiul III. premiul 

apă 44 36 30 22 
     

  - 6 - 6 - 6 
     

  premiul I II. premiul III. premiul 

apă  30 24 16 
 

§ 24 Scotocire f ără rață în apă acoperit ă 

(1) a) Câinele trebuie să accepte apa la o singură comandă a conducătorului său și fără altă încurajare 
(piatră, etc.) și să scotocească independent în tufărișul care acoperă apa. 

b) La scotocirea fără rață în apă acoperită câinele trebuie să își arate dorința de a găsi și plăcerea 
sa pentru apă și să scotocească amănunțit tufărișul care i-a fost atribuit. Conducătorul are voie 
să-și încurajeze câinele prin gesturi și strigăte, dar influențarea de durată duce la diminuarea 
calificativului. Scotocirea nu va dura mai mult de 10 minute. 

c) În cazul în care câinele găsește în timpul probei o rață vie și din aceasta rezultă o situație 
specifică examenului, aceasta va fi notată în toate cazurile. Nota obținută la un examen anterior 
nu va fi preluată în acest caz. 

 
§ 25 Rezisten ța la focul de arm ă 

(1)   a) O rață împușcată va fi aruncată cât mai departe în apa deschisă, în văzul câinelui și acestuia i se dă 
comanda de aport. Câinele care nu acceptă apa în aprox. 1 minut de la prima comandă nu va fi 
examinat în continuare. 

b) În timp ce câinele înoată spre rață se execută un foc de armă (foc cu alice) înspre apă pe direcția 
raței. Câinele trebuie să aducă singur, fără influența conducătorului, rața. În cazul în care 
trăgătorul nu execută focul de armă spre apă, procedeul va fi reluat, chiar dacă  câinele a aportat 
rața. 

c) Un câine care eșuează la această probă nu va fi examinat în continuare. 
 
§ 26 Căutare aport pierdut în ap ă acoperit ă 

(1) Căutarea aportului pierdut în ape acoperite se desfășoară imediat după examinarea rezistenței la 
focul de armă. 

(2) Se aruncă o rață proaspăt împușcată în desime, astfel încât câinele să nu poată să vadă de la mal 
nici aruncarea nici rața. 
Rața va fi dispusă pe cât posibil astfel încât să facă necesară trimiterea câinelui peste suprafața 
liberă 
într-o desime (insulă, mal opus, etc.). 

(3) Conducătorului i se indică dintr-un loc, care este la cel puțin 30 m distanță față de rață, direcția 
aproximativă de dispunere a raței. De aici câinele trebuie să caute în mod independent rața, trebuie 
s-o găsească și s-o aducă singur conducătorului său (fără influența conducătorului în caz de 
comportament greșit al câinelui). 

(4) Conducătorul are voie să susţină și să dirijeze câinele, dar influențarea continuă, respectiv focul de 
armă sau aruncarea de pietre diminuează calificativul. 

(5)  Un câine care la această probă nu obține cel puțin calificativul „suficient“nu va fi examinat mai 
departe. 
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(6) Atunci când câinele găsește înainte de a ajunge la rața aruncată o rață vie, acest lucru va fi evaluat. 
După terminarea lucrului trebuie să caute și să aducă rața aruncată pentru el. Trebuie să aducă 
singur rața găsită (fără a fi influenţat de conducător în caz de comportament greșit), chiar dacă la 
întoarcere găsește o rață vie. 

(7) Un câine care nu aportează la prima găsire rața (fără a fi influenţat de conducător în caz de 
comportament greșit) nu poate promova examenul. În acest caz și proba de căutare a aportului 
pierdut în ape acoperite va fi evaluată ca insuficientă. O rață sesizată de câine este considerată 
găsită. 

 
§ 27 Scotocire cu ra ță în apă acoperit ă 
(1) a) O rață este pusă în desime, fără a marca o împușcătură. Câinele nu are voie să vadă această 

pregătire. 

b) După dispunerea raței arbitrii duc conducătorul într-un punct aflat la distanța unui foc de armă cu 
alice de locul de dispunere, respectiv de rață și îi indică direcția.  Conducătorul dă de aici câinelui 
comanda de căutare. 

c) Câinele trebuie să caute și să găsească singur rața. Conducătorul are voie să-l dirijeze în timpul 
lucrului și să-l susțină, dar influențarea continuă duce la diminuarea calificativului. 

d) După ce câinele scoate rața din desime și o urmărește la vedere, aceasta va fi împușcată de 
conducător sau o persoană desemnată și îndreptățită, dacă acest lucru poate fi realizat fără a 
genera pericole. 

e) Rața împușcată trebuie aportată de câine, independent (fără a fi influenţat de conducător în caz 
de comportament greșit). 

(2) a) Arbitrii vor opri lucrul câinelui după ce și-au format o părere definitivă. Acest lucru este valabil și 
atunci când rața nu a fost împușcată de la câine sau arbitrii au ajuns la concluzia că cerințele nu 
sunt îndeplinite de câine. În primul caz se aruncă la aprox. 30 m în fața câinelui o rață moartă, la 
vedere, pe care acesta trebuie s-o aducă independent (fără a fi influenţat de conducător în caz de 
comportament greșit). 

b) Un câine care nu aportează la prima găsire o rață (fără a fi influenţat de conducător în caz de 
comportament greșit) nu va fi examinat mai departe. 
În acest caz se consideră că nici proba de „scotocire cu rață în apă acoperită“ nu a fost promovată. 
O rață sesizată de câine este considerată găsită. 

c) În cazul în care câinele găsește în timpul lucrului întâmplător o altă rață acest lucru va fi evaluat. 
 
§ 28 Aportul ra ței 

(1) Modul de realizare al aportului va fi evaluat conform principiilor descrise în § 13. 

(2) În cazul în care câinele lasă rața jos pentru a se scutura, el poate obține cel mult calificativul „bine“. 
Atunci când câinele își îmbunătățește priza fără a se scutura, evaluarea lui nu va fi diminuată. De 
asemenea nu se consideră greșeală dacă câinele păstrează rața în gură și se scutură. 

(3) În cadrul evaluării se va ține cont de toate performanțele de aport ale câinelui în cadrul probei de apă. 
Atunci când o performanță individuală este evaluată cu „insuficient“ (o puncte) și decizia finală pentru 
proba de aport al raței nu poate fi decât „insuficient“. 

(4) Câinele trebuie să aducă independent fiecare rață găsită sau apucată (fără a fi influenţat de 
conducător în caz de comportament greșit). Lăudatul câinelui și semnalarea prezenței conducătorului 
nu se consideră influențare interzisă doar în cazul în care câinele lucrează corect în acel moment. 
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Condi ții minime și punctaje minime pentru proba de lucru la ap ă 

Probe de lucru: 

Scotocire fără rață în ape acoperite, rezistența la focul de apă (nu se notează), căutare aport pierdut 
în ape acoperite, scotocire cu rață în ape acoperite, aportul raței 

 
Pentru premiul I: 

Condiții minime: Rezistența la focul de armă- admis, performanțe cel puțin „suficientă“ la celelalte 
patru probe 
Punctaj minim: punctaj minim 36 de puncte, la 
BE 30 de puncte 

 
Pentru premiul II 

Condiții minime: Rezistența la focul de armă- admis, performanțe cel puțin „suficientă“ la celelalte 
patru probe 
Punctaj minim: punctaj minim 30 de puncte, la 
BE 24 de puncte 

 
Pentru premiul III 
Condiții minime: Rezistența la focul de armă - admis, performanțe cel puțin „suficientă“ la celelalte 
patru probe 
Punctaj minim: punctaj minim 22 de puncte, la 
BE 16 de puncte 

 
III.Proba de specialitate lucrul la câmp  

 
În cadrul acestei probe de specialitate vor fi examinate următoarele 

discipline: 1. Folosirea nasului 

2. Chetă 3. 

Aret 

4. Apropierea de vânat și filajul   

5. Căutare aport pierdut vânat cu pene 

a 1. Lucrul la potârnichea aripată (fazan) 

sau 

2. Urma trasată de vânat cu pene 

b 1. Căutare liberă aport pierdut sau aportul unei piese cu pene proaspăt împușcate a 
cărei cădere nu a fost văzută de câine 

2. Căutare aport pierdut și aportul unei piese de vânat cu pene  

6. Aportul vânatului cu pene 
 
 
§ 29 Condi ții generale pentru proba de lucru la câmp  

Fiecărui câine trebuie să i se ofere ocazia de a lucra de mai multe ori la potârnichi sau fazani, astfel 
încât arbitrii să poată să își formeze o opinie corectă asupra performanțelor câinelui, mai ales 
referitoare la folosirea nasului. 

 
§ 30. Folosirea nasului  

(1) Caracteristicile unei bune folosiri a nasului la chetă sunt printre altele folosirea vântului, găsirea 
rapidă și repetată a vânatului, marcarea ocazională a mirosului de păsăret, fixarea rapidă a 
potârnichilor cu ocazia filajului, filaj la distanță. 
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(2) În cazul în care nu toate probele sunt examinate de aceeași grupă de arbitri, celelalte grupe de arbitrii 
trebuie să comunice în cadrul ședinței arbitrilor constatările lor referitoare la folosirea nasului, astfel 
încât grupa de arbitrii de câmp să-și poată  forma o părere cât mai cuprinzătoare asupra folosirii 
nasului pentru câinii examinați. 

 
§ 31 Cheta  

Evaluarea chetei are în vedere în primul rând dorința de a găsi precum și căutarea planificată. Cheta 
trebuie să fie rapidă și de durată. Aceasta va fi evaluată cu atât mai bine cu cât arată că câinele se 
adaptează în timpul căutării terenului, vânatului existent și vântului precum și faptul că viteza este 
corelată cu calitatea nasului. 

În plus se va ține seama de faptul dacă câinele poate fi dirijat ușor în timpul lucrului și dacă 
îndeplinește comenzile conducătorului său (strigăt, semn, fluierat) 
Fiecărui câine trebuie să i se dea ocazia să lucreze într-un teren bine acoperit. 

 
§ 32 Aretul  

(1) Aretul care va fi evaluat cu calificative ridicate se caracterizează prin aceea că atunci când câinele a 
găsit vânat staționar el rămâne liniștit în aret în picioare sau aret culcat în timp ce conducătorul se 
apropie de el liniștit și ajunge la el și poate trage fără grabă. 

(2) În cazul în care câinele evită de mai multe ori vânatul găsit la nas, fără să areteze, deci este un 
semnalizator (”Blinker”) el va fi exclus. 

 
§ 33 Bunele maniere fa ță de vânat și filajul  

(1) Pe lângă aret,  bunele maniere și filajul constituie o parte valoroasă a lucrului la câmp. 

(2) Manierele câinelui sunt indicate de mişcările sale concentrate și totuși elegante și poziția expresivă a 
capului, corpului și membrelor sale atunci când dă de miros de vânat. 

(3) Câinele trebuie să fileze atunci când a găsit o urmă proaspătă sau vânatul cu pene fuge în fața sa. El 
trebuie să demonstreze în acest caz prin filaj liniștit și oprirea vânatului sau prin schimbări adecvate 
de direcție că el știe exact cum poate să-i faciliteze conducătorului executarea focului de armă. 

(4) În cazul în care câinele nu ajunge să fileze vânatul care stă pe loc, calificativul nu va fi diminuat. 
 
§ 34 Căutare vanatului  cu pene pierdut  

(1) a1 Lucrul la potârnichea aripată (fazan) 

a) Lucrul la potârnichea aripată (fazan) va fi evaluat atunci când câinele lucrează urma unei 
potârnichi  aripate (fazan), găsește potârnichea (fazanul) și o aduce conducătorului său. 

b) Un câine care în timpul probei de lucru la potârnichea (fazanul) aripat găsește piesa, dar nu o 
apucă 
și nu o aportează va fi exclus. 

(2) a2 Urma trasată cu vânat cu pene 

a) În cazul în care nu există posibilitatea (1) a1 sau câinele nu găsește, performanța sa  
va fi examinată pe urma trasă cu vânat cu pene (de ex.: potârniche, fazan, rață, porumbel). 

b) Această urmă va fi trasată de un arbitru pe o lungime de 200 m pe sol cu vegetație, cu includerea 
a două unghiuri obtuze. 

c) Vor fi aplicate reglementările valabile pentru lucrul pe urmele trasate cu vânat cu păr (v. § 11, al. 
1 - 8), adaptate pentru vânatul cu pene. 
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(3) b1 Căutare liberă (aport) pierdut și aportul unei piese cu pene proaspăt împușcate 

a) Căutarea și aportul unei piese proaspăt împușcate va fi evaluat  dacă 
piesa a căzut într-o desime, fără să fie văzută de câine. 

b) În cazul în care câinele care lucrează a văzut căderea piesei, arbitrii pot aduce și un alt câine 
care nu a avut încă ocazia să aporteze o potârniche (fazan) aripată sau a unei piese de vânat cu 
pene proaspăt împușcate și care nu a văzut căderea piesei, iar acest câine să caute piesa cu 
pene căzută. 

c) Conducătorului i se indică la o distanță de 40 - 50 m și contra vântului direcția aproximativă pe 
care a căzut piesa. Pentru căutarea piesei conducătorul trebuie să elibereze câinele din lesă. 
Câinele trebuie să caute piesa singur (independent). Conducătorul are voie să meargă în spatele 
câinelui și să-l sprijine. 

d) Câinele trebuie să caute în fața conducătorului și să indice prin mersul liniștit și folosirea 
nasului că vrea să găsească. 

e) Evaluarea performanței depinde de modul în care câinele abordează această sarcină 

(4) b1 Căutare liberă și aportul unei piese cu pene proaspăt dispuse în teren 

a) În cazul în care nu există posibilitatea (3) b1 sau câinele nu găsește, performanța sa 
trebuie examinată prin căutare liberă și aportarea unei piese de vânat împușcat pusă în teren. 

b) În acest scop arbitrul va pune o piesă de vânat cu pene în teren. Terenul trebuie să fie acoperit în 
așa fel cu vegetație încât câinele să fie obligat să-și folosească nasul și abia la mică distanță să 
poată vedea piesa. Terenul trebuie să aibă o lățime de cel puțin 80 m. Arbitrul care pune piesa 
trebuie să intre pe teren cu vânt din spate și trebuie să se îndepărteze după așezarea piesei pe 
același drum, astfel încât câinele să nu găsească piesa pe urma de om. Câinele nu are voie să 
vadă aceste pregătiri. 

c) Abia după ce arbitrul care a pus piesa în teren a ajuns înapoi la grupa de arbitri conducătorului i 
se indică la o distanță de 40-50 m contra vântului direcția aproximativă în care a fost pusă piesa. 

d) Acum conducătorul trebuie să elibereze câinele din lesă pentru căutare liberă (aport pierdut).  
Câinele trebuie să caute piesa singur (independent). Conducătorul are voie să meargă în urma 
câinelui său și să-l sprijine, dar influențarea permanentă reduce calificativul. 

e) Câinele trebuie să caute în fața conducătorului și să indice prin mersul liniștit și folosirea 
nasului că vrea să găsească. 

f) Evaluarea acestei performanțe depinde de modul în care câinele abordează această sarcină. 

g) Arbitrii pot opri lucrul dacă au impresia că câinele nu corespunde cerințelor acestei probe. 

