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Preambul  
 
Acest Regulament de Examinare pentru Câinii de Salvare a fost elaborat împreună cu 
Comisia pentru Câinii de Salvare FCI/IRO și a fost aprobat atât de comitetul de  conducere 
FCI, cât și de Adunarea Generală IRO. 
 
Aceasta înlocuiește Regulamentul de Examinare-Câini de Salvare valabil până acum al FCI și 
IRO.  
 
Acest Regulament de Examinare a fost discutat și elaborat în limba germană.  
La traducerile în alte limbi și în cazuri de îndoială textul în limba germană este decisiv.  
 
Regulamentul de Examinare va fi verificat cel mai din timp după cinci ani cu privire la 
actualitatea sa și experiențele dobândite în utilizarea sa și dacă este necesr va fi modificat, 
adaptat sau extins.  
 
Modificările necesită aprobarea formală a comisiilor competente  FCI și IRO. Acest 
Regulament de Examinare se aplică tuturor asociaților membre / organizațiilor FCI și IRO. 
 
Ar trebui să existe o platformă la nivel mondial pentru serviciile de urgență ca bază pentru 
instruirea câinilor de salvare. 
 
Testul de aptitudini orientat spre operațiune este reglementat și realizat în organizațiile 
naționale și internaționale de operațiune. 
 
Din motive practice sunt enumerate în general numai denumirile de gen masculin, acestea se 
aplică în egală măsură și pentru formele de gen feminin.  
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Traducere  din limba  germană 

 

11 

 

 

 

10  Anexă – Schemă și schițe pentru obediență…………………………………… 137 
 10.1 

 
Mersul în lesă / Urmare liberă….……………………………………. 137 

 10.2 
 

Trecerea printr-un grup de persoane………..………………………. 138 

 10.3 
 

Culcat și apel…………………….……………………………………. 139 

 10.4 
 

Schimbarea poziției……….………………………………………….. 140 

 10.5 
 

Purtare și predare V…….……………………………………………. 141 

 10.6 
 

Purtare și predare A, B………….………………………….………... 142 

 10.7 
 

Controlarea la distanță………………………………………..……… 142 

20 Anexă – Schemă și schițe pentru dexteritate 
 

143 

 20.1 
 

Traversarea materialului neplăcut………………………..…………. 143 

 20.2 
 

Traversarea unei punți fixe………………………………………….. 144 

 20.3 
 

Direcționare la distanță L V…………………………………………. 145 

 20.4 
 

Direcționare la distanță L A & B…………………………………….. 145 

 20.5 
 

Direcționare la distanță………………………………………………. 146 

 20.6 
 

Punte mobilă….……………………………………………………….. 147 

 20.7 
 

Scară……………………………………………………………………. 148 

 20.8 
 

Tunel cu tub moale……………………..……..………………………. 149 

 20.9  
 

Balansoar………………………………………………………………. 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Traducere  din limba  germană 

 

12 

 

 

1.  General 
 
1.1  Scop și executare 
 
Scop Aceste teste-câini de salvare trebuie să îi califice pe câinii 

individual pentru formarea continua în natura de salvare în 
funcție de domeniul său de utilizare.  
Această testare dată trebuie să fie dovada unei instruiri cu 
succes spre calea către câinele de salvare în domeniul 
respectiv.  
Ea este baza pentru instruirea continuă în cadrul serviciilor de 
urgență.  
  

Disponibilitate Disponibilitatea este determinată și acordată exclusiv de 
serviciile de urgență.  
Pentru aceasta pot fi stabilite alte condiții, de exemplu 
repetarea periodică a anumitor testări, cunoștințe suplimentare 
ale conductorului câinelui, cursuri de radio, cursuri de 
alpinism, limita de vârstă pentru câine și conductor câine, 
testarea-condițiilor, cerințe de echipament, cursuri de prim-
ajutor, etc.  
 

Executarea 
testărilor 

Testările-câinilor de salvare pot fi ținute pe tot parcursul 
anului. În cazul în care nu este asigurată siguranța și sănătatea 
omului și animalului, trebuie să se păstreze distanță față de 
executarea unei testări.  
La evenimente mari, cum ar fi testări mari, campionate 
naționale și mondiale, sunt posibile restricții tactice în ceea ce 
privește numărul de participanți și orarul. 
Testările pentru câinii de salvare pot fi efectuate ca și probe de 
miros sau testări de obediență în toate  specialitatile și treptele. 
În acest caz este prezentat doar un singur domeniu. Testările, 
care au fost susținute doar într-un singura etapă vor fi introduse 
de asemenea cu puncte și calificative în Carnetul de 
Performanță, cu remarca că, doar un domeniu a fost testat. 
De exemplu: RH-F B … testare completă  
 
                     RH-F B, N ...   doar proba de miros 
                     
                     RH-F B, UO… doar obediență/dexteritate 

 

