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TEST DE VANATOARE PENTRU RETRIEVERI
PROBA DE APTITUDINI NATURALE
T.A.N.

SCOP :
Retriever-ul este ajutorul indispensabil al vânătorului, după focul de armă. Scopul acestor probe
este de a selecţiona cei mai buni retrieveri respectiv cei ce au plăcerea de a căuta vânatul
împuşcat, cu marcarea punctului de cădere al vânatului, cu un bun temperament, un nas bun, cu
initiativă si care nu deteriorează vânatul.
Dresajul (handling-ul) nu trebuie considerat decât ca un complement indispensabil al acestor
calităţi, făcând ca acest caine să fie calm în stand, docil la îndeplinirea ordinelor şi eventualelor
îndrumări pe care conducătorul său este câteodată chemat să i le dea, in cazul in care retrieverul
nu a văzut locul unde vânatul a căzut.
Scopul este să încurajeze participarea câinilor începători, chiar și atunci când nu au ajuns la un
dresaj suficient de complet și corespunzător, pentru a selecta cei mai buni câini și mai presus de
toate pentru a oferi posibilitatea de a evalua calitățile naturale ale subiecților care participă pentru
prima dată la o proba de vânătoare. Scopul este de a obține una din calificările prevăzute de
prezentul regulament (Admis sau Amînat). Fiecare câine va fi judecat individual, prin urmare, vor fi
testati numai pentru a fi calificati și nu clasificati.

ORGANIZARE :
TAN ul este dedicat retrieverilor cu vârsta cuprinsa intre 18 luni si 8 ani. Acest test este organizat
de către C.R.C.V - Secțiunea Retrieveri – A.Ch.R.(F.C.I).
Organizatorii vor lua, de comun acord cu proprietarii terenurilor de vânătoare, măsurile necesare
reuşitei acestor probe. Ei veghează la aplicarea prezentului regulament. Armele oficiale vor fi
desemnate de către comitetul de organizare sau de către gazda de vânătoare.
Acest eveniment va fi jurizat de către Arbitri ACHR / FCI. Arbitrii experți sunt complet liberi să ia
deciziile și să le argumenteze; acestora li se cere să respecte prezentul Regulament si să țina
cont de aptitudinile naturale ale retrieverului examinat.
TAN-ul va fi efectuat cu utilizarea de preferat de vânat “cald” cu pene dar se poate folosi si vînat
rece cu pene “cold game” (fazan, rață).
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În cazul unui rezultat pozitiv al probei, se va acorda calificativul ADMIS (minim 75 de puncte din
cele 100 existente) sau AMÎNAT (sub 75 de puncte din cele 100 posibile).
Nu pot lua parte la examinare decât câinii de rasă pură, cuprinsi in catalog, adică cei care sunt
înscrişi într-o carte de origine recunoscută de către A.Ch.R - FCI sau într-o carte de origine anexă
a unei ţări afiliate la FCI fie că sunt pedigree A, B, C.
Înscrierile trebuie să fie trimise la secretariatul desemnat de către comitetul organizator, în
termenul fixat de programul probelor. Va exista Fișa de înscriere cu programul concursului și
arbitrul, in conformitate cu reglementările A.Ch.R.; aceasta trebuie să reia menţiunile care sunt
necesare pentru stabilirea listei participanţilor (programul zilei): numele oficial şi de apel al
câinelui, rasă şi sex, numărul cărţii de origine, numărul identificării electronice (microcip) sau tatuaj
(după caz), data de naştere, numele părinţilor, numele crescătorului, numele şi adresa
proprietarului si a handler-ului. (Anexa 1).
ÎNSCRIERI REFUZATE – CÂINI EXCLUSI:
a. Nu pot concura şi sunt excluşi, câinii ce aparţin unei persoane excluse din FCI / ACHR sau
datoare la un organism afiliat FCI cu o sumă indiferent cu ce titlu (lista forfetară).
b. prezenţa căţelelor în călduri, gestante peste 40 de zile si ce alapteaza pui este strict interzisă.
c. data limită a înscrierilor: nici o înscriere nu se acceptă după data de închidere a acestora.
d. Nici o taxă de înscriere nu se restituie, decât dacă se solicită cu minim 5 zile înainte de concurs.
e. nu se acceptă înlocuirea câinilor după terminarea înscrierilor.
f. nu sunt admişi câinii agresivi, câinii ce suferă de vreo boala contagioasă, câinii monorhizi sau
criptorhizi.
Atunci când, din motive obiective, comitetul organizator decide să schimbe data concursului,
trebuie să îi informeze pe toţi cei interesaţi. Proprietarii au dreptul să solicite restituirea taxelor de
înscriere timp de 8 zile de la data primirii notificării. Inscrierile care nu au fost retrase rămân
valabile pentru noua dată. Comitetul organizator îşi rezervă dreptul să anuleze concursul şi să
restituie taxele de înscriere.