(5) La proba  ”lucrul la potârnichea (fazanul) aripată sau ”urma trasată cu vânat cu pene”, respectiv 
”căutare liberă a unei piese proaspăt împușcate puse în teren” se va nota modul în care execută 
această probă, dacă vrea să găsească și să aporteze piesa de vânat cu pene și dacă o aduce 
conducătorului său. 

 

 
§ 35 Aportul vânatului cu pene  

(1) Modul de realizare al aportului va fi evaluat conform principiilor descrise în § 13, al. (3) + (4). 

(2) Evaluarea va ține cont de toate performanțele de aport ale câinelui la vânatul cu pene în proba de 
lucru la câmp (urmă trasată cu vânat cu pene și căutare vânat cu pene pierdut). Atunci când o 
performanță individuală este evaluată cu „insuficient“ (0 puncte) și decizia finală pentru proba de 
aport a aportului vânatului cu pene nu poate fi decât „insuficient“. 
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Condi ții minime și punctaje minime pentru proba de lucru în câmp  
 

 
Probe de lucru: 

Folosirea nasului, cheta, aretul, bunele maniere față de vânat și filajul, lucrul la potârnichea aripată 
(fazan) sau urma trasată cu vânat cu pene, căutarea unei piese de vânat cu pene proaspăt 
împușcate sau căutarea liberă a unei piese de vânat cu pene pusă în teren, aportul vânatului cu 
pene. 

 
Pentru premiul I: 
în celelalte Condiții minime: În probele: folosirea nasului, chetă și aret cel puțin calificativul 
”bine”, patru probe cel puțin performanțe ”suficiente”, punctaj minim: 85 de puncte. 

 
Pentru premiul II: 
Condiții minime: În probele: folosirea nasului și aret cel puțin calificativul ”bine”, în celelalte cinci 
probe cel puțin performanțe ”suficiente”, 
Punctaj minim: 70 de puncte. 

 
Pentru premiul III: 
Condiții minime:  Performanțe cel puțin ”suficiente” în toate probele, punctaj minim:  55 de puncte. 

 
IV. Proba de specialitate obedien ță 

 
În cadrul acestei probe de specialitate vor fi examinate următoarele discipline: 

1. Comportare generală - obediență 
2. Comportarea în ștand 
3. Mersul în lesă 
4. Mersul la picior 
5. Așteptare 
6. Comportare la vederea vânatului cu pene 
7. Comportare la vederea vânatului util cu păr 
8. Comportarea liniștită la focul de armă 

 
§ 36 Obedien ță 
(1) a) Obediența este expresia unei instruiri corecte și aprofundate și condiție de bază pentru utilitatea 

vânătorească a câinelui. 

b) Obediența, evaluată pe toată durata examenului, este de aceea una dintre cele mai importante 
performanțe cerute de la câinele utilitar. 

c) La examinarea disciplinelor de obediență se va ține cont de comportarea vânătorească a 
conducătorului. 

d) Un câine care se sustrage pentru mai mult timp influenței conducătorului său și deci și a 
examinărilor ulterioare nu poate avea pretenţia să fie examinat complet. 

 
 
(2) Examinări prin grupe de arbitri de specialitate 

a) Grupele de arbitri de specialitate examinează și evaluează obediența la probele care li s-au 
atribuit.  

Lucrul la pădure: 

Comportare generală - obediență, comportarea în ștand, mersul în lesă, mersul liber la picior și 
așteptarea 

Lucrul la apă: 

Comportare generală - obediență 
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Lucrul la câmp: 

Comportarea generală - obediență, comportare la vederea vânatului cu pene, comportarea la 
vederea vânatului util cu păr, comportarea liniștită la focul de armă. 

b) Calificativul pentru proba ”Comportare generală - obediență” se stabileşte conform constatărilor 
tuturor grupelor de arbitri în ședința arbitrilor după examen. 

 

 
§ 37 Examinarea în toate probele de c ătre un singur grup de arbitrii  

Cele stabilite pentru grupele de arbitri de specialitate în disciplinele de specialitate se aplică în mod 
similar. Și în acest caz arbitrii trebuie să-și facă nu numai o imagine asupra obedienței câinelui în 
toate disciplinele probei, ci trebuie să noteze și toate observațiile ocazionale referitoare la câinele la 
lucru/ sau nu (în repaos, așteptare) pe toată durata examenului. 

 

 
§ 38 Comportare general ă - obedien ță 

(1) În cadrul acestei discipline vor fi evaluate numai acele moduri de comportare ale câinelui referitoare 
la obediență care nu sunt cuprinse în celelalte discipline, deci mai ales comportarea câinelui care nu 
lucrează. 

(2) Determinarea obedienței în cadrul examenului a fiecărui câine se va realiza pe parcursul examenului 
în toate disciplinele de examinare ale VGP, se va evalua atât comportarea câinilor chemați la 
examinare precum și comportarea celor care nu lucrează (în acel moment). 

(3) Obediența se manifestă și prin aceea că câinele execută cu plăcere comanda de a fi pus în lesă în 
probele de lucru în pădure, la câmp și la apă, rămâne liniștit în timp ce alți câini lucrează, nu trage tot 
timpul de lesă, nu schelăie, nu scheună, etc. și demonstrează astfel că și în timpul vânătorii nu 
deranjează conducătorul și pe ceilalți vânători. 

 
§ 39 Comportarea în ștand  

(1) La comportarea în ștand în timpul goanei, conducătorii sunt dispuși împreună cu câinii lor - aceștia în 
lesă sau liberi -  drept vânători lângă un desiș, în timp ce alte persoane fac goană, cu gălăgia 
obișnuită, prin desime. În desime trebuie executate mai multe focuri de armă, iar conducătorul trebuie 
și el să tragă cel puțin de două ori. Comanda de tragere este dată de arbitru. 

(2) Câinele trebuie să se comporte liniștit în timpul examenul, nu are voie să scheune, să dea glas, să 
tragă de lesă sau să plece fără comandă de lângă conducător. 

(3) Câinele ținut în lesă la această disciplină poate obține cel mult calificativul ”bine”. 
 
§ 40 Mersul în les ă 

(1) Câinele ținut în lesa lăsată lejer trebuie să-și însoțească conducătorul  fără a deranja pe o distanță 
inițială de cel puțin 50 m, iar conducătorul trebuie să schimbe de mai multe ori direcția de mers. Apoi 
trebuie să însoțească conducătorul prin arboret sau culturi astfel încât să nu își încâlcească lesa și să 
nu împiedice înaintarea conducătorului său. Conducătorul trebuie în cadrul acestui examen să treacă 
de mai multe ori aproape pe lângă arboret sau arbori în dreapta sau în stânga și trebuie să se 
oprească cel puțin o dată. 

(2) Fiecare încâlcire a lesei în timpul examinării precum și fiecare tras în lesă a câinelui duce la 
diminuarea calificativului pentru această performanță. 

(3) La evaluarea acestei discipline se vor folosi toate observațiile efectuate de arbitrii pe parcursul probei 
în toate celelalte disciplinele referitoare la comportarea câinelui în lesă. 
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§ 41 Mersul liber la picior  

(1) Mersul liber la picior este examinat pe un drum de pădure sau de dibuială în poiană, câinele fără lesă 
trebuie să își urmeze sau să meargă lângă piciorul conducătorului fără comenzi date cu glas tare. 

(2) Conducătorul trebuie să parcurgă în ritm variabil o distanță de cel puțin 100 m și trebuie să se 
oprească de mai multe ori pe drum, iar câinele trebuie și el să se oprească imediat. La sfârșitul 
distanței conducătorul pune câinele în poziția culcat liber sau lângă un obiect (rucsac, pălărie, geantă 
de vânătoare, baston de vânătoare, lesă, etc.) pentru a se examina așteptarea în poziția culcat. Nu 
se admite plasarea unui obiect peste câine. 

§ 42 Culcat/ a șteptare  

(1) După ce conducătorul a pus astfel câinele în poziția culcat/ de așteptare îi sugerează acestuia printr-
un semn sau o comandă cu glas încet că trebuie să rămână culcat. Totul trebuie să se desfășoare în 
liniște deplină. 

(2) Se admite așezarea câinelui cu lesa lăsată pe zgardă. În acest caz se va acorda cel mult calificativul 
”bine”. 

(3) Apoi conducătorul se îndepărtează ”la dibuială” până la un arbitru care este dispus în pădure la cel 
puțin 30 m de locul de culcat/așteptare al câinelui, astfel încât să nu poată fi văzut sau auzit de câine. 
Conducătorul nu are voie să se uite după câine sau să strige la el. 

(4) Aici execută la comanda arbitrului două focuri cu alice la un interval de cel puțin 10 secunde. 

(5) Câinele trebuie să rămână pe loc, până când este recuperat de conducător. Dacă își părăsește locul, 
scheună sau dă glas, performanța va fi evaluată cu calificativul ”necorespunzător”. Câinele însă are 
voie să țină capul ridicat sau să se ridice în poziția șezi. O deviere de până la 5 m nu se consideră 
părăsire a locului, reduce însă calificativul. 

(6) Comportamentul vânătoresc și liniștea câinelui decid calificativul acestei discipline. 
 
§ 43 Comportare la vederea vânatului cu pene  

Câinele nu are voie să fugă, fără a fi influențat în vreun fel, după vânatul cu pene care se ridică. 
 
§ 44 Comportare la vederea vânatului util cu p ăr 

a) Câinele trebuie să  fie oprit să urmărească vânatul util cu păr prin strigăt, fluierat și - dacă este 
necesar și prin comenzi repetate și aspre ale conducătorului său. 

b) Un câine care este neascultător de mai mult de două ori la vânatul util cu păr nu poate primi 
premiul I. 

c) Câinii care gonesc vânatul util cu păr, care nu se lasă chemați înapoi, nici prin strigăt și nici prin 
fluierat, care se întorc abia după mai mult timp din goană și care astfel se sustrag de la 
continuarea regulamentară a examinării trebuie excluși din examen, deoarece nu sunt utili la 
vânătoare. 

(7) Dacă se poate realiza examinarea câinelui doar la o singură specie de vânat, acest lucru este 
suficient. În acest caz disciplina neexaminată va fi notată în tabelul de note printr-o linie. În cazul în 
care câinele eșuează într-o disciplină, în coloana corespunzătoare se trece calificativul ”insuficient 
(insuficient)”. 

§ 45 Comportarea lini știt ă la focul de arm ă 

(1) Evaluarea comportării liniștită la focul de armă este posibilă doar pentru vânat care se ridică sau fuge, 
vânat care 
a fost văzut de câine. 

(2) Pentru verificarea comportării liniștite la focul de armă se va împușca pe cât posibil în cadrul probei la 
câmp în fața câinelui un vânat, eventual de către arbitri. 

(3) Comportarea liniștită la focul de armă este foarte bună atunci când câinele după un foc de armă 
nu fuge după vânat. În caz de vânat cu pene conducătorul nu are voie să influențeze câinele. 
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Grupa de specialitate pădure 124 16 12 

Grupa de specialitate apă 44   

Grupa de specialitate câmp 104   

Proba de specialitate obediență 68   

Total 340 356 352 

 

Condi ții minime și punctaje minime pentru grupul de probe de obedien ță 

Probe de lucru: 

Comportare generală - obediență, comportarea în ștand, mersul în lesă, mersul liber la picior, 
culcat/așteptat, comportare la vederea vânatului cu pene, comportare la vederea vânatului util cu păr, 
comportare liniștită la focul de armă. 

 

 
Pentru premiul I: 

În disciplinele: comportarea în ștand, mersul în lesă, mersul liber la picior, culcat/așteptat cel puțin 
”suficient”, într-una din disciplinele comportare la vederea vânatului util cu păr sau comportare liniștită 
la focul de armă cel puțin ”suficient” 
Punctaj minim: 43 de puncte 

 

 
Pentru premiul II: 

În disciplinele: comportarea în ștand, mersul în lesă cel puțin ”suficient”, într-una din disciplinele 
comportare la vederea vânatului util cu păr sau comportare liniștită la focul de armă cel puțin 
”suficient” 
Punctaj minim: 40 de puncte 

 

 
Pentru premiul III: 

În disciplinele: comportarea în ștand, mersul în lesă cel puțin ”suficient”, într-una din disciplinele 
comportare la vederea vânatului util cu păr sau comportare liniștită la focul de armă cel puțin 
”suficient” . 
Punctaj minim: 38 de puncte 

 
VGP 

 
Punctaje maxime care se pot ob ține 
 

 
 
suplimentar:   

         bocire vânat mort       indicare vânat mort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Punctajele minime necesare și condițiile de încadrare în clasele individuale de premii rezultă din tabelul 
centralizator de mai jos. 
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Centralizarea încadr ării în clasele individuale de premii VGP  

Grupa de 
specialitate 

Punctaje maxime ce 
pot fi obținute 

Punctaje minime pentru condiții minime pentru 

  premiul I II. 
premiul 

III. premiul 
III 

premiul I II. premiul III III. premiul III 

Pădure 124 

+16 P. Totverb.* 
(bocire) 

+12 P. Totverb.* 
(indicare) 

90 80 48 Lucrul în curea ”foarte 
bine”, în celelalte 7 
discipline cel puțin 
”suficient” 

Lucrul în curea ”bine”, în 
celelalte 7 discipline cel 
puțin ”suficient” 

Cel puțin ”suficient” în 
toate disciplinele, cu 
excepția urmei trasate de 
vulpe și 
aport vulpe pe urma 
trasată sau aport vulpe 
peste obstacol. 

apă 44 36 30 22 Promovat rezist. la foc, în 
toate disciplinele cel 
puțin 
”suficient” 

Promovat rezist. la foc, 
în toate disciplinele cel 
puțin 
”suficient” 

Promovat rezist. la foc, 
în toate disciplinele cel 
puțin 
”suficient” 

Câmp 104 85 70 55 Folosire nas, chetă și 
aret ”bine”, în celelalte 4 
discipline cel puțin 
”suficient” 

Folosire nas și aret ”bine”, 
în celelalte 5 discipline cel 
puțin ”suficient” 
”suficient” 

în toate disciplinele cel 
puțin ”suficient” 

Obediență 68 43 40 38 Comportare în ștand, mers 
în lesă, mers liber la picior 
și culcat / așteptat ”suf.” 
Comportare  la vedere  
vânat cu pene .  sau 
comp. 
la vedere  vânat util cu păr 
- liniște la foc de armă cel 
puțin  ”suficient” 

Comportare în ștand și 
mers în lesă cel puțin 
”suf.”, comportare   la 
vedere  vânat cu pene   
sau comp. 
la vedere   vânat util cu 
păr   sau liniște la foc de 
armă min. ”suf.” 

Comportare în ștand mers 
în lesă minim ”suficient” 
Comp.   la vedere vânat 
cu pene    sau comp. 
la vedere      vânat util cu 
păr sau liniște la foc de 
armă min. ”suficient” 

Total 340 254 220 163    

* Ambele punctaje nu se adună la punctajele minime. 
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Tabelul de note VGP  

- V. și atașament editabil: FORMULAR 7_ Tabelul de note.xlsx 

- 
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Regulamentul probei asocia ției dup ă focul de arm ă (VPS) 
 
Prevederile pentru probe, ordonate după probele de specialitate, cu performanțele și punctajele minime 
(obligatorii) pentru fiecare probă de specialitate 

 

 
I.Proba de specialitate de lucru în p ădure  

 
În cadrul acestei probe de specialitate vor fi examinate următoarele discipline: 

1. Lucrul pe urma de sânge a vânatului cu copite ca și lucru în curea (urmă de peste noapte), eventual 
cu bocire/ indicare ulterioară 
2. Urma trasată de vulpe (disciplină opțională) 
3. Aportul vulpii pe urma trasată (disciplină opțională)  
4. Urmă trasată de iepure sau lapin 
5. Aportul iepurelui sau lapinului  
6. Scotocire 
7.Scotocirea în tufăriș 

 
 
§ 10 Lucrul pe urma de sânge  
Pregătirea lucrului pe urma de sânge  

(1) La trasarea urmelor artificiale de sânge trebuie folosiți arbitri foarte experimentați sau arbitri speciali. 