 Un examen IPO-R  nu este recunoscut ca și examen de lucru 
absolvit, pentru a participa la expozițiile de frumusețe,  de 
creștere, de Körung etc., dacă nu a promovat ambele etape  
(Proba de miros și proba de Obediență/Dexteritate) 
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1.2 Abrevieri generale și definiții  
 
Organizații FCI  Federația Chinologică Internațională 
 LAO Organizația Națională a FCI 
 IRO Organizația Internațională a Câinilor de Salvare 
 NRO Organizația Națională a Câinilor de Salvare a IRO 

 
Documente IPO-R Regulament International de Examinare pentru Câinii de 

Salvare 
 

Testări RH-F Examen urmă           
 RH-FL Examen suprafață     
 RH-T Examen dărâmături  
 RH-L Examen avalanșă      
 RH-W Examen apă              
 RH-MT Examen mantrailing  

 
Conductor 
câine/Câine  

H Câine 

 HF Conductor câine (este valabil pentru denumirea de gen 
feminin & masculin) 

 RH Câine de salvare 
 RHT Echipa canină de salvare = câine și conductor câine 
 HZ Comandă verbală 
 SZ Comandă prin semn 

 
Persoane HP Asistent, personal auxiliar 
 PL Responsabil de examen 
 PR Arbitru 
 RA Instrucțiune arbitru 
 VP Persoană ascunsă 
 FHL Persoana care pune pista 
 TL Persoana care pune traseul 

 
Termeni tehnici F Pistă 
 FL Suprafață 
 GW Dexteritate 
 
 GS  Poziția de start  
 ID  Obiect de identificat 
 L Avalanșă 
 LH Carnet de Performanță 
 LVS Detector-îngropat-avalanșă 
 MT Mantrailing 
 T Dărâmături 
 TO Localizare tehnică  
 UO Obediență 
 W Apă 

 
 

Nivele de testare A Examen nivel A 
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B 
V 

Examen nivel B 
Examen preliminar 
 

Etape de testare Etapa A Proba de miros 
 Etapa B Obediență și dexteritate 
   
   

 
 
 
 

 
 
2 Organizație  

2.1  Cerințe pentru organizator  
 
Dreptul de realizare Dreptul la eveniment la un organizator îl acordă organizația 

umbrelă a organizatorului (FCI-LAO sau IRO-NRO). 
Rezultatul examinării trebuie să fie recunoscut reciproc de 
către toate FCI-LAO și IRO-NRO.  
O sesiune de testare poate să aibă loc, doar atunci când iau 
parte cel puțini 4 conductori  diferiți.  
 

Cerințe  
pentru organizator 

Organizatorul trebuie să dispună de mijloacele personale, 
materiale și logistice, care sunt incluse în regulamentul 
evenimentului. El poate să realizeze o testare independentă sau 
în colaborare cu alte organizații.  
Persoana ascunsă și responsabilul de zonă sunt asistenții 
arbitrului  și trebuie să respecte întotdeauna instrucțiunile 
arbitrului. Persoana ascunsă și asistentul, care nu respectă 
instrucțiunile arbitrului, de ex. începerea unei indicații și altele 
asemenea trebuie să fie schimbate și înlocuite.  
Pentru grupele de persoane pot fi utilizați doar câini doar cu 
comportament social bun. În cazul în care grupurile de câini se 
comportă antisocial, trebuie să fie schimbate și înlocuite. 
 

Responsabilul de examen Organizatorul trebuie să dispună de un responsabil de examen 
calificat al propriei organizații sau a altei organizații. El 
organizează și monitorizează toate probele necesare pentru 
pregătirea și executarea unei examinări conform regulilor. 
Resonsabilul de examen trebuie să se asigure din timp că 
locurile probelor sunt echipate conform Regulamentului de 
examinare. Responsabilul de examen îi stă la dispoziție 
arbitrului pe tot parcursul testării. 
 
 
 

Protecția termenului Responsabilul de examen trebuie să se asigure că un concurent 
s-a inscris in termenul limită prevazut, precum si in 
specialitatea si nivelul la care de desfășoară evaluarea 
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Administrație Responsabilul de examen este responsabil pentru organizarea 

tuturor formalităților. 
Responsabilului de examen i se recomandă să lucreze conform 
listelor de verificare. 
 

Necesarul de personal Reponsabilul de examen este responsabil pentru alegerea 
personalului necesar și calificat.  
 

Orar Înainte de începerea evenimentului se va întocmi un orar din 
care se pot vedea orele de lucru ale participanților. Oralul 
trebuie să îi fie trimis arbitrului cu cel puțin 3 zile înainte de 
începerea examinării. Trebuie respectat ca toți câinii inscriși la 
aceeași specialitate și nivel să fie evaluați de același arbitru, iar 
un arbitrul să nu lucreze mai mult de 9 ore pe zi.  