DESFĂȘURAREA PROBEI:
TESTUL DE APTITUDINI NATURALE (TAN) este efectuat prin crearea situațiilor de vânătoare
practică având ca scop evaluarea instinctului de aportor al retrieverului examinat. Acest test poate
dura intre 10 si 20 de minute. Este necesar un Arbitru (A), un Asistent de Trăgător (AT) si un
Trăgător (T), un Secretar. Cuprinde 2 probe: Aportul de pe sol și Aportul din apă adîncă.
Intrarea în concurs se face pe baza numerelor de participare ce se obțin în funcție de ordinea de
înscriere in examinare. Țoti câinii vor sta în fundal, lîngă handlerii lor, în poziție de așteptare, în
lesă, pînă la chemarea arbitrului.
Proba 1: APORTUL DE PE SOL
La chemarea A, Handlerul (H) intră pe terenul de lucru cu câinele în lesă și se poziționeaza în
locul indicat de către arbitru, lîngă acesta. Câinele trebuie să stea perfect aliniat lîngă piciorul stîng
al H, în poziție de șezi, în imediata apropiere a puștii, în vederea executării acțiunii de vânătoare
cu marcarea punctului de cădere al vânatului (câinele trebuie sa vadă locul sau zona în care cade
vînatul). După această poziționare a câinelui, H scoate zgarda si lesa acestuia si le introduce in
buzunar (de preferat). Această poziționare a câinelui cu așteptarea comenzilor de la H, definește
“stadines” bun. La semnalul A, AT aruncă în aer vînatul cu pene, la distanță, iar T trage focul de
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armă de vinatoare in plan vertical. După aprecierea reacției câinelui la zgomotul focului de armă
(să rămână calm și să-și măreasca concentrarea scrutând foarte atent orizontul cu vădita intenție
de localizare a locului de cădere a aportului; nu trebuie să se sperie, să vrea să fugă sau să aibă
altă reacție necontrolată), A va atinge umărul H acesta fiind semnul că se poate trimite câinele
după aport. Trimiterea câinelui după aport se face prin comandă vocală de către H dar se acceptă
și semnele specifice (mâna aliniată cu obrazul câinelui, pe direcția aportului). Se va evita
trimiterea câinelui la aport pe distanțe lungi sau cu trasee cu dificultate crescută.
Prin APORT CORECT se înțelege: marcarea clară, plecarea la semnalul H a câinelui către aport
în viteză cît mai mare cu dorință vădită în găsirea acestuia, găsirea aportului cît mai rapidă,
întoarcerea cu acesta în gură cît mai repede, predarea corectă a aportului handlerului său.
Predarea corectă a aportului va fi considerată ca atare dacă retrieverul se întoarce către H cu
aportul în gură, ia poziție de șezi în fața handlerului, cu capul în sus și-l predă acestuia la
comandă; se apreciază predarea aportului ca fiind bună și atunci cind aportul este lăsat la sol de
către cainele ce este corect poziționat in fața H.
A. va aprecia lipsa de reacție negativă (necontrolată) la focul de armă, bunul “stadines”, viteza de
recuperare a aportului (plecarea către aport, recuperarea acestuia și întoarcerea către H), buna
predare a aportului către H, bunul control al H asupra câinelui său pe tot parcursul probei.
Arbitrul poate solicita desfășurarea acestei prime probe de aport de pe sol pentru toți câinii și de
abia după aceea poate solicita desfășurarea celei de a doua probe, Aportul din apă adîncă. A
poate opta și pentru executarea consecutivă a celor două probe pentru fiecare câine în parte.
Proba 2: APORTUL DIN APA ADINCA:
Pentru aceasta proba se respectă metodologia desfășurării probei anterioare de aport. Pentru
aceasta probă se recomandă folosirea vînatului “cald” (rață) ca aport. Aportul va fi aruncat de AT
spre mijocul apei adînci în timp ce T trage focul de armă pe luciul de apă la o distanță cuprinsă
între 6 si 10 metri peste locul căderii vânatului. După notarea reactiei câinelui la focul de armă, la
comanda H, câinele trebuie să intre în apa adîncă. Un aport corect din apă va fi considerat ca
atare atunci cînd retrieverul intră în apă, se îndreaptă către aport, îl recuperează și-l predă corect
H sau măcar îl aduce pe mal și-l lasă în apropierea H. Important este să scoată aportul din apă și
să-l aducă pe mal, cît mai aproape de H chiar dacă se oprește să se scuture de apă.
Un retriever va fi desemnat ca ADMIS daca reușește să parcurgă cu succes aceste două probe de
aport.
În cazul în care retrieverul este AMÎNAT la prima probă (cea a aportării de pe sol), câinele este
lăsat să parcurgă și cel de-al doilea aport (cel din apă adincă) chiar dacă TAN-ul este considerat
nepromovat in final (Amînat).

ERORI GRAVE:
- câinele este prea dependent de H
- Comportament zgomotos
- câinii nu sunt liniștiti sau calmi pe linie și necesită atenție
- Lipsa de control și perturbarea terenului util pentru probă
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- Marcarea (memorizarea) insuficientă a punctului de cădere
- Mersul la picior incorect
- Munca slabă și fără inițiativă

ERORI ELIMINATORII:
- Schimb de vânat în perioada de aportare
- Contactul fizic cu câinele
- Comportament agresiv al câinelui
- Refuzul de a preda aportul
- Plâns sau lătrat
- Frica de foc
- Abandonarea definitivă a locului de lângă H
- Nu răspunde la apelul repetat al handlerului
- Refuzul de a intra în apă
- Refuzul de a aporta vânatul
- Suma de erori grave
Doar in cazul în care un câine nu face greșeli eliminatorii si va cumula un minim de 75 de puncte
din 100 posibile, acestuia i se va fi conferi calificativul ADMIS. Fiecare câine participant va primi
Fișa de Arbitraj (Anexa 2) și i se va trece in Carnetul de performanță rezultatul final al acestui test
de aptitudini naturale.

(SiglaA.Ch.R )( Sigla F.C.I.)

CLUBUL ROMÂN CÂINI VÎNĂTOARE – Secțiunea RETRIEVERI
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FOAIE DE ARBITRAJ TEST DE APTITUDINI NATURALE T.A.N. PENTRU RETRIEVERI
Locatia:
Numecaine:
Microcip:
Sex:
Tatal:
Proprietar / Adresa:
PROBA A: APORTUL DE PE SOL (maxim 50 puncte)
Exercitiu

Data:
Nr. Ped.
Crescator:
Mama:
Handler:

Nr. Concurs:
Data nastere:

Observatii

Punctaj Maxim
50
10

SUBORDONAREA CAINELUI DE CATRE
HANDLER
REACTIA LA FOCUL DE ARMA

Punctaj
obtinut

10

APORTUL (MARCAREA)

10

APORTUL (RECUPERAREA)

10

APORTUL (PREDAREA)

10

TOTAL A. :
PROBA B: APORTUL DIN APA ADINCA (maxim 50 puncte)
Exercitiu

Observatii

Punctaj Maxim
50
10

SUBORDONAREA CAINELUI DE CATRE
HANDLER
REACTIA LA FOCUL DE ARMA

Punctaj
obtinut

10

APORTUL (MARCAREA)

10

APORTUL (RECUPERAREA)

10

APORTUL (PREDAREA)

10

TOTAL B.:
TOTAL A + B:
ECHILIBRUL NERVOS SI COMPORTAMENTUL GENERAL AL RETRIEVERULUI PE TIMPUL LUCRULUI:
EXCELENT

FOARTE BUN

BUN

NECORESPUNZATOR

REZULTAT FINAL EXAMEN T.A.N.:
PUNCTAJ FINAL

ADMIS
minim 75 puncte

AMINAT
sub 75 de puncte

VIZA ORGANIZATORULUI:

ARBITRU:

………………………………………

…………………………………………………………..
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