(2) a) Urmele de sânge nu trebuie trasate în zile consecutive în același teren. Lungimea minimă pentru 
lucrul în lesă este de 400 m, pentru lucrul liber al câinilor bocitori/ indicatori ai vânatului împușcat 
este 200m. 

b) Urmele vor fi trasate în pădure sau în teren acoperit cu tufăriș. Se admite începerea trasării urmei 
în câmp liber pe o lungime de aproximativ 100 m. 

c) Începutul urmei de sânge va fi marcat cu un indicator cu inscripția „Urma Nr. ……., trasată la ora 
…......“. Pe acest indicator se va marca scopul urmei (lucrul în lesă, bocit / indicat vânat mort). 

d) Distanța între fiecare din urme trebuie să fie peste tot de cel puțin 120 m. 

e) La trasarea urmei se vor include două unghiuri obtuze și o vatră. Se va marca sfârșitul urmei 
trasate pentru lucrul în lesă. Aici se va amenaja o a doua vatră a vânatului rănit pentru câinii care 
bocesc/ indică vânatul mort. 

f) Pentru lucrul liber al bocitorului și câinelui braconier urma va fi prelungită cu cel puțin 200 m 
pornind din a doua vatră. 

g) Conducătorii examenului și arbitrul special pentru urma de sânge răspund de desfășurarea 
regulamentară a lucrului pe urma de sânge. 

(3) Urmele artificiale de sânge pot fi realizate prin procedeul de picurare sau de tușare. Modul de 
realizare va fi anunțat în cadrul anunțului examenului. Urmele realizate prin picurare vor fi trasate cu 
sticle transparente de picurare, urmele de tușare vor fi realizate cu un baston de tușare cu  burete de 
aproximativ 6 cm² și grosime de 2 cm  sau cu un baston având rezervor de sânge înglobat 

(4) a)   Sângele folosit trebuie să fie proaspăt. Dacă nu este disponibil suficient sânge de vânat, se poate 
folosi sânge proaspăt de animal domestic (vită, oaie, porc), și în amestec cu sânge de vânat. 
Sângele sau amestecul trebuie să fie același pentru toate urmele trasate în cadrul unei probe de 
VPS. 

b) Se admite folosirea de sânge sau amestec care au fost congelate în stare proaspătă. Nu se 
admite adaosul de substanțe chimice. 
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(5) a) Urmele de sânge vor fi trasate numai de la locul împușcării către piesă. 

b) La trasarea urmei arbitrul și asistenţii săi au voie să se deplaseze pe o singură urmă. 
Cel care trasează urma cu sticla de picurare sau bastonul de tușare trebuie să fie întotdeauna 
ultimul. 

c) Vetrele vânatului rănit vor fi amenajate cât mai natural (pământ bătătorit, mai mult sânge). 

d) În timpul probei nu trebuie să existe marcaje vizibile pentru conducătorul câinelui. 

e) La trasarea urmei trebuie avut grijă ca urma de sânge să se oprească definitiv la a doua, 
respectiv a treia vatră a vânatului rănit și să nu fie continuată din neglijență. În continuare nu se 
admite pierderea de sânge. 

(6) a) Pentru urma de 400 m nu se va folosi mai mult de 1/4 l sânge, pentru cei 200 m a lucrului liber al 
bocitorului, resp. indicatorului vânatului mort nu se va folosi mai mult de 1/8 l de sânge. 

b) La fiecare probă se va trasa și o urmă de rezervă. 

c) Urma va fi lăsată cel puțin 14 ore peste noapte. 

d) Lucrul în curea va fi arbitrat întotdeauna de trei arbitri. Urma suplimentară pentru bocitori și 
braconieri trebuie trasată de un arbitru imediat după proba de lucru în curea desfășurată cu 
succes și comportarea față de piesă va fi urmărită de doi arbitri. 

(7) a) La capătul urmei artificiale de sânge se depune o bucată de vânat copitat (pentru bocitori și 
indicatori ai vânatului mort nu se pune ied) care trebuie să fie împușcat cu glonț și cât mai recent. 

b) Piesa respectivă va fi dispusă liber, nu într-o adâncitură a solului, în spatele unui arbore, etc. 
Locul loviturii și alte răni, cu excepția intrării și ieșirii împușcăturii trebuie să fie cusute cu grijă. 

c) Pentru câinele care lucrează în curea vânatul copitat se depune la capătul urmei, pentru bocitorul 
și indicatorul vânatului mort la capătul urmei suplimentare. 

d) Cărăușul care duc piesa copitată de la urma la urmă trebuie să se deplaseze după depunerea 
piesei drept în prelungirea urmei și apoi să se îndepărteze de sub vânt. 

e) Piesa va fi cărată astfel până la capătul urmei încât pe drumul către acesta să nu apară piste 
false datorate piesei. 

 
Desfășurarea probei de urm ă de sânge  
(8) a) În cadrul probei de urmă de sânge se pot demonstra:  

 Doar lucrul în curea. 
Lucru în curea cu căutare liberă în continuare și bocirea vânatului mort.  
Lucru în curea cu căutare liberă în continuare și indicarea vânatului mort. 

b) Înainte de începerea lucrului pe urma de sânge fiecare conducător al unui câine indicator al 
vânatului mort va explica șefului grupei de arbitri cum știe că câinele lui a găsit și cum îl va 
conduce câinele la piesă. Această declarație este definitivă, o modificare ulterioară nu este 
permisă. 

c) Conducătorului i se vor arăta locul lovirii vânatului și direcția de deplasare a vânatului rănit (urma). 

(9) a)  Fiecare câine, și bocitorul și indicatorul vânatului mort, va executa lucru în curea pe o lungime de 
cel puțin 400 m, lucru care va fi evaluat la fel și independent de o urmă care eventual va fi lucrată 
ulterior liber. 

b) Cureaua de lucru pe urmă trebuie să fie complet liberă (desfășurată) și să aibă o lungime de cel 
puțin 6 m În principiu, dacă conducătorul se apropie de câine la mai puțin de 6 m, arbitrul îl va 
atenționa. În cazul în care conducătorul nu respectă prevederea nici după atenționare, lucrul în 
curea va fi evaluat cu cel mult „suficient„. 
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c) Un ham sau o zgardă corectă sunt parte componentă a curelei de lucru. În timpul lucrului pe 
urma de sânge vor fi îndepărtate toate celelalte zgărzi. Se admit suplimentar zgărzi de 
atenționare. 

(10) a) În timpul lucrului în curea toți arbitrii grupei, inclusiv arbitrul special de sânge trebuie să urmeze 
câinele. Evaluarea se realizează după modul în care câinele ține urma de sânge. El trebuie să o 
lucreze liniștit, concentrat și vioi, dar nu repezit. Pentru calificativul " foarte bine" se cere lucrul 
liniștit și sigur al câinelui. Un câine care lucrează repezit va ceda întotdeauna în situații realmente 
dificile. Un tempo excesiv și netemperat reduce calificativul. 

b) Cea mai importantă sarcină a arbitrilor este să evidențieze câinii care arată voința de a ține și 
continua urma și care se străduiesc să o regăsească prin căutare în arc de cerc atunci când au 
deviat de pe ea. 

c) Conducătorul are voie să oprească temporar câinele pentru a căuta el însuși urme de sânge, are 
voie să ajute câinele prin înaintare și revenire sau alte mijloace ajutătoare corecte. Doar în aceste 
cazuri arbitrii trebuie să se oprească, nu au voie însă niciodată să aștepte atunci când constată 
că câinele s-a zăpăcit fără ca acest lucru să fie observat de conducător. Cu atât mai mult: arbitrii 
trebuie să urmeze într-un astfel de caz câinele și să observe modul de lucru al acestuia. 

d) La lucrul pe urma de sânge câinele poate fi retras de două ori și repus din nou pe urmă. Ca și 
nouă repunere pe urmă care reduce calificativul se consideră doar retragerea de către arbitrii a 
câinelui care s-a depărtat mult de urmă (aprox. 60 m).  În cazul în care câinele care s-a abătut de 
la urmă se corectează singur, acest lucru i se va considera ca punct pozitiv. În cazul în care 
conducătorul corectează câinele său care s-a abătut de la urmă, acest lucru nu se consideră ca o 
nouă repunere. Dacă apare necesitatea unei corectări repetate din partea conducătorului acest 
lucru este un semn al siguranţei reduse a câinelui și diminuează calificativul. 

e) Câinele trebuie să găsească vetrele vânatului rănit, însă nu se consideră greșeală dacă el 
continuă corect urma direct pe lângă vatra vânatului rănit. 

f) Spectatorii individuali au voie să urmărească lucrul în curea doar atunci când conducătorul 
câinelui și arbitrii sunt de acord. 

Comportarea fa ță de pies ă 

(11) Câinele care a lucrat în curea este lăsat la piesă fără lesă.  El este urmărit de arbitri care trebuie să 
se ascundă sub vânt astfel încât să nu fie observați de câine. Toate celelalte persoanele de 
asemenea trebuie să se îndepărteze din raza vizuală a câinelui. Conducătorul nu are voie să 
acționeze asupra câinelui său. După ce arbitrii observatori pot evalua comportarea, ceea ce ar trebui 
să dureze maxim 5 minute, conducătorul poate să-și ia câinele.  Părăsirea piesei nu va fi considerată 
greșeală din partea câinelui. Bocitorii și indicatorii de vânat mort care la lucru nu găsesc piesa vor fi 
examinați în același mod. Câinii care mușcă din piesă sau o îngroapă vor fi eliminați. 

Bocitul și indicatul vânatului mort  
(12) a) Bocitorii și indicatorii de vânat mort sunt eliberați din lesă la a doua vatră. Ei trebuie să găsească 

prin căutare liberă la capătul urmei suplimentare piesa depusă. Atunci când câinele a lucrat urma 
până la a 2-a vatră de vânat rănit, dar nu o indică, lucrul în curea este terminat și arbitrii trebuie 
să-i arate vatra. 

b) În timpul lucrului liber al câinelui său, conducătorul trebuie să rămână cu arbitrul care îl însoțește 
la a doua vatră, el nu are voie să-și facă simțită prezența prin strigăte, fluierături sau alte semne. 
Conducătorul și arbitrul trebuie să aștepte aici 10 minute dacă câinele care lucrează bocește sau 
indică. În cazul bocitorului așteptarea va fi extinsă atât timp cât este nevoie până când arbitrii pot 
stabili dacă câinele bocește suficient de mult timp. 

c) Arbitrii care urmăresc câinele în zona piesei trebuie, după ce s-au convins de depunerea 
regulamentară a piesei, să aleagă o poziție în care câinele nu-i poate vedea, mirosi sau observa 
nici pe ei, nici pe cărăușii de vânat și eventualii spectatori, dar ei pot urmări exact cum se 
comportă câinele față de piesă (cum bocește, indică, dacă mușcă, etc.)   
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d) În momentul în care arbitrii și-au luat locul și au indicat acest lucru printr-un semn dinainte 
convenit, conducătorul va elibera câinele din lesă. 

e) Dacă bocitorii și indicatorii vânatului mort nu ajung în cadrul lucrului liber la piesă pot fi repuși la 
lucru de două ori de la a doua vatră. 

f) Lucrul bocitorului și indicatorului vânatului mort cuprinde găsirea și comportarea la piesă, 
respectiv conducerea la piesă. Va fi luată în calcul doar dacă a fost evaluată cu cel puțin 
"suficient". Calificativul atribuit va fi trecut în toate cazurile în tabelul de note, în caz de  
"insuficient" însă fără punctaj. 

(13) a) Bocitorul trebuie după ce a găsit piesa să rămână la ea și să înceapă bocitul în următoarele 10 
minute după găsire. Apoi câinele trebuie să-și cheme singur timp de cel puțin 10 minute 
conducătorul. El trebuie să dea de înțeles în orice caz faptul că știe precis că nu are voie să 
părăsească piesa. 

b) Bocitul până la 10 pași lângă piesă nu va fi considerat părăsirea piesei, pierderea legăturii vizuale 
la mai mult de 10 pași însă da. Depășirea acestei distanțe de către câine, fără a pierde contactul 
vizual cu piesa, duce în orice caz la diminuarea calificativului. Tăcerea de scurtă durată a câinelui 
pentru a se odihni sau pentru a privi în direcția în care presupune că se află conducătorul nu va fi 
considerată greșeală. 

(14) a) Indicatorul vânatului mort trebuie să părăsească de îndată piesa, să se întoarcă la conducătorul 
său și să-i indice acestuia prin comportament că a găsit. Apoi trebuie să-și ducă liber 
conducătorul la piesă. 

b) Conducere liberă este considerată și conducerea cu un obiect adus sau cu capătul curelei, nu 
însă conducerea cu cureaua pusă. 

c) Câinii bocitori și indicatori ai vânatului împușcat care nu reuşesc în aceste probe trebuie să-și 
conducă conducătorul la piesă în curea fără comandă, altfel nu pot promova acest examen. În 
acest caz lucrul în curea va fi evaluat cu calificativul insuficient. 

 
§ 12 Urme trasate cu vânat cu p ăr 
(1) Lucrul pe urma trasată cu vânat cu păr este examinat cu vulpe și iepure sau lapin. Vulpile folosite la 

VGP trebuie să aibă greutatea minimă de 3,5 kg și conformație naturală (cu lungimea cozii 
întreagă, se admite fără cap). Nu se admite eviscerarea prealabilă a vulpii. 

b) Urma trasată de vulpe și aportul vulpii sunt probe la alegere, În cazul în care conducătorul a înscris 
câinele la acestea, ele devin probe obligatorii. Notele vor fi trecute în toate cazurile, și în caz de 
nereușită, în tabelul de note. Dacă nu se realizează examinarea în aceste probe se va trece 
„neexaminat“. În certificatul de origine se va trece suplimentar observația „cu vulpe“ (=m.Fu.) sau 
„fără vulpe“ (o.Fu.) Probele de „urmă trasată de vulpe“ și „aportul vulpii“ aparțin de probele de 
lucru la pădure. Aici se cer performanțe minime la nivelul calificativului „suficient“. Atunci când 
câinele nu aportează vulpea pe urmă nu poate promova examenul. 

(2) a) Vânatul este cărat de la locul împușcării marcat cu puțin păr de pe burtă cu o lesă cel puțin 300 m, 
pe această distanță se includ două unghiuri obtuze. Apoi se depune piesa târâtă, respectiv o altă 
piesă din aceeași specie. 

b) Conducătorul poate cere ca piesa târâtă să fie depusă pentru aportul câinelui său. În cazul în 
care dorește aceasta trebuie să informeze arbitrii înainte de începerea lucrului. 

c) La cererea conducătorului urmele pot fi trasate și cu o piesă din respectiva specie. Piesa târâtă 
trebuie depusă în acest caz la capătul urmei trasate și nu direct în fața trasatorului. Înainte de 
începerea lucrului de pe vânatul târât se va scoate lesa. 
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d) Urmele trasate cu vânat cu păr țin de lucrul în pădure, de aceea vor fi trasate în pădure. Se 
admite însă trasarea începutului urmei, inclusiv a primului unghi, pe teren cu vizibilitate (poieni, 
câmpuri, culturi joase fără sub-arboret - dar nu pe câmp lucrat proaspăt). 

e) Urmele vor fi trasate pentru fiecare câine de un arbitru nemijlocit înainte de examinare, ele 
trebuie să fie pe cât posibil similare. Câinele nu trebuie să vadă trasatul urmei. 

f) Nu se admite trasarea repetată a urmelor în aceeași zi în același teren. 
(3) a) Piesa destinată aportului nu va fi depusă la capătul urmei într-o adâncitură sau după un arbore. 

b) După depunerea piesei persoana care a trasat urma se va îndepărta în prelungirea urmei și se va 
ascunde astfel încât câinele să nu-l poate vedea de la piesa depusă. Acolo trebuie să depună a 
doua piesă de vânat, liber în fața sa, în cazul în care urma a fost trasată cu două piese de vânat. 
Nu are voie să interzică câinelui să aporteze piesa târâtă dacă acesta vine la el și apucă piesa 
pentru aport. Însă el are voie să iese din ascunziș abia la semnul arbitrilor rămași la locul 
împușcării sau dacă își dă seama singur că examinarea s-a încheiat. 

(4) Distanța între urmele individuale trebuie să fie în toate locurile de cel puțin 80 m. 
(5) a) Vânatul cu păr folosit pentru urmă trebuie să fie proaspăt. În primul rând însă piesa depusă trebuie 

să fie curată și aspectuoasă. 

b) Asociațiilor li se permite să permită conducătorului să aducă pentru examinarea câinelui său (și 
peste obstacol) o vulpe potrivită, cu greutatea minimă de 3,5 kg. Și în acest caz persoana care 
trasează urma va depune eventual o a doua vulpe. 

(6) a) Arbitrii sunt obligați să arate conducătorului locul marcat al împușcăturii. 

b) Câinelui i se permite să lucreze primii 30 m ai urmei în lesă, apoi conducătorul trebuie să dea 
drumul câinelui din lesă și nu are voie să-l urmeze. 

(7) a) La lucrul pe urmă se va evalua dacă și cum păstrează câinele urma cu nasul, dacă vrea să 
găsească și să aducă și dacă duce vânatul la conducătorul lui (drumul dus și întors). 

b) Modul de execuție al aportului ca și performanță de dresaj, deci: cum modul cum apucă câinele 
vânatul, cum îl duce și îl predă va fi notat doar ca "aport" în respectiva coloană pentru vulpe, 
respectiv iepure sau lapin. 

c) Pistele false nu justifică în cazul câinilor utilitari pregătiți, așa cum se cere la VGP, realizarea unei 
urme înlocuitoare. 

(8) a) Conducătorul are voie să-și pună câinele de trei ori pe urme. Fiecare influențare ulterioară după 
prima punere pe urmă duce la diminuarea calificativului. 

b) Atunci când câinele eşuează pe urmă, indiferent dacă a fost la piesă sau nu, va primi în tabelul de 
note pentru urma trasată cu vulpe, respectiv urma trasată cu iepure sau lapin calificativul 
"insuficient". 

 
§ 13 Aportul  
(1) a) Câinele care nu aportează independent (fără intervenție din partea conducătorului în caz de 

comportament greșit al câinelui) piesa de vânat util (sau rața în cazul lucrului la apă), proaspăt 
împușcată sau depusă pe urmă este eliminat din examen. Găsirea și aportul celeilalte piese pe 
urma trasată nu este considerată greșeală. Lăudatul câinelui și semnalarea prezenței 
conducătorului nu se consideră influențare interzisă doar dacă câinele lucrează corect în acel 
moment. 

b) Pentru urma trasată cu vulpe câinele poate fi pus de trei ori pe urmă și dacă nu aportează vulpea 
găsită. 
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(2) Câinii care îngroapă vânatul sau mușcă din el vor fi excluși de la probele următoare. 

(3) Aportul este modul de apucare, cărat și predare a vânatului la examinarea pe urme trasate, la aportul 
pierdut sau căutarea aportului pierdut și pe durata practicării vânătorii în timpul examenului. 

(4) a) Apucarea și căratul corect se văd din modul în care câinele își drămuiește apucarea în funcție de 
tipul și greutatea vânatului. Greșite sunt atât apucarea, prinderea și căratul prea strâns cât și prea 
ezitant. 

b) Predarea corectă constă în aceea că câinele vine cu vânatul aportat la conducător, se așează la 
el fără comandă sau la o comandă simplă - nu cu glas tare și păstrează vânatul liniștit atât timp în 
gură până conducătorul a apucat vânatul și îl preia de la câine cu o comandă corespunzătoare. În 
cazul în care câinele lasă să cadă vânatul la predare calificativul va fi diminuat. 

c) Molfăitul este considerat greșeală și reduce calificativul. Câinii care molfăie și distrug excesiv 
vânatul vor fi excluși. 

 
§ 14 Scotocirea  
(1) a) Pentru scotocire se vor alege desișuri sau zone cu arboret în părți ale terenului care au cât mai 

mult vânat astfel încât să se ofere câinelui ocazia să găsească vânat și să arate modul de lucru. 

b) Scotocirea poate fi examinată și în câmp cu porumb cules (> 1 ha) sau suprafețe uscate de stuf (> 
1ha). Tipul terenului pentru scotocire va fi precizat în anunțul examenului. 

c) Câinele trebuie să scotocească conștiincios terenul care i s-a repartizat și vânatul găsit trebuie să 
îl mâne cu glas. 

(2) Fiecărui câine i se va repartiza pe cât posibil o parte proaspătă de teren și i se vor aloca cel mult 10 
minute pentru lucrul de scotocire. 

(3) a) Lucrul de scotocire va fi organizat în așa fel încât arbitrii pot să-și formeze o părere definitivă 
despre modul de lucru al câinelui. Ei trebuie în primul rând să constate dacă câinele scotocește 
sistematic. 

b) Pentru determinarea corectă a performanței câinelui la această probă arbitrii trebuie să fie dispuși 
adecvat (împrăștiați) pe teren (de ex.: să înconjoare un desiș). Ei trebuie să fie atenți dacă 
câinele mână cu glas vânatul găsit. 

(4) Conducătorul poate lăsa câinele să scotocească plecând din locul său pe care trebuie să îl păstreze 
sau poate să lase câinele la o anumită distanță și apoi să-l trimită printr-un semn sau strigăt să 
scotocească în desiș. 

(5) a) Atunci când câinele mână cu glas, la vedere sau pe urmă, vânatul găsit în tabelul cu note se va 
trece acest lucru sub forma "lt". 

b) Atunci când câinele mână evident vânatul vizibil fără glas (mut), în tabelul de note se va 
consemna "st". Un astfel de câine poate primi la examenul de scotocire cel mult calificativul 
"suficient" și cel mult un premiu 2. 

c) În cazul în care datorită lipsei de vânat nu se constată niciun sunet după vânat atunci câinele 
respectiv primește în tabelul de note observația "?" 

d) Șeful arbitrilor trebuie să fie atent ca grupa sa de arbitri să treacă toate sunetele remarcate la 
câinii examinați de grupa sa la scotocire să fie trecute complet în tabelul de note. (lt, st, wdl, ?) 

(6) Un aret scurt în timpul probei de scotocire nu atrage după diminuarea calificativului, însă aprecierea 
se modifică atunci când câinele aretează cinci minute sau chiar mai mult. 

(7) a) În cazul în care câinele prinde vânat în timpul scotocirii și îl aduce pe acesta conducătorului său, 
performanța sa la scotocire nu poate fi evaluată diminuat. 
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b) Un astfel de aport va fi evaluat. La fel se procedează într-un eventual caz de vânat împușcat 
aportat de câine. Dacă nu  aportează o piesă (vânat mic) găsită sau apucată nu poate promova 
examenul. 

(8) a) Dacă un câine mână în timpul scotocirii o piesă sănătoasă departe, în alte zone ale fondului și nu 
revine în timp adecvat la fluierul sau chemarea conducătorului său, acest fapt va fi considerat 
greșeală. 

b) Câinii care mână și nu ascultă, care mână independent și care se întorc abia după un timp mai 
îndelungat nu satisfac cerințele pe care trebuie să le îndeplinească un câine utilitar de vânătoare. 
De aceea ei trebuie excluși de la continuarea examenului din motive de lipsă continuă de 
obediență. 

(9) Dacă un câine urmăreşte cu glas la proba de pădure în afara terenului de scotocire sau la alte 
examinări un vânat urmăribil, acest fapt va fi înregistrat separat: 

mânat cu glas pe urma de vulpe, iepure sau vânat cu copite,  
mânat cu glas la vedere la vânat cu păr. 

Mânatul cu glas trebuie să fie continuu! 
 
§ 15 Scotocirea în tuf ăriș 
(1) a) Scotocirea în tufăriș se examinează în pădure tânără, culturi joase sau în gărâne. 

b) Pentru această probă se va alege un teren suficient de mare, care va fi schimbat pentru fiecare 
câine, în afara cazului că nu există obstacole de netrecut, generate de configuraţia terenului de 
examinare. 

(2) a) Fiecărui câine i se va da posibilitatea să prezinte pe îndelete  activitatea de scotocire uzuală în 
cadrul unei vânători normale. În timpul scotocirii în tufăriș conducătorul câinelui trebui să execute 
cel puțin un foc cu alice la comanda arbitrilor. 

b) Câinele trebuie să caute în bătaia puștii și trebuie să fie ușor de condus de conducătorul său, fără 
prea multe comenzi vocale. El trebuie să caute sistematic și liniștit, astfel încât să poată fi urmărit 
ușor de conducătorul său. 

c) În cadrul acestui examen arbitrii trebuie să evalueze mai ales buna colaborare între conducător și 
câine. 

 
Condi ții minime și punctaje minime pentru proba de lucrul în p ădure  

 

 
Probe de lucru: 

Lucrul pe urma de sânge (suplimentar bocire sau indicare), urmă trasată cu vânat util cu păr, aportul 
iepurelui sau lapinului, scotocire și scotocire în tufăriș. 

Probe suplimentare (la alegere): Urma trasată de vulpe și aportul vuplii 
 

 
Pentru premiul I: 
Condiții minime: Lucrul în curea „foarte bine“, performanțe cel puțin la nivelul „suficient“ la celelalte 
probe. 
Punctaj minim: 71 de puncte 

 
Pentru premiul II: 
Condiții minime: Lucrul în curea „bine“, performanțe cel puțin la nivelul „suficient“ la celelalte 
probe. Punctaj minim: 52 de puncte 

 
Pentru premiul II: 
Condiții minime: performanțe cel puțin la nivelul  „suficient“ la toate probele Punctaj minim: 42 
de puncte 
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Obs.: Punctele suplimentare atribuite pentru performanțele de bocire respectiv indicare a vânatului 
mort precum și urma trasată de vulpe și aportul vulpii nu se iau în considerare pentru punctajele 
minime a claselor individuale de premiere. 

II. Proba de specialitate lucrul la ap ă A. Condi ții generale  

Realizarea vânătorii în condiții de etică vânătorească și în conformitate cu protecția animalelor 
conform § 1 Al. 2 al Legii Federale a Vânătorii și conform  precizărilor complementare din legislaţia 
statelor federale presupune folosirea câinilor utilitari de vânătoare. 

Proba de lucru la apă are scopul de a pregăti câinele de vânătoare pentru sarcinile lui practice 
viitoare, ceea ce înseamnă să pregătească căutarea vânatului de apă rănit sau mort căzut în apă, să 
demonstreze rezultatul prin examinare și să-l documenteze în vederea selecției. 

Pentru atingerea scopului probei de lucru la apă pe de-o parte și pentru a desfășura examinarea 
conform regulilor de protecție a animalelor pe de altă parte se vor respecta următoarele principii în 
cazul folosirii rațelor vii. 

 
§ 16 Aspecte generale obligatorii  

(1) a) Principiile de mai jos ale Părții Generale A sunt obligatorii pentru toate asociațiile membre care 
desfășoară proba cu rața vie, respectând simultan și prevederile regulamentare legale valabile în 
fiecare din statele federale individuale. 

b) Acestea vor fi respectate întocmai și la zilele de antrenament la apă ale asociațiilor, se va 
respecta faptul că un câine nu are voie să lucreze la mai mult de 3 rațe. 

c) Nerespectarea voluntară precum și contravențiile din neglijență crasă față de aceste  prevederi 
duc la oprirea imediată a realizării antrenamentului / examinării. Există posibilitatea urmăririi 
penale precum și realizarea de procese disciplinare pe plan inter. 

 
§ 17 Ape  

Apa folosită la desfășurarea probei trebuie să fie de așa natură încât rața să poată folosi pe deplin 
posibilitățile ei de evadare:  suprafață cel puțin 0,25 ha luciu de apă, adâncime, respectiv lățime pe 
alocuri 6 m, adâncime astfel încât câinele să fie obligat să înoate, acoperire cu tufăriș (aprox. 500 
mp). 

 
§ 18 Persoane cu responsabilit ăţi 

(1) Asociațiile stabilesc pentru fiecare examen o persoană cu responsabilităţi care trebuie să vegheze în 
cadrul fiecărei probe de lucru la respectarea întocmai a următoarelor prevederi. 

(2) În afara persoanei determinate conform Ak. 1 și asociația organizatoare răspunde de respectarea 
acestor prevederi regulamentare. 

 
§ 19 Rațe 
(1) a) Pentru proba de lucru la apă se admite doar folosirea de rațe mari, adulte, a căror capacitate de 

zbor este redusă temporar după metoda Prof. Müller (manșetă de hârtie peste unele pene de 
avânt  ale unei aripi). 

b) Rațele trebuie să fie familiarizate deja din timpul creșterii lor cu apa și ascunzișurile, deci trebuie să 
știe să înoate, să se scufunde și să se ascundă în desime. Rațele trebuie să aibe posibilitatea să 
își greseze penele până cu puțin timp înainte de probă. 

(2) a) Dacă nu este posibilă păstrarea rațelor cel puțin pentru scurt timp pentru obișnuirea lor, ele vor fi 
aduse imediat înaintea începerii probei la apa unde va avea loc examinarea și acolo vor fi 
păstrate astfel încât să nu fie influenţate de desfășurarea probei. 

b) Timpul de examinare pentru o rață nu are voie să depăşească 15 minute. 
  Mânarea la vedere nu este de dorit și va fi oprită cât mai repede.   
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c) O rață vie aportată eventual de câine va fi suprimată imediat conform eticii vânătorești. 
d) Rațele moarte vor fi păstrate separat de cele vii. 
e) Rezervoarele de rațe vor fi depozitate astfel încât să nu poată fi găsite de câine în timpul probei de 

lucru. 
 
§ 20 Perioada de clocire  

Lucrul la apă cu rațe vii se va desfășura numai în afara perioadei de clocire. 
 
§ 21 Condi ții de desf ășurare a probei la ap ă 

Examenul cu rața se admite a se desfășura doar atunci când câinele a demonstrat rezistența la focul 
de armă și găsirea și aportul sigur al unei rațe moarte din ascunziș. 

 
§ 22 Câini  

(1) Sunt admiși doar câinii ai căror conducători posedă un permis de vânătoare valabil. Excepţiile se 
admit doar din motive deosebite vânătorești sau de creștere. Acestea vor fi motivate. 

(2) Câinii care ratează una din probele enumerate la §  21 sau care au demonstrat în cazul acestei probe 
frică față de focul de armă sau față de vânat nu vor fi examinați mai departe. 

(3) La fiecare examinare trebuie să fie disponibil un câine verificat, cu experiență la vânătoare care poate 
fi folosit eventual la căutări ulterioare. 

(4) În principiu se va folosi pentru fiecare câine doar o singură rață. Folosirea unei rațe suplimentare se 
justifică doar dacă nu s-a putut realiza examinarea câinelui cu prima rață eliberată (de ex.: aceasta s-
a ridicat prea repede). 

(5) Câinii care au promovat o dată proba de specialitate „scotocire la rață în ape acoperite“- calificativ 
minim „suficient“- nu vor mai fi examinați la această probă. Acest lucru nu este valabil în cadrul unei 
selecții de creștere sau unui examen internațional ( de ex.: Hegewald; IKP ș.a.) 

(6) În cazul nepromovării se admite o singură re-examinare. 

(7) Calificativul obținut la primul examen promovat va fi preluat în tabelul de note al tuturor examenelor 
susținute ulterior, cu observația: *cf. Examenul din ... 
O copie a acestui certificat va fi înmânată conducătorului examenului cu ocazia înscrierii. 

(8) Fiecare examinare în proba de specialitate „scotocire la rață în apă acoperită“va fi trecută suplimentar 
la rezultatul total al respectivului examen cu calificativul aferent (și eventualul punctaj) și în certificatul 
de origine. 

 
B. Partea special ă 

 
§ 23 Generalit ăți 

(1) Vor fi desfășurate următoarele probe de lucru în ordinea de mai jos: 

1) Scotocire fără rață în apă acoperită 
2) Rezistența la focul de armă 
3) Căutare aport pierdut în apă acoperită 
4) Scotocire cu rață în apă acoperită 
5) Aportul raței 

(2) La reexaminarea datorită nepromovării trebuie reluată examinarea pentru întreaga probă de apă, în 
cadrul unui examen al asociației. 

(3) Dacă au fost promovate anterior mai multe examene se va prelua cel mai bun calificativ al probei „ 
scotocire cu rață în apă acoperită“. 

(4) Dacă un câine a promovat proba de „scotocire cu rață în apă acoperită“ în cadrul unui examen de 
lucru a țării în tabelul de note al tuturor examenelor susținute ulterior se va trece „BE“ fără punctaj, 
respectiv cifre. Eventualele calificative atribuite în cadrul unei probe utilitare 
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nu vor fi preluate în principiu. Certificatul trebuie să fie semnat de 3 arbitri de asociație cu indicarea 
numărului VR și va fi predat cu ocazia prezentării câinelui la examen. 

(5) În astfel de cazuri la calculul punctajelor minime a claselor individuale de premiere vor fi scăzute 
câte 6 puncte. 
(Exemplu: Un câine a obținut 30 de puncte la proba de apă. El are prin aceasta dreptul la un 
premiu I pentru proba de apă). 

 

  puncte necesare pentru 
 punctaj maxim premiul I II. premiul III III. premiul III 

apă 44 36 30 22 
     

  - 6 - 6 - 6 
     

  premiul I II. premiul III III. premiul III 

apă  30 24 16 
 
§ 24 Scotocire f ără rață în apă acoperit ă 

(1) a) Câinele trebuie să accepte apa la o singură comandă a conducătorului său și fără altă încurajare 
(piatră, etc.) și să scotocească independent în tufărișul care acoperă apa. 

b) La scotocirea fără rață în apă acoperită câinele trebuie să își arate dorința de a găsi și plăcerea 
sa pentru apă și să scotocească amănunțit tufărișul care i-a fost atribuit. Conducătorul are voie 
să-și încurajeze câinele prin gesturi și strigăte, dar influențarea de durată duce la diminuarea 
calificativului. Scotocirea nu va dura mai mult de 10 minute. 

c) În cazul în care câinele găsește în timpul probei o rață vie și din aceasta rezultă o situație 
specifică examenului, aceasta va fi notată în toate cazurile. Nota obținută la un examen anterior 
nu va fi preluată în acest caz. 

 
§ 25 Rezisten ța la focul de arm ă 

(1)   a) O rață împușcată va fi aruncată cât mai departe în apă, la vedere pentru câine, și câinelui i se va da 
comanda de aport. Câinele care nu acceptă apa în aprox. 1 minut de la prima comandă nu va fi 
examinat în continuare. 

b) În timp ce câinele înoată spre rață se execută un foc de armă (foc cu alice) înspre apă pe direcția 
raței. Câinele trebuie să aducă rața singur, fără influența conducătorului. Dacă trăgătorul nu 
execută focul de armă spre apă, procedeul va fi reluat, chiar dacă câinele a aportat rața. 

c) Un câine care eșuează la această probă nu va fi examinat în continuare. 
 
§ 26 Căutare aport pierdut în ap ă acoperit ă 

(1) Căutarea aportului pierdut în ape acoperite se desfășoară imediat după examinarea rezistenței la 
focul de armă. 

(2) Se aruncă o rață proaspăt împușcată în desime, astfel încât câinele să nu poată să vadă de la mal nici 
aruncarea nici rața. 
Rața va fi dispusă pe cât posibil astfel încât să facă necesară trimiterea câinelui peste suprafața liberă 
într-o desime (insulă, mal opus, etc.). 

(3) Conducătorului i se indică dintr-un loc, care este la cel puțin 30 m distanță față de rață, direcția 
aproximativă de dispunere a raței. De aici câinele trebuie să caute în mod independent rața, trebuie 
s-o găsească și s-o aducă singur conducătorului său (fără influența conducătorului în caz de 
comportament greșit al câinelui).  
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(4) Conducătorul are voie să susţină și să dirijeze câinele, dar influențarea continuă, respectiv focul de 
armă sau aruncarea de pietre diminuează calificativul. 

(5) Un câine care la această probă nu obține cel puțin calificativul „suficient“nu va fi examinat mai 
departe. 

(6) Atunci când câinele găsește înainte de a ajunge la rața aruncată o rață vie, acest lucru va fi evaluat. 
După terminarea lucrului trebuie să caute și să aducă rața aruncată pentru el. Trebuie să aducă 
singur rața găsită (fără a fi influenţat de conducător în caz de comportament greșit), chiar dacă la 
întoarcere găsește o rață vie. 

(7) Un câine care nu aportează la prima găsire rața (fără a fi influenţat de conducător în caz de 
comportament greșit) nu poate promova examenul. În acest caz și proba de căutare a aportului 
pierdut în ape acoperite va fi evaluată ca insuficientă. O rață sesizată de câine este considerată 
găsită. 

 
§ 27 Scotocire cu ra ță în apă acoperit ă 
(1) a) O rață este pusă în desime, fără a marca o împușcătură. Câinele nu are voie să vadă această 

pregătire. 

b) După dispunerea raței arbitrii duc conducătorul într-un punct aflat la distanța unui foc de armă cu 
alice de locul de dispunere, respectiv de rață și îi indică direcția. Conducătorul dă de aici câinelui 
comanda de căutare. 

c) Câinele trebuie să caute și să găsească singur rața. Conducătorul are voie să-l dirijeze în timpul 
lucrului și să-l susțină, dar influențarea continuă duce la diminuarea calificativului. 

d) După ce câinele scoate rața din desime și o urmărește la vedere, aceasta va fi împușcată de 
conducător sau o persoană desemnată și îndreptățită, dacă acest lucru poate fi realizat fără a 
genera pericole. 

e) Rața împușcată trebuie aportată de câine, independent (fără a fi influenţat de conducător în caz 
de comportament greșit). 

(2) a) Arbitrii vor opri lucrul câinelui după ce și-au format o părere definitivă. Acest lucru este valabil și 
atunci când rața nu a fost împușcată de la câine sau arbitrii au ajuns la concluzia că cerințele nu 
sunt îndeplinite de câine. În primul caz se aruncă la aprox. 30 m în fața câinelui o rață moartă, la 
vedere, pe care acesta trebuie s-o aducă independent (fără a fi influenţat de conducător în caz de 
comportament greșit). 

b) Un câine care nu aportează la prima găsire o rață, singur/independent (fără a fi influenţat de 
conducător în caz de comportament greșit) nu va fi examinat mai departe. În acest caz se 
consideră că nici proba ”scotocire cu rață în apă acoperită” nu a fost promovată. O rață sesizată 
de câine este considerată găsită. 

c) În cazul în care câinele găsește în timpul lucrului întâmplător o altă rață acest lucru va fi evaluat. 
 
§ 28 Aportul ra ței 

(1) Modul de realizare al aportului va fi evaluat conform principiilor descrise în § 13. 

(2) În cazul în care câinele lasă rața jos pentru a se scutura, el poate obține cel mult calificativul „bine“. 
Atunci când câinele își îmbunătățește priza fără a se scutura, evaluarea lui nu va fi diminuată. De 
asemenea nu se consideră greșeală dacă câinele păstrează rața în gură și se scutură. 

(3) În cadrul evaluării se va ține cont de toate performanțele de aport ale câinelui în cadrul probei de apă. 
Atunci când o performanță individuală este evaluată cu „insuficient“ (o puncte) și decizia finală pentru 
proba de aport al raței nu poate fi decât „insuficient“. 

(4) Câinele trebuie să aducă independent fiecare rață găsită sau apucată (fără a fi influenţat de 
conducător în caz de comportament greșit). Lăudatul câinelui și semnalarea  
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prezenței conducătorului nu se consideră influențare interzisă doar în cazul în care câinele lucrează 
corect în acel moment. 

 
Condi ții minime și punctaje minime pentru proba de lucrul în p ădure  

 

 
Probe de lucru: 

Scotocire fără rață în ape acoperite, rezistența la focul de apă (nu se notează), căutare aport pierdut 
în ape acoperite, scotocire cu rață în ape acoperite, aportul raței 

 
 

Pentru premiul I: 
Condiții minime: Rezistența la focul de armă- admis, performanțe cel puțin „suficientă“ la celelalte 
patru probe 
Punctaj minim: punctaj minim 36 de puncte, la 
BE 30 de puncte 

 
Pentru premiul III 
Condiții minime: Rezistența la focul de armă - admis, performanțe cel puțin „suficientă“ la celelalte 
patru probe 
Punctaj minim: punctaj minim 30 de puncte, la 
BE 24 de puncte 

 
Pentru premiul III 
Condiții minime: Rezistența la focul de armă - admis, performanțe cel puțin „suficientă“ la celelalte 
patru probe 
Punctaj minim: punctaj minim 22 de puncte, la 
BE 16 de puncte 

III.Proba de specialitate lucrul la câmp  
 
În cadrul acestei probe de specialitate vor fi examinate următoarele discipline: 

5. Găsire (aport) pierdut vânat cu pene 
1) Urma trasată de vânat cu pene 
2) Căutare liberă și aportul unei piese cu pene  așezate în teren 

6. Aportul vânatului cu pene 
 
§ 34 Căutare (aport) pierdut - vânat cu pene  

(1) Urma trasată de vânat cu pene 

a) Urma de vânat cu pene va fi trasată de un arbitru pe o lungime de 200 m pe sol cu vegetație, cu 
includerea a două unghiuri obtuze. 

b) Vor fi aplicate reglementările valabile pentru lucrul pe urmele trasate cu vânat cu păr (v. § 12, al. 
1 - 8), adaptate pentru vânatul cu pene. 

 
 
(2) Căutare liberă și aportul unei piese cu pene  așezate în teren 

a) În acest scop arbitrul va pune o piesă de vânat cu pene în teren. Terenul trebuie să fie acoperit în 
așa fel cu vegetație încât câinele să fie obligat să-și folosească nasul și abia la mică distanță să 
poată vedea piesa. Terenul trebuie să aibă o lățime de cel puțin 80 m. Arbitrul care pune piesa 
trebuie să intre pe teren cu vânt din spate și trebuie să se îndepărteze după așezarea piesei pe 
același drum, astfel încât câinele să nu găsească piesa pe urma de om. Câinele nu are voie să 
vadă aceste pregătiri. 

b) Abia după ce arbitrul care a pus piesa în teren a ajuns înapoi la grupa de arbitri conducătorului i 
se indică la o distanță de 40-50 m contra vântului direcția aproximativă în care a fost pusă piesa. 
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c) Acum conducătorul trebuie să elibereze câinele din lesă pentru căutare liberă (aport pierdut).  
Câinele trebuie să caute piesa singur (independent). Conducătorul are voie să meargă în urma 
câinelui său și să-l sprijine, dar influențarea permanentă reduce calificativul. 

d) Câinele trebuie să caute în fața conducătorului și să indice prin mersul liniștit și folosirea 
nasului că vrea să găsească. 

e) Evaluarea acestei performanțe depinde de modul în care câinele abordează această sarcină. 

f) Arbitrii pot opri lucrul dacă au impresia că câinele nu corespunde cerințelor acestei probe. 

(3) La disciplina ”Urma trasată cu vânat cu pene” și ”Căutare (aport) pierdut a unei piese de vânat cu 
pene așezate în teren” se va nota modul în care câinele execută această sarcină, dacă el vrea să 
găsească și să aducă vânat cu pene și da îl aportează conducătorului său. 

 
§ 35 Aportul vânatului cu pene  

(1) Modul de realizare al aportului va fi evaluat conform principiilor descrise în § 13, al. (3) + (4). 

(2) Evaluarea va ține cont de toate performanțele de aport ale câinelui la vânatul cu pene în proba de 
lucru la câmp (urmă trasată cu vânat cu pene și căutare vânat cu pene pierdut). . Atunci când o 
performanță individuală este evaluată cu „insuficient“ (0 puncte) și decizia finală pentru proba de 
aport al vânatului cu pene nu poate fi decât „insuficient“. 

 
Condi ții minime și punctaje minime pentru proba de lucrul în câmp  

 

 
Probe de lucru: 

Urmă trasată cu vânat cu pene, căutare liberă aport pierdut a unei piese de vânat cu pene pusă în 
teren, aport vânat cu pene. 

 
Pentru premiul I: 
Condiții minime: În toate disciplinele cel puțin ”suficient”, punctaj minim: 29 de puncte. 

 
Pentru premiul II: 
Condiții minime: În toate disciplinele cel puțin ”suficient”, punctaj minim: 24 de puncte. 

 
Pentru premiul II: 
Condiții minime: În toate disciplinele cel puțin ”suficient”, punctaj minim: 16 de puncte 

 
IV. Proba de specialitate obedien ță 

 
În cadrul acestei probe de specialitate vor fi examinate următoarele discipline: 

1. Comportare generală - obediență 
2. Comportare în ștand 
3. Mersul în lesă 
4. Mersul la picior 
5. Așteptare 
6. Rezistența la focul de armă și venire la chemare și/sau fluierat 

 
§ 36 Obedien ța 
(1) a) Obediența este expresia unei instruiri corecte și aprofundate și condiție de bază pentru utilitatea 

vânătorească a câinelui. 
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b) De aceea între toate performanțele cerute de la câinele utilitar determinarea acesteia pe 
parcursul întregului examen este de importanța majoră. 

c) La examinarea disciplinelor de obediență se va ține cont și de comportarea vânătorească a 
conducătorului. 

d) Un câine care se sustrage pentru mai mult timp influenței conducătorului său și deci și a 
examinărilor ulterioare nu poate avea pretenţia să fie examinat complet. 