 
Liste de evaluare  

 
Se aplică reglementările naționale privind transmiterea 
respectiv documentarea rezultatelor examinării.  
 

Unități  Trebuie păstrat numărul maxim de unități per arbitru:  
 
      Etapa A – Proba de miros: 
      Nivelul  V          1 Unitate 
      Nivelul  A          2 Unități 
      Nivelul  B          3 Unități 
 
      Etapa B – Obediență și dexteritate: 
      Nivelul  V          1 Unitate 
      Nivelul  A          1 Unități 
      Nivelul  B          1 Unități 
 
Un  arbitru poate să arbitrate maxim 36 de unități pe zi ! 
    

 
 
2.2 Cerințe examen conductor câine  
 
Anunțare 
pentru participarea la 
examen 

Conductorul câinelui este obligat, să își anunțe, din timp, 
participarea sa la examinare. În cazul în care conductorul 
câinelui este împiedicat să vină la timp, trebuie să îi comunice 
imediat acest lucru arbitrului.  
Conductorul câinelui trebuie să se informeze el însuși despre 
data  limită de  înscriere și achitarea taxei de participare.  
Fiecare conductor câine, care intră la examinare trebuie să aibă 
echipamentul și îmbrăcămintea potrivită pentru fiecare parte și 
etapă a examinării.   
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Înregistrare și ieșire Înregistrarea la arbitru are loc înainte de primul exercițiu și 
ieșirea după ultimul exercițiu cu un câine în lesă, în poziția de 
start, cu o lesă de aprox.1 m și o zgardă.  
Hamurile de identificare, hamurile, vestele de înot etc. sunt 
permise atât timp cât acestea sunt prevăzute și descrise pentru 
fiecare etapă.  

 Conductorul câinelui trebuie să respecte ordinele arbitrului și 
ale responsabilului de examen. 
Fiecare conductor câine este obligat să finalizeze toate etapele 
chiar dacă la o etapă  nu a obținut punctajul minim.  
Sfârșitul examenului este dat prin anunțarea rezultatului 
examinării și predarea carnetului de performanță.  
Părăsirea înainte de termen a examinării ca urmare a bolii, 
rănirii sau dintr-un motiv important trebuie să îi fie anunțată 
imediat responsabilului de examen. Părăsirea nemotivată 
conduce la descalificare și va fi notată în carnetul de 
performantă. 
 

Protecția animalului Trebuie respectate reglementările privind protecția animalului, 
siguranța și protecția mediului a țării evenimentului.  
Pe parcursul întregului eveniment de testare este inadmisibilă 
orice tip de constrângere. Presiunea excesivă sau manipularea 
dificilă a câinelui sunt sancționate în conformitate cu capitolul 
2.6.  
 

Răspundere civilă În cazul eventualelor accidente pe parcursul întregii testări 
conductorul câinelui este răspunzător pentru el și câinele său. 
Posesorul unui câine trebuie să răspundă pentru toate 
vătămările corporale și daunele materiale, care au fost cauzate 
de câinele lui sau de el însuși.  
Conductorul câinelui trebuie, așadar, să îi poată arăta 
responsabilului de examen înainte de începerea testării, 
încheierea unei asigurări de răspunderi civile pentru sine și 
câine.Instrucțiunile date de arbitru sau de organizator sunt 
acceptate în mod voluntar de conductorul câinelui și executate 
pe propriul risc. 
 
 

Mijloacele auxiliare 
permise 

În special pentru rezolvarea probelor de miros sunt permise 
următoarele mijloace auxiliare pentru suportul tactic al probei 
de miros: 
Fluier: arbitrului trebuie să îi fie făcute cunoscute înainte de 
probă, semnalele sonore ale fluierului. La utilizarea fluierului 
se anulează celelalte comenzi vocale concomitente. 
Apa și/sau buretele:  sunt permise în proba de miros în 
consultarea cu arbitrul, dacă acest lucru este cerut de 
circumstanțele exterioare sau de condițiile meteorologice, 
totuși nu direct și după momentul indicării. 
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MT Dispozitiv GPS, dar acesta îi va fi arătat arbitrului înainte de 
începerea examenului. 
 
 
 
 

 
 

Mijloacele auxiliare 
nepermise 

- GPS și alte dispozitive de înregistrare în timpul probei 
de miros, cu excepția MT 

- Obiecte de motivare 
- Hrană 

 
 
2.3 Cerințe examen câine  
 
Vârsta minimă Vârsta minimă a câinelui pentru admiterea la examenele 

respective este de: 
 Nivelul V  Examinare preliminară  15 luni  
 Nivelul A  Examinare                      18 luni 
 Nivelul B  Examinare                      20 luni 
 
În ziua examinării câinele trebuