REGULAMENTUL EXAMENULUI DE CREŞTERE DE PRIMĂVARĂ (DERBY)

1. Scopul examenului
(1) Examenul „Derby” este un examen de creştere. Are drept scop determinarea aptitudinilor câinelui în
cele mai importante probe de câmp şi de a oferi concluzii cu privire la calităţile de reproducători ale părinţilor.
(2) Acest examen îşi îndeplineşte scopul cel mai bine atunci când pe de-o parte educaţia şi pregătirea
câinelui tânăr sunt astfel încât aptitudinile naturale sunt dezvoltate şi pot fi determinate, iar pe de altă parte
influenţa conducătorului nu estompeaza aptitudinile naturale. Conform experienţei, la primul „câmp de
primăvară” sunt create cele mai bune premize pentru examinarea aptitudinilor referitoare la: fineţea nasului,
capacitatea de a găsi, o chetă inteligentă, aretul şi filajul vânatului cu pene.
(3) Educaţia pentru Derby va avea cel mai mare succes, când pasiunea sălbatică a câinelui tânăr pentru
iepure şi urma acestuia iarna şi la începutul primăverii au fost astfel frânată, încât să poată fi determinat să
lucreze la începutul perioadei de împerechere a potârnichilor. De aceea, în cadrul examenului de Derby nu
se pretinde munca pe urma de iepure. Modul de a vâna la iepurele aparut ocazional şi lucrul foarte bun pe
urma sunt însă consemnate.
(4) Conditia necesara pentru examinarea câinelui tânăr sunt terenurile cu suprafete mari, bine populate cu
vânat cu pene.
(5) Recunoaşterea valorii genetice a părinţilor câinelui tânăr este uşurată mult prin examinarea cât mai
multor fraţi din aceeaşi fătare.
(6) Cluburile, asociatiile şi arbitrii trebuie să fie interesaţi în aceeaşi măsură să acorde importanţa cuvenită
premiilor obţinute în cadrul examenului de creştere de primăvară – Derby-, prin cerinţe ridicate, dar raţionale,
astfel încât examenul Derby să rămână un instrument valoros pentru creştere.

2. Organizarea examenului
§1
Testarea de primăvară – Derby- trebuie să se desfăşoare exclusiv primăvara. Organizarea şi desfăşurarea
acestui examen este sarcina cluburilor si asociatiilor.
§2
(1) Se admit toţi câinii braci germani cu păr scurt, care au fost fătaţi după 1 octombrie si cu doi ani
inaintea anului concursului. Ei trebuie să fie înregistraţi în Cartea de Origine Romana sau într-o alta carte
de origine recunoscută FCI.
(2) Câinii având vârsta peste 15 de luni trebuie, dacă sunt mai mulţi de 3, examinaţi împreună într-o grupă
separată.
(3) Câini de aret de alte rase cu documente FCI pot lua parte la testare, dar sunt consideraţi « în afară de
concurs »
§3
(1) În aceeaşi zi de examinare o grupă de arbitri nu va examina mai mult de 6 câini.
(2) În mod excepţional, conducătorul examenului poate accepta până la 8 câini, dacă fondul de vânătoare
este foarte bine populat cu vânat cu pene.
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3. Defăşurarea testării
Generalităţi
§4

(1) Câinii vor fi examinaţi individual la toate probele. Fiecărui câine i se va acorda de mai multe ori şansa de
a-şi dovedi cunoştinţele. În raportul final vor fi trecute toate detaliile importante.
(2) În continuare câinii vor fi examinaţi la probele de câmp în perechi, conform selecţiei arbitrilor, în aşa fel
încât să se determine în condiţii cât mai asemănătoare, care câine ştie să-şi folosească mai bine nasul şi
care din acestia găseşte mai repede şi mai mult vânat. Distanţa dintre cei doi câini nu are voie să devină atât
de mare încât grupa de arbitri să fie nevoită să se despartă.
Probe de examen
§5

(1) În cadrul examenului de creştere de primăvară – Derby – accentul se va pune pe determinarea calităţii
nasului, o căutare continuă, rezistentă şi cât se poate de planificată, găsirea rapidă a vânatului, aretul ferm şi
obedienţa cât mai bună. Este foarte importantă determinarea caracterului echilibrat şi evaluarea precocităţii
câinelui.
(2) Se testează:
Nas, chetă, aret, obedienţă
(3) Se determină:
Plăcerea de a lucra, obedienţa.
Se va determina dacă este posibil şi stilul de a vâna (cu glas pe urmă, cu glas la vedere, vânare mută sau
glas la vânat rănit). Vânarea cu glas pe urmă, cu glas la vedere sau vânarea mută se punctează doar la
iepure sau vulpe. Glasul la vânat cu pene se va trece pe tabelul de note şi se va contrasemna de către
conducătorul examenului.
Pentru aprecierea aptitudinilor câinelui la Derby trebuie ţinut cont de tinereţea şi experienţa redusa a câinelui
precum şi de influenţa benefică sau mai puţin benefică a conducătorului.

Nas:
(4) Calitatea nasului poate fi evaluată principial doar indirect printr-o observare atentă a unui multitudini de
indicii. De aceea, evaluarea presupune cunoştinţe solide şi experienţă bogată din partea arbitrilor, pentru a
putea ţine cont de condiţiile concrete privind vegetaţia existentă, condiţiile de vânt, etc.
La câinii cu nasul fin, stilul de lucru este marcat în primul rând de folosirea nasului. Aceşi câini stau cu
nasul în vânt, marchează scurt mirosul de vânat sau de păsări, găsesc repede, filează de departe şi ştiu să
indice precis vânatul. O poziţie mai mult orizontală decât verticală a capului este semnul unei bune folosiri a
nasului şi oferă indicii asupra calităţii nasului.
Cheta:
(5) Cheta trebuie să fie fluentă, planificată, continuă şi tenace, însă nici într-un caz „pe fugă“, neconcentrată,
inconstantă sau la văz. Stilul de a căuta trebuie să fie determinat de folosirea nasului şi de dorinţa de a
găsi. Cheta va fi apreciată cu atât mai mult cu cât ea este adaptată terenului şi condiţiilor de vânt. O bună
împărţire a spaţiului, o întoarcere corectă în vânt, abordarea hotărâtă a obstacolelor sunt la fel de importante
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pentru evaluare ca şi un tempo adaptat terenului şi vegetaţiei, un galop fluent care acoperă teren, cat şi
rezistenta. Stilul de a căuta permite evaluări privind caracterul, echilibrul şi „liniştea“ internă a câinelui.
Aretul:
(6) Câinele trebuie să areteze vânatul cu pene, care stă pe loc. O scurtă marcare nu este suficientă. Ca şi
aret trebuie considerat doar aretul la vânat. Un aret „foarte bun“ este atunci când câinele rămâne în aret ferm
la vanatul care sta pe loc, iar in raport cu vânatul în mişcare pe care nu il vede trece în filaj fără a fi influenţat.
Aretul repetat şi ferm fără vânat (aret „in gol“) se consideră un semn al aretului nesigur şi se va considera
defect.
Fuga după vânatul cu pene care zboară nu este considerată defect la Derby.
În cazul lipsei vânatului cu pene, aretul va fi evaluat la vânatul cu păr.

Docilitate:
(7) Docilitatea rezultă din posibilitatea de a conduce câinele şi modul de colaborare al acestuia cu
conducătorul, precum şi din dorinţa câinelui de a se pune în slujba conducătorului său.
Pofta de lucru şi obedienţa:
(8) Pofta de lucru şi obedienţa câinelui vor fi determinate cât mai precis prin observarea atentă a câinelui pe
toată durata examenului şi vor fi luate în considerare prin atribuirea unui calificativ după libera apreciere a
arbitrului.
Obedienţă:
(9) Spre deosebire de docilitate, prin obedienţă se înţelege o formă directă de subordonare condiţionată de
educaţie şi dresaj. Obedienţa este cerută câinelui în mod unilateral de conducătorul său. La Derby cerintele
de obedienţa la câinele, a cărui atenţie nu este distrasă de prezenţa vânatului sau care nu lucrează la
vânat, este sa asculte de fluierul sau chemarea conducătorului,sa vina la acesta şi sa se lase legat în lesă.
Poftă de lucru:
(10) Pofta de lucru inseamna pofta şi dorinţa cu care câinele se dedică lucrului cerut de la el.
Determinarea greşelilor şi a rezistenţei la focul de armă:
(1) Sunt considerate greşeli:
1. Neglijarea voită a vânatului.
2. Aret „in gol“ repetat.
3.Starnirea vânatului cu pene, fără a-l indica înainte sau trecerea peste vânat cu pene, atunci când ambele
sunt cauzate de nas insuficient.
4. Goana repetată şi îndelungată după iepuri, prin care câinele se sustrage examinării în probele de bază ale
lucrului la câmp la vânat cu pene.
5. Stârnirea vânatului după filaj îndelungat, datorită educaţiei pentru Derby incomplete. De multe ori însă se
acordă puncte pentru fineţea nasului.
(2) Pentru determinarea unei eventuale frici sau sensibilităţi la focul de armă se vor trage două focuri cu alice
la interval de cel puţin 20 secunde pentru fiecare câine în timp ce acesta caută, la o distanţă care nu are voie
să depăşească distanţa focului cu alice. Vor fi respectate cele prevăzute în § 11, aliniatele 5, 7 şi 8 din
Condiţiile Generale.
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§6
Urma de iepure
(1) În cazul în care un câine, din dorinţa conducătorului sau din întâmplare lucreaza in mod deosebit pe urma
unui iepure „sărit“, si nevăzut de câine, aceasta va fi recompensată cu o steluta (steaua Andreas). Acest
rezultat nu are influenţă asupra punctajului în examen.
(2) Nu există pretenţia de lucru pe urma de iepure.
(3) Se va evalua numai aptitudinea de a căuta şi siguranţa căutării. Mânarea cu glas va fi notată.

IV. Acordarea premiilor
§7
(1) Se acordă premii 1, 2 şi 3.
(2) Pentru obţinerea unui premiu 1, câinele trebuie să obţină calificativul „foarte bine“ în probele de nas,
chetă şi aret şi cel puţin calificativul „bine“ la docilitate. Pentru un premiu 2 trebuie obţinute calificative de
“bine”, iar pentru un premiu 3 calificative de cel puţin „satisfăcător“ în probele menţionate mai sus.
Condiţiile minime pentru fiecare clasă de premiere sunt trecute în tabelul de mai jos.
Proba

Punctaj
Premiul 1 Premiul 2 Premiul 3

Nas

4

3

2

Chetă

4

3

2

Aret

4

3

2

Docilitate

3

3

2

(3) Nu se va realiza o ierarhizare a câinilor în cadrul aceleiaşi clase de premiere.
(4) La câinii care reuşesc să absolve cu succes în anul lor de naştere un examen Derby se trece în dreptul
diplomei observaţia (J) pentru juniori (de exemplu: D1 (J)).
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