 
(2) Examinări prin grupe de arbitri de specialitate 

a) Grupele de arbitri de specialitate examinează și evaluează obediența la probele care li s-au 
atribuit. 

 
Lucrul la pădure: 
Comportare generală - obediență, comportarea în ștand, mersul în lesă, mersul liber la 
picior și așteptarea 

 
Lucrul la apă: 
Comportare generală - obediență 

 
Lucrul la câmp: 
Comportare generală - obediență, rezistența la focul de armă și venirea la chemare și / sau fluierat 

b) Calificativul pentru proba ”Comportare generală - obediență” se stabileşte conform constatărilor 
tuturor grupelor de arbitri în ședința arbitrilor după examen. 

 
§ 37 Examinarea în toate probele de c ătre un singur grup de arbitrii  

Cele stabilite pentru grupele de arbitri de specialitate în disciplinele de specialitate se aplică în mod 
similar. Și în acest caz arbitrii trebuie să-și facă nu numai o imagine asupra obedienței câinelui în 
toate disciplinele probei, ci trebuie să noteze și toate observațiile ocazionale referitoare la câinele la 
lucru/ sau nu (în repaos, așteptare) pe toată durata examenului. 

 
§ 38 Comportare general ă - obedien ță 

(1) În cadrul acestei discipline vor fi evaluate numai acele moduri de comportare ale câinelui referitoare 
la obediență care nu sunt cuprinse în celelalte discipline, deci mai ales comportarea câinelui care nu 
lucrează. 

(2) Determinarea obedienței în cadrul examenului a fiecărui câine se va realiza pe parcursul examenului 
în toate disciplinele de examinare ale VPS, se va evalua atât comportarea câinilor chemați la 
examinare precum și comportarea celor care nu lucrează (în acel moment). 

(3) Obediența se manifestă și prin aceea că câinele execută cu plăcere comanda de a fi pus în lesă în 
probele de lucru în pădure, la câmp și la apă, rămâne liniștit în timp ce alți câini lucrează, nu trage tot 
timpul de lesă, nu schelăie, nu scheună, etc. și demonstrează astfel că și în timpul vânătorii nu 
deranjează conducătorul și pe ceilalți vânători. 

 
§ 39 Comportarea în ștand  

(1) La comportarea în ștand în timpul goanei, conducătorii sunt dispuși împreună cu câinii lor - aceștia în 
lesă sau liberi -  drept vânători lângă un desiș, în timp ce alte persoane fac goană, cu gălăgia 
obișnuită, prin desime. În desime trebuie executate mai multe focuri de armă, iar conducătorul trebuie 
și el să tragă cel puțin de două ori. Comanda de tragere este dată de arbitru. 

(2) Câinele trebuie să se comporte liniștit în timpul examenul, nu are voie să scheune, să dea glas, să 
tragă de lesă sau să plece fără comandă de lângă conducător. 

(3) Câinele ținut în lesă la această disciplină poate obține cel mult calificativul ”bine”. 



JGHV 47 VGPO / VPSO 2012  

§ 40 Mersul în les ă 

(1) Câinele ținut în lesa lăsată lejer trebuie să-și însoțească conducătorul  fără a deranja pe o distanță 
inițială de cel puțin 50 m, iar conducătorul trebuie să schimbe de mai multe ori direcția de mers. Apoi 
trebuie să însoțească conducătorul prin arboret sau culturi astfel încât să nu își încâlcească lesa și să 
nu împiedice înaintarea conducătorului său. Conducătorul trebuie în cadrul acestui examen să treacă 
de mai multe ori aproape pe lângă arboret sau arbori în dreapta sau în stânga și trebuie să se 
oprească cel puțin o dată. 

(2) Fiecare încâlcire a lesei în timpul examinării precum și fiecare tras în lesă a câinelui duce la 
diminuarea calificativului pentru această performanță. 

(3) La evaluarea acestei discipline se vor folosi toate observațiile efectuate de arbitrii pe parcursul probei 
în toate celelalte disciplinele referitoare la comportarea câinelui în lesă. 

 
§ 41 Mersul liber la picior  

(1) Mersul liber la picior este examinat pe un drum de pădure sau de dibuială în poiană, câinele fără lesă 
trebuie să își urmeze sau să meargă lângă piciorul conducătorului fără comenzi date cu glas tare. 

(2) Conducătorul trebuie să parcurgă în ritm variabil o distanță de cel puțin 100 m și trebuie să se 
oprească de mai multe ori pe drum, iar câinele trebuie și el să se oprească imediat. La sfârșitul 
distanței conducătorul pune câinele în poziția culcat liber sau lângă un obiect (rucsac, pălărie, geantă 
de vânătoare, baston de vânătoare, lesă, etc.) pentru a se examina așteptarea în poziția culcat. Nu 
se admite plasarea unui obiect peste câine. 

 
§ 42 Așteptarea în pozi ția culcat  

(1) După ce conducătorul a pus astfel câinele în poziția culcat/ de așteptare îi sugerează acestuia printr-
un semn sau o comandă cu glas încet că trebuie să rămână culcat. Totul trebuie să se desfășoare în 
liniște deplină. 

(2) Se admite așezarea câinelui cu lesa lăsată pe zgardă. În acest caz se va acorda cel mult calificativul 
”bine”. 

(3) Apoi conducătorul se îndepărtează ”la dibuială” până la un arbitru care este dispus în pădure la cel 
puțin 30m de locul de culcat/așteptare al câinelui, astfel încât să nu poată fi văzut sau auzit de câine. 
Conducătorul nu are voie să se uite după câine sau să strige la el. 

(4) Aici execută la comanda arbitrului două focuri cu alice la un interval de cel puțin 10 secunde. 

(5) Câinele trebuie să rămână pe loc, până când este recuperat de conducător. Dacă își părăsește locul, 
scheună sau dă glas, performanța va fi evaluată cu calificativul ”necorespunzător”. Câinele însă are 
voie să țină capul ridicat sau să se ridice în poziția șezi. O deviere de până la 5 m nu se consideră 
părăsire a locului, reduce însă calificativul. 

(6) Comportamentul vânătoresc și liniștea câinelui decid calificativul acestei discipline. 
 
§ 43 Rezisten ța la focul de arm ă și venire la chemare și/sau fluierat  

(1) Pentru verificarea rezistenței la focul de armă conducătorul își eliberează câinele din lesă. În timp ce 
câinele aleargă liber se vor trage în apropierea sa (cel puțin 30 m până la 50 m) două focuri de armă 
(cu alice) la cel puțin 20 secunde unul de altul. Dacă atunci nu se poate evalua sigur comportarea 
câinelui, examinarea va fi repetată cel mai devreme după 30 de minute. 

(2) Sensibilitatea la focul de armă este o reacție negativă la sunetul focului de armă. Această reacție 
negativă se poate manifesta în diferite moduri. Dacă se observă doar o intimidare generală,  dar 
câinele nu se lasă deranjat în lucrul lui, se vorbește despre o ”ușoară sensibilitate la focul de armă”. 
Dacă el caută, prezentând semne de frică, adăpost la conducătorul său, dar în timp de un minut își 
reia lucrul, se vorbește despre ”sensibilitate (simplă) la focul de armă”. Dacă 
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refuzul de a lucra și semnele de impresionare depășesc acest minut, atunci sensibilitatea la focul de 
armă este ”puternică”. Limita pentru această ”sensibilitate puternică la focul de armă” este între unul 
și cinci minute. Dacă refuzul de a lucra durează peste 5 minute, câinele se echivalează cu un câine 
fricos la focul de armă. 

(3) Frica la focul de armă există atunci când cel examinat în loc să caute adăpost la conducătorul său 
fuge de acesta și astfel se sustrage influenței conducătorului său. 

(4) Câinii foarte sensibili sau fricoși la focul de armă sau de mână nu pot promova examenul și 
vor fi excluși din continuarea examenului. 

(5) La cererea arbitrilor conducătorul trebuie să-și cheme și/sau fluiere câinele și să-l pună în lesă. Câinii 
care nu vin la chemare/ fluierat la conducător nu pot promova examenul. 

 
Condi ții minime și punctaje minime pentru grupul de probe de obedien ță 

 

 
Probe de lucru: 

Comportare generală - obediență, comportarea în ștand, mersul în lesă, mersul liber la picior, 
așteptare în poziția culcat, rezistența la focul de armă și venirea la chemare și/sau fluierat 

 

 
Pentru premiul I: 
În toate disciplinele cel puțin ”suficient”, la rezistența la focul de armă și venirea la chemare și/sau 
fluierat 
”promovat”. Punctaj minim: 36 
de puncte 

 
Pentru premiul II: 
În disciplinele comportare în ștand, mers în lesă și comportare generală - obediență 
cel puțin ”suficient”, rezistența la focul de armă și venirea la chemare și/sau fluierat ”promovat”. 
Punctaj minim: 27 de puncte 

 
Pentru premiul II: 
În disciplinele comportare în ștand, mers în lesă și comportare generală - obediență 
cel puțin ”suficient”, rezistența la focul de armă și venirea la chemare și/sau fluierat ”promovat”. 
Punctaj minim: 18 de puncte 

 
VPS 

 
Punctaje maxime care se pot ob ține  

 
suplimentar 

bocire, resp. indicare vânat mort discipline cu 

vulpe 

Grupa de specialitate pădure 84 16 12 28 

Grupa de specialitate apă 44    

Grupa de specialitate câmp 32    

Proba de specialitate 
obediență 

40    

Total fără vulpe 200 216 212  

Total cu vulpe 228 244 240  

 
Punctajele minime necesare și condițiile de încadrare în clasele individuale de premii rezultă din tabelul 
centralizator de mai jos. 
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Centralizarea încadr ării în clasele individuale de premii VPS  

Grupa de 
specialitate 

Punctaje maxime ce 
pot fi obținute 

Punctaje minime pentru condiții minime pentru 

  
premiul I premiul II premiul III premiul I premiul II premiul III 

 
 
 
 

Pădure 

 
84 

+16 P. Totverb.* 
(bocire) 

+12 P. Totverb.* 
(indicare) 

+28 P. cu vulpe 

 
 
 
 

71 

 
 
 
 

52 

 
 
 
 

42 

 
 

Lucrul în curea „foarte 
bine“, performanțe cel puțin 
la nivelul „suficient“ în 
celelalte discipline. 

 
 

Lucrul în curea „bine“, 
performanțe cel puțin la 
nivelul „suficient“ în 
celelalte discipline. 

 
 
 

Cel puțin  ”suficient” în 
toate disciplinele 

 

 
 

apă 

 

 
 

44 

 

 
 

36 

 

 
 

30 

 

 
 

22 

 
rezistența la foc 
”promovat”, cel puțin 
”suficient” în celelalte 4 
discipline 

 
rezistența la foc 
”promovat”, cel puțin 
”suficient” în celelalte 4 
discipline 

 
rezistența la foc 
”promovat”, cel puțin 
”suficient” în celelalte 4 
discipline 

 
 
 
 

Câmp 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

16 

 
 

Performanțe cel puțin 
”suficientă” în toate probele 

 
 

Performanțe cel puțin 
”suficientă” în toate probele 

 
 

Performanțe cel puțin 
”suficientă” în toate probele 

 

 
 
 
 
 

Obediență 

 

 
 
 
 
 

40 

 

 
 
 
 
 

36 

 

 
 
 
 
 

27 

 

 
 
 
 
 

18 

 
 

Comportare în ștand, mers 
în lesă. comportare 
generală, obediență minim  
”suficient”, rezistența la 
focul de armă și venire la 
chemare/ fluierat promovat 

 
 

Comportare în ștand, mers 
în lesă. comportare 
generală, obediență minim  
”suficient”, rezistența la 
focul de armă și venire la 
chemare/ fluierat promovat 

 
 

Comportare în ștand, mers 
în lesă. comportare 
generală, obediență minim  
”suficient”, rezistența la 
focul de armă și venire la 
chemare/ fluierat promovat 

 
Total 

200 fără 
vulpe 
228 cu vulpe 

 
172 

 
133 

 
98 

   

* Ambele punctaje nu se adună la punctajele minime. 
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Foaia de note VPS  
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Anexă la VGPO/VPSO 
 

Linii directoare ale JGHV  
Valabile din 03/2011 

 
Până în prezent s-au decis următoarele linii directoare și ele sunt valabile pentru toate examenele și toate 
semnele de performanță ale tuturor asociațiilor. 

ultima modificare 

•Conducere doar cu permis de vânătoare Adunare generală 1990 

•Repetări ale examenului  Adunare generală 1990 

•PO – Apă a JGHV – partea A / B 
vezi capitolul lucrul la apă ( după § 14)   Adunare generală 2006 

•Regulamentul contestațiilor  Adunare generală 2000 

•Acceptarea la examinare conform 
§ 23 al regulamentului JGHV Adunare generală 2010 

•Interzicerea arbitrajului în caz de părtinire  Adunare generală 2010 

•Activitatea arbitrilor JGHV Adunare generală 2010 

•Numărul maxim de câini examinați într-o zi     Adunare generală 2010 

•Respectarea prevederilor legale în statele federale  Adunare generală 2011 

•Regulamentul arbitrilor asociației  Adunare generală 2012 
 
Conduc ător doar cu permis de vân ătoare  

Conducătorul câinelui trebuie să dovedească că este în posesia unui permis valabil de vânătoare.  
Conducătorul examenului poate admite excepții în cazuri singulare, atunci când acestea sunt 
necesare din motive de crescător sau vânătoare. 

 
Repetări ale examenului  

Un câine se admite să fie condus cel mult de două ori la examene ale asociației. Excepție face 
participarea ulterioară la examene internaționale. Renunțarea la examene care nu este din vina 
conducătorului nu se supune acestei decizii. 

 
 
Partea A a PO - ap ă a JGHV vezi §§ 16 pân ă la 22 a regulamentului de contesta ții a VGP/VPS  

§ 1 Acest regulament de contestații înlocuiește toate deciziile privind contestațiile stabilite în regulamentele 
examenelor asociațiilor 

 
§ 2 Dreptul la contestație îi revine numai conducătorului câinelui care lucrează în cadrul respectivului 
examen. 

 
§ 3 

(1) Conținutul contestației se limitează la erori sau greșeli ale organizatorului, conducătorului 
examenului, arbitrilor și ajutoarelor în pregătirea și desfășurarea examenului, în cazul în care 
conducătorul și câinele sunt defavorizați sau deranjați în lucru. 

(2) Obiecțiile referitoare la libertatea de decizie a arbitrilor nu pot constitui subiectul unei contestații, 
exceptând cazul în care este vorba despre un abuz evident al libertății de decizie. 

 
§ 4 Termenul de depunere al contestației începe cu chemarea câinilor pentru examinare și se termină 

jumătate de oră după încheierea festivității de premiere. 
 
§ 5 Contestația se depune în scris, în formă simplă, cu nominalizarea motivului,  la conducătorul 

examenului sau la președintele prezent al asociației sau la șeful arbitrilor cu 
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plata simultană a taxei de contestație în valoare de 15,00 € .  Dacă se dă curs contestației, această 
taxă se restituie. În caz contrar cei 15,00 €  intră în casa asociației. 

 
§ 6   Contestația este decisă de o comisie de contestație, în cazul în care respectiva grupă de arbitri nu a 

folosit ocazia de a rezolva problema. Comisia de contestație este compusă dintr-un președinte și doi 
membri, 

 
§ 7 Un membru al comisiei este numit de contestatar și unul de asociația organizatoare.   Aceștia doi cad 

de acord asupra numirii unui președinte.  În cazul în care cei doi membri nu ajung la un acord referitor 
la președinte, acesta va fi stabilit de asociația organizatoare. Fiecare membru al comisiei trebuie să fie 
un arbitru recunoscut al asociației. 

 
Cine este căsătorit, înrudit până la gradul 3 sau trăiește cu contestatarul, un membru al respectivei 
grupe de arbitrii sau cu altă persoană la care se referă contestația  nu are dreptul să fie membru al 
comisiei de contestație. Această prevedere se aplică și pentru proprietarul, crescătorul sau dresorul 
respectivului câine, respectiv urmașii primei generații. 

 
§ 8 Membrii nu sunt avocații unei părți. Ei trebuie, la fel ca și președintele, după ascultarea părților (vor fi 

întrebați conducătorul și arbitrii implicați) și verificarea stării de fapt să decidă cu respectarea strictă a 
prevederilor regulamentului de examinare și după bună știință și conștiință cu cu obiectivitate deplină. 

 
§ 9 În cazul nerezolvării pe cale amiabilă decizia poate fi: 

a) respingerea contestației 

b) corectarea notei în caz de aplicare greșită a regulamentului examenului sau abuz de evaluare; 

c) repetarea examinării în disciplina respectivă în caz de nerespectare a conținutului faptic al 
regulamentului de examinare. Executarea repetării trebuie să fie inițiată și supravegheată de 
conducătorul examenului. Repetarea probei nu trebuie realizată de arbitrul a cărui decizie a fost 
atacată. 

Membrii comisiei de contestații nu au voie să participe la repetarea probei. 

Costurile rezultate vor fi suportate de contestatar și/sau asociația organizatoare, conform deciziei 
comisiei de contestație. 

 
§ 10 Decizia comisiei de contestație este definitivă. Președintele trebuie să întocmească un proces verbal 

referitor la discuții, proces verbal care în afara deciziei trebuie să descrie și o scurtă motivare a 
acesteia. Acest proces verbal împreună cu raportul examinării va fi înmânat oficiului Cărții de Origine 
de către asociația organizatoare. 

 
§ 11 În caz de erori grave de procedură (de ex. compunere greșită a comisiei de contestație, lipsa 

procedurilor legale sau aplicare, resp. interpretare greșită a regulamentelor de examinare) comisia 
Cărții de Origine poate decide repetarea procedurii.. Locul și termenul unei astfel de proceduri va fi 
comunicat din timp comisiei Cărții de Origine, astfel încât aceasta să poate trimite dacă este cazul un 
observator. Asociația respectivă poate depune plângere împotriva deciziei Comisiei Cărții de Origine 
la prezidiu. Aceasta trebuie să ajungă cel târziu după 2 săptămâni după comunicare la sediu (data 
ștampilei poștei). 

 
Admiterea la examene conform § 23 a regulamentului JGHV 

(1) O creștere îngrijită, realizată după criterii științifice și controlată obiectiv creează premizele pentru 
instruirea cu succes de câini de vânătoare sănătoși, cu psihic corespunzător și sociabili, apți să-și 
îndeplinească sarcinile.  Aceasta satisface astfel cerințele de protecție a animalelor, atât din punct de 
vedere al vânatului cât și al câinelui de vânătoare. 
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Sistemul de examinare este destinat stabilirii performanțelor/aptitudinilor câinilor pentru vânătoare, 
intereselor de creștere referitoare la populația totală a unei rase și stabilește baza de apreciere a 
valorilor. 

(2) Toate asociațiile afiliate JGHV au conform § 3 (1) Nr. 1 a) – e) ale statutului pe baza calității lor de 
membru dreptul să organizeze examene cu respectarea regulamentelor de examinare și directivelor-
cadru ale JGHV. 

(3) Se face distincție între 

a) Examene și însemne de performanță care sunt general obligatorii (de ex.: VSwP, VPS, Btr, AH, 
etc.) Acestea sunt decise de adunarea generală a JGHV, 

b) examene comune de creștere și muncă a câinilor de aret (VJP, HZP, VGP) prin posibilitatea de 
comparație și menținere al unui standard de performanță corespunzător practicii vânătorești. 
Aceste regulamente de examinare sunt decise la adunarea generală a JGHV de asociațiile de 
creștere a câinilor de aret și de către asociațiile care organizează aceste examene sistematic, cel 
puțin o dată la 2 ani, 

c) alte examene ale asociațiilor de creștere ale căror regulamente de examinare sunt decise de 
către acestea. 

(4) La examene au voie să participe conform al. 3 toți câinii de vânătoare 
recunoscuți, aceștia sunt: 

a) câini de vânătoare înregistrați în Cartea de origine a unei asociații de creștere afiliată la JGHV și 
VDH, precum și câini crescuți în VJT și VJB (protecția numerică a rasei) 

b) câini de vânătoare crescuți în străinătate a cărei rasă este reprezentată printr-o asociație afiliată 
la JGHV care are dreptul să conducă o Carte de origine și a cărei Tablou de Ascendenți este 
prevăzut cu ştampila FCI. 

c) toți câinii de vânătoare calificați ca și ”câini de vrabie” pe documentul de înregistrare 
al unei asociații de creștere. 

(5) La examenele de performanță (de ex.: VGP, VVSwP, VFSP, VStP) pot participa suplimentar toți câinii 
acceptați/admiși, aceștia sunt: 

a) câini de vânătoare din anumite rase crescuți în străinătate și a căror urmași care nu sunt sub 
incidența (4) b cu un Tablou de Ascendenți recunoscut de FCI a căror identitate este verificată de 
VDH și 

b) câini de vânătoare din anumite rase crescuți în Germania cu Tablou de Ascendenți ai unei 
asociații de creștere care nu este membru al JGHV. 

 
 

Acceptarea/admiterea pe baza scopului stabilit al asociației se realizează de prezidiul JGHV 
cu posibilitatea revocării deciziei pentru respectiva rasă după convenirea cu VDH. 

 
 
Interzicerea activit ății de arbitraj în caz de p ărtinire  

Un arbitru VR / RA/ de rezervă nu are voie să arbitreze niciun câine instruit sau crescut de el. Acest 
lucru este valabil și pentru prima generație a acestor câini. Același lucru este valabil și pentru 
descendenții unui mascul de reproducere etalon. Asociațiile speciale de creștere au dreptul să țină 
cont de cerințele lor, specifice rasei. În acest caz va fi informată conducerea JGHV. El de asemenea 
nu are voie să arbitreze câini ai căror conducători, crescători, proprietari de masculi reproducători 
etalon sau proprietari sunt înrudiți cu el până la gradul 3 de rudenie, sau cu care este sau a fost 
căsătorit sau înrudit prin alianță sau cu care trăiește în concubinaj. 

Un conducător de examen sau un VR nu are voie să conducă un câine la examenul condus de el. 
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Activitatea arbitrilor asocia ției JGHV  

Arbitrii asociației au voie să activeze doar la examenele organizate de asociațiile afiliate la JGHV, 
inclusiv la toate examenele de muncă/utilitate din statele federale. Reglementarea activității în 
străinătate revine fiecărei asociații în parte. 

Fiecare arbitru al asociației este obligat să-și respecte în principiu acordul de a realiza arbitrajul și să 
arbitreze acolo câinii conform regulamentului JGHV sau a regulamentelor de muncă recunoscută de 
țara respectivă. 

Nerespectarea acestor prevederi poate fi pedepsită conform  § 4 al regulamentului de disciplină al 
JGHV. Numărul maxim admisibil de câini care pot fi examinați într-o singură zi de un grup de arbitri: 
Un grup de arbitri poate arbitra într-o singură zi câini conform diferitelor regulamentelor de examinare; 
de ex.: VJP/Derby, HZP/Solms, VGP/HZP. 

Nu se admite depășirea numărului maxim de câini examinați de un grup de arbitri într-o zi conform 
acestor regulamente de examinare. 

Respectarea prevederilor legale în statele federale: 

Examenele asociației câinilor utilitari de vânătoare se supun prevederilor legale valabile în respectivul 
stat federal. 

Extrase din regulamentul arbitrilor asocia ției (actualizare 05 / 2012 )  
 
Numirea ca arbitru al asocia ției ( § 6 )  

(1) RA pot fi numiți de prezidiul JGHV conform  § 4 (5) a) al asociației și după promovarea examenului 
de specialitate (§ 5) ca VR. VR pot arbitra toate grupele de specialitate pentru care a fost numit. Vezi 
§ 6 (4). 

(2) Examenele de aptitudine pot fi arbitrate doar de cei care au dreptul de a arbitra întregul spectru de 
examinare. 

(3) La examenele de performanță, VR are dreptul de a arbitra doar probele pentru care este autorizat. 
Este însă posibil de a integra într-un grup de arbitri câte un VR din grupa asociațiilor speciale de 
creștere.. Acest lucru este valabil și pentru asociațiile speciale de creștere. 

Activitate arbitrilor asocia ției ( § 8 )  

(1) Activitatea de VR este posibilă doar dacă respectivul VR este trecut în lista actuală de arbitrii ai 
JGHV. 
VR trebuie să: 
a) fie membru al unei asociații ai JGHV conform § 3 (1) a-d al statutului JGHV 
b) fie în posesia unui permis de vânătoare valabil. 
c) Începând cu 01.01.2012 trebuie să fie abonat al documentului oficial de informare ”Câinele utilitar de 
vânătoare”. 

(2) Obligațiile unui VR rezultă din poziția sa specială. 
 În mod special i se cer: 

- respectarea întocmai a regulamentelor de examinare 

- comportare exemplară în calitate de vânător și conducător de câine 

- participare cel puțin o dată la 4 ani la o activitate de perfecționare a arbitrilor recunoscută conform (§ 
4). Participantului i se va atesta participarea printr-un document scris emis de asociația 
organizatoare, pentru aceasta se poate folosi fișa 65. 

- În loc de participarea la activitatea de perfecționare este posibilă și instruirea și conducerea unui 
câine în decursul acestor 4 ani corespunzător grupelor de specialitate pentru care VR este 
înregistrat. 

Controlul cade în sarcina specialiștilor asociațiilor membre, care răspund de activitatea arbitrilor 
 
Participarea la activități de perfecționare va fi notificată la sediul central pe fișa 64. Dovada calității 
de conducător va fi prezentată doar la cererea sediului central. 
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(3) Dacă una din condițiile numite la aliniatul 1, par. a, b și c nu mai este îndeplinită sau dacă VR nu 
poate aduce dovada participării la o activitatea de perfecționare a arbitrilor, calitatea de arbitru este 
sistată și pierdută după trecerea a 3 ani. . Sistarea calității de arbitru va fi anunțată în organul de 
presă al asociației, de asemenea și revenirea. 

(4) Arbitrii asociației au voie să activeze doar la examenele organizate de asociațiile afiliate la JGHV, 
inclusiv la toate examenele de muncă/utilitate din statele federale. Reglementarea activității în 
străinătate revine fiecărei asociații în parte. Fiecare arbitru al asociației este obligat să-și respecte în 
principiu acordul de a realiza arbitrajul și să arbitreze acolo câinii conform regulamentului JGHV sau a 
regulamentelor de muncă recunoscute de țara respectivă. Nerespectarea acestor prevederi poate fi 
pedepsită conform  § 4 al regulamentului de disciplină al JGHV. 

(5) Un arbitru VR / RA/ de rezervă nu are voie să arbitreze niciun câine propriu,instruit sau crescut de el. 
Acest lucru este valabil și pentru prima generație a acestor câini. Același lucru este valabil și pentru 
descendenții unui mascul de reproducere etalon (prima generație).  Asociațiile speciale de creștere 
au dreptul să țină cont de cerințele lor, specifice rasei. În acest caz va fi informată conducerea JGHV. 
El de asemenea nu are voie să arbitreze câini ai căror conducători, crescători, proprietari de masculi 
reproducători etalon sau proprietari sunt înrudiți cu el până la gradul 3 de rudenie, sau cu care este 
sau a fost căsătorit sau înrudit prin alianță sau cu care trăiește în concubinaj. 

(6) Aliniatele (4) și (5) sunt valabile și pentru candidații de arbitru. 

(7) Un conducător de examen sau VR nu are voie să conducă un câine la examenul în care deține 
aceste funcții. 
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Însemne distinctive JGHV  

1. Însemnul AH (însemnul ”Armbruster” de obedien ță la iepure)  

(1) Însemnului AH (însemnul ”Armbruster” fondat în 1960 de Leonard Armbruster) a fost preluat de JGHV 
la cea de-a 57-a Adunare generală a Asociației Câinilor Utilitari de Vânătoare în 15 martie 1970 prin 
hotărâre a acestei Adunări generale cu toate drepturile și obligațiile. 

(2) Însemnul AH este atribuit în următoarele condiții: 
 

Câinele trebuie în timpul unui examen al asociației, la care este înscris, la cheta liberă în câmp 
conform §§ 11 (3) și 13 (3) VZPO resp. § 31 VGPO să fie obedient la fiecare iepure pe care îl vede, 
obediență definită în sensul § 44 Al. 1 VGPO . El trebuie să fie la cel puțin 20 m distanță de 
conducător. După anunțarea notelor la proba de câmp câinele nu va mai fi examinat suplimentar 
pentru însemnul AH. 

(3) În afară de acestea, câinele trebuie la prima ocazie ivită după pierderea contactului vizual cu iepurele 
să lucreze pe urma acestuia conform § 11 (1) resp. § 13 VZPO, lucru pe urmă care trebuie să fie 
evaluat cel puțin cu calificativul ”bine”. 

(4) Aceste condiții pot fi îndeplinite și la un singur iepure. În cazul în care apar mai mulți iepuri este 
suficient lucrul pe urmă. 

(5) Însemnul AH nu poate fi atribuit dacă la fiecare iepure văzut câinele este obedient, dar nu obține la 
prima ocazie ivită pentru lucrul pe urmă cel puțin calificativul 
”bine”. 

(6) Asociația la al cărei examen un câine a îndeplinit aceste condiții, cere - independent de promovarea 
examenului - însemnul AH de la oficiul Cărții de Origine. 

(7) Cererea (Fișa 21) va fi realizată în interval de patru săptămâni. În cazul unor cereri trimise mai târziu 
va fi percepută o taxă de prelucrare de 25,00 € . Se va atașa un scurt raport al șefului arbitrilor 
referitor la lucrul câinelui. 

 
 
 

2. Însemnul pentru duritate (/)  

(1) Uciderea vânatului răpitor, pisici hoinare, urși spălători, masculi de jderi în vederea protecției 
vânatului este în primul rând sarcina vânătorului cu arma. În cazul în care un câine utilitar de 
vânătoare a apucat o piesă și o ucide imediat, înainte de a fi posibilă uciderea cu arma de foc, este 
vorba de o vânătoare corectă din punct de vedere cinegetic. 

(2) Când o astfel de muncă independentă poate fi dovedită indubitabil, pentru câinele respectiv poate fi 
cerut însemnul de performanță  pentru ”duritate” de la asociația câinilor utilitari de vânătoare. 
Însemnul de duritate trebuie cerut de asociație de la oficiul Cărții de origine în timp maxim de patru 
săptămâni după examen pe formularul dedicat acestui scop (fișa 22) În cazul unor cereri trimise mai 
târziu va fi percepută o taxă de prelucrare de 25,00 € . Asociația care depune cererea răspunde de 
credibilitatea acestui certificat. Cererii i se va atașa în principiu un plic timbrat cu adresa 
destinatarului. 
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3. Însemnul pentru urm ărirea cu glas  a vânatului (mânare) (\)  
 

 
(1) Dovada urmăririi cu glas (mânare) poate fi făcută prin 

 

1. vânare cu glas (numai la vulpe și iepure) la VJP, HZP și VGP sau la examene echivalente. 

2. vânare cu glas după vânat la scotocire la VGP/VPS (§14 VGPO/VPSO) sau la examene 
echivalente, 

3. prin mărturia a doi arbitri ai asociației referitor la vânarea cu glas după vânat, chiar și cu 
ocazia unei vânători, 

4. prin vânare cu glas la Vbr. 
 
 

(2) Cererea se va trece pe FB23a de asociația în cauză și trimite în maxim patru săptămâni la oficiul 
Cărții de origine. În cazul unor cereri trimise mai târziu va fi percepută o taxă de prelucrare de 25,00 
€ . 
Dacă se solicită o dovadă pentru conducător se va atașa un plic timbrat (este valabil pentru 
(1) Nr. 1 la HZP și (1) Nr. 3). 

 
Dovezile de vânare cu glas (\) realizate conform (1) nr.1 la VGP precum și cele conform (1) Nr.2 și 4 
vor fi trimise de oficiul Cărții de origine fără alte formalități direct asociațiilor respective de creștere. 

(3) Dovada vânării cu glas și a rezistenței la focul de armă la un VSwP resp., VFSP sau o asociație de 
creștere poate fi confirmată pe FB23b de doi arbitri ai asociației. Dovada trebuie certificată de o 
asociație afiliată și rămâne la conducător ca și anexă la Tabloul Ascendenților. 

(4) Toate dovezile de mânare cu glas obținute în afara examenelor și nu în cadrul unei vânători pot fi 
aduse doar în lunile august până la 1 mai inclusiv. 

 
 

4. Însemnul de aducere a aportului pierdut (VBr)  
 

 
(1) Dovada aducerii aportului pierdut poate fi obținută numai cu ocazia practicării vânătorii. 

(2) Câinele trebuie să lucreze cel puțin 300 m pe urma de sânge a unui iepure sau unei vulpi pe care nu 
l-a văzut/nu a văzut-o înainte și să aducă iepurele sau vulpea conducătorului său. 

(3) Vbr nu va fi cerut în cazul în care câinele nu a lucrat bine în ziua respectivă pe alte urme de sânge. 

(4) Se va determina modul de vânare. 

(5) Lucrul va fi confirmat de cel puțin un arbitru al asociației și un vânător ca martor. 

(6) Asociația în cauză trebuie să trimită cel târziu după patru săptămâni documentele la oficiul Cărții de 
origine (fișa 24, completată cu mașina de scris). În cazul unor cereri trimise mai târziu va fi percepută 
o taxă de prelucrare de 25,00 € . 
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5. Examen de încredere în capacitatea de aport (Btr)  
 
§ 1 

(1) Asociațiile afiliate pot organiza un examen de încredere în capacitatea de aport (a câinelui). 

(2) În cadrul acestui examen se va determina încrederea deosebită acordată câinelui utilitar la aport. 
Câinele dovedește această fermitate prin aceea că atunci când găsește vânat rece singur și fără nicio 
influență din partea conducătorului său îl apucă și îl aduce conducătorului său. 

 
§ 2 Examenul de încredere în capacitatea de aport se va desfășura în lunile august până inclusiv aprilie în 

pădure în desișuri pe cât posibil fără vânat, dar și în pădure cu sub-arboret des. Trebuie să existe mici 
luminișuri care să permită observarea câinelui. 

 
§ 3 La examenul de încredere în capacitatea de aport se vor folosi vulpi, care trebuie să corespundă 

prevederilor § 12 (1) al VGPO. 
 
§ 4 

(1) În terenul în care se va desfășura examenul se vor căuta și marca înainte de examen locuri potrivite 
pentru așezarea vulpilor. 

(2) Aceste locuri trebuie să fie la cel puțin 50 m distanță unul de celălalt și la cel puțin 100 m de locul de 
la marginea desișului unde câinele va fi eliberat din lesă în timpul examenului. Alegerea și 
amenajarea acestor locuri va fi făcută astfel încât arbitrii pot observa bine câinele și comportarea sa 
la vulpea pusă, dar câinele să nu poată vedea arbitrii și nici să-i adulmece. Se recomandă, dacă este 
cazul, folosirea de hochstand-uri, scări, etc. 

 
§ 5 Vulpea folosită în cadrul examenului trebuie așezată cu cel târziu 2 ore înainte de începerea lucrului pe 

locul marcat, liber - nu în spatele unui arbore sau într-o adâncitură. Vulpea va fi dusă la locul de 
așezare, în niciun caz nu va fi târâtă și nici nu va atinge solul în timpul transportului. Cărăușii vulpii 
trebuie să se deplaseze într-un arc larg care este tot timpul la distanță de cel puțin 200 m de locul de 
așezare spre partea din spate a terenului (opus locului în care va fi eliberat câinele din lesă) și de 
acolo să ducă vulpea pe cel mai scurt drum la loc, astfel încât câinele să nu dea de urme umane în 
timpul examenului. 

 
§ 6 

(1) La examenul de încredere în capacitatea de aport vor arbitra trei arbitri ai asociației. 
Doi dintre acești arbitri observă comportarea câinelui față de vulpe din locul de observare pregătit 
dinainte. 

(2) Acești arbitrii trebuie să aibă grijă ca ștandul de observare să nu fie în vânt cu locul de așezare a 
vulpii, dar totodată să poată observa bine comportarea câinelui față de vulpe. 

(3) Al treilea arbitru însoțește conducătorul câinelui examinat. El trebuie să vegheze la respectarea 
necondiționată,  în toate detaliile a prevederilor §§ 8 până la 10. 

 
§ 7 Comunicarea între arbitri se recomandă a fi realizată prin utilizarea semnelor. 

 
§ 8 

(1) Conducătorul nu are voie ca în timpul examinării câinelui său să conducă alt câine. În afară de arbitru 
nu are voie să-l însoțească nimeni, pentru a nu deranja câinele care scotocește. În timpul lucrului 
câinelui său are voie să se plimbe cu arbitrul în lungul desișului, dar după eliberarea câinelui din lesă 
trebuie să se comporte  absolut liniștit. 

(2) În cazul în care conducătorul nu respectă aceste prevederi, câinele va fi exclus din examinarea 
ulterioară, va fi chemat imediat și pus în lesă. 
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§ 9 

(1) Conducătorul poate lăsa câinele să scotocească plecând din locul său sau poate să lase câinele în 
poziția culcat la o anumită distanță și apoi să-l trimită printr-un semn sau strigăt să scotocească în 
desiș. 

(2) După ce cei doi arbitrii din ștandul de observare au indicat printr-un semn convenit dinainte că 
examenul poate începe, arbitrul care însoțește conducătorul dispune ca acesta să trimită câinele. 

(3) Conducătorul trebuie să trimită apoi câinele printr-o singură comandă de căutare (nu comandă de 
aport) în desiș. 

 
§ 10 Din acest moment i se va acorda câinelui 20 de minute timp pentru a găsi vulpea dispusă,  prin 

scotocire în desime și pentru a o aduce conducătorului său. În acest scop câinele poate fi încurajat de 
repetate ori să scotocească. 

 
§ 11 Câinele care în timp de 20 de minute după prima eliberare din lesă aduce vulpea conducătorului său a 

promovat examenul de fermitate a aportului. 
 
§ 12 Un câine care în timpul scotocirii găsește vulpea, dar nu o apucă și nu o aduce conducătorului său, se 

întoarce gol și scotocește mai departe, va fi exclus din examinarea ulterioară și va fi pus imediat în 
lesă. 

 
§ 13 Dacă un câine nu reușește la examenul de fermitate a aportului, vulpea pusă poate rămâne și se 

poate trimite un al doilea câine la scotocire în același desiș. Acesta trebuie însă să-și înceapă lucrul la 
cel puțin 50 m distanță față de locul în care a început primul câine. 

 
§ 14 Conducătorul examenului și conducerea asociației organizatoare răspund pentru desfășurarea 

regulamentară a examenului BTr și respectarea întocmai a prezentelor prevederi. 
 
§ 15 Conducătorul examenului trebuie în interval de patru săptămâni după examen să trimită oficiului Cărții 

de origine un raport de examinare (FB 25) care trebuie să conțină următoarele date: 
 

1. Locul și data examenului 

2. Numele, adresa și numărul de ordine al arbitrilor asociației 

3. Felul terenului de examinare 

4. Numele și numerele din cartea de origine a câinilor prezenți precum și numele și adresa 
conducătorilor lor 

5. O dovadă care trebuie să fie semnată de cei trei arbitri care au arbitrat la examen și în care sunt 
trecuți câinii prezenți la examen și care au promovat examenul de fermitate a aportului conform 
prescripțiilor prezentului regulament de examinare. 

6. Numele câinilor prezenți la examen care nu au promovat examenul, cu precizarea dacă acești 
câini au ajuns sau nu la vulpe. Dacă raportul și documentele ajung mai târziu de patru săptămâni de 
la examen la oficiul Cărții de origine se va achita o taxă de prelucrare de 25,00 €  pentru fiecare câine 
dar nu mai mult de 150,00 €  pentru întregul examen. 

 

 
§ 16 După verificarea documentelor oficiul cărții de origine atribuie câinilor care au promovat examenul de 

aport conform prezentelor regulamente însemnul de performanță ”Btr” și emite o dovadă proprietarului 
câinelui referitoare la examenul Btr promovat, ca și anexă la certificatul de origine. Această dovadă 
este trimisă organizatorului. 
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III. Dentiția câinelui 
Vedere laterală schematică a dentiției câinelui (partea stângă a craniului) 

 
 
 
 
 

Partea laterală a maxilarului  
 

 
 
 
 
 

 
S P1 

F P2  P3 

 
F 

 
 
 
 
 
 

 

P4  M1 
M1 

 

 
 
 
 
 
 

M2 
 

 

M2   M3 

Observa ție Din motive de simplitate se 
folosit numerotarea uzuală în cercurile  
chinologice germane a premolarilor 1 
la 4, pornind de la canin din față înspre 
spate. Nomenclatura internațională 
notează cel mai mic premolar după 
canin 

S P1 P2 P3 P4 
 

ca și premolar nr.4, cel mai mare 
dintre molari cu nr.1 

 

 
 
 
 

Partea laterală a mandibulei 
 

 
 
 
 

F  maxilar  F 
3   2  1 1    2 3 

 
Vedere schematic ă din fa ță a 
denti ției câinelui cu incisivi și canini 
(caninii inferiori sunt în fața celor 
superiori, incisivii sunt numerotați). 

F 3 2  1 1 2  3 F 
 
 
 
mandibulă 

 
 
 

 
Reprezentarea schematică a diferitelor tipuri de mușcături (din 
stânga spre dreapta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mușcătură în 
foarfece 
Corect! 

mușcătură în clește 
Corect condiționat! 
Precauție la folosire 
ca reproducător! 

Prognatism 
inferior 
Greșit! 

Prognatism 
superior 
Greșit! 
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IV. Morfologia câinelui (schiță) 
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1. Nas (trufă) 
2. Bot 
3. Stop 
4. Fruntea 
5. Ceafă 
6. Gât 
7. Greabăn 
8. Spate propriu-zis 
9. Adâncitura spatelui 

10. Șale 
11. Crupă 
12. Prinderea cozii 
13. Linie inferioară a burții 
14. Linie inferioară a pieptului 
15. Încheietură carpiană 
16. Piept 
17. Linia inferioară a gâtului 
18. Gură 
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Morfologia câinelui (schelet) 
 
 
 
 
 

3 
1 4 

 

 

5 
 

 

2 7 8 9 

 
6 

 
 

 
29 

28 
 

27 

13 
26 14 

25 

24 
 

23 18 

10 
 
 

12
 11 

 

 
15 

 
 

16 

17 

 
 

22 19 

 

21 20 

 
 
 
 

1. Maxilar 
2. Mandibulă 
3. Protuberanță (os) occipitală 
4. Atlas (= prima vertebră cervicală) 
5. Celelalte vertebre cervicale 
6. Spată 
7. Vertebre   
8. Osul șoldului (bazinului) 
9. Osul lombar 
10. Os coxo-femural 
11. Articulația șoldului (coxo-

femurală) 
12. Femur 
13. Rotulă 
14. Articulația genunchiului (femuro- 

tibio-rotulară) 
15. Fibulă 

16. Tibie 
17. Os tarsian 
18. Încheietura jaretului 
19. Oase metatarsiene 
20. Falange – membre posterioare 
21. Falange – membre anterioare 
22. Oase metacarpiene 
23. Ulna 
24. Radius 
25. Cot  
26. Articulația cotului (humero-radio-

ulnară) 
27. Humerus 
28. Vârful osului pieptului 
29. Articulația umărului (scapulo-

humerală) 
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V. Marcarea locului în care vânatul mare a fost rănit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semn de atenționare - urmează alte semne Direcția de deplasare a vânătorului 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locul în care a fost rănit un mascul care 
se deplasează spre dreapta 

Locul în care a fost rănită o femelă 
care se deplasează spre dreapta

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locul în care a fost rănit animalul 
Direcție de deplasare necunoscută Loc de oprire și așteptare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urmărirea poate continua Atenționare (alarmă) 
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VI. Împachetarea curelei folosite pentru urma de sânge 
 
 
 
 
 

Înainte de mânuire, 
cureaua se strânge 
după lungime de 4-6 
ori  

Apoi este înfășurată 
de jos în sus cu 
partea netedă 
înspre exterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O lungime de braț 
 
 
 
 
 
 

Sus se lasă atât liber astfel 
încât cureaua să poată fi 
petrecută 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Când cureaua este 
strânsă, zgarda poate 
fi petrecută în bucla de 
lungimea brațului. 

 
Acum cureaua poate fi 
purtată peste umăr. 
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VII. Simboluri și prescurtări 
pentru însemnele de 
performanță ale JGHV 

 
 
 
 
 
 
 

1. Înaintea numelui câinelui: 
 

1 = însemnul durității 
 
2 = dovada mânatului cu glas 

 
4 = bocitor 

 
3 = câine care indică vânatul mort 

 

 
 
 

2. După numele câinelui:  

Tatăl în DGStB =   \ 

Mamă în DGStB =  /  

ambii părinți în DGStB = < 

AH = ArmbrusterHaltabzeichen  

Vbr =Dovada aducerii aportului pierdut 

Btr = Examen de încredere în calitățile de aport - promovat 
 
Sw = Examen de lucru al asociației pe urma de sânge - promovat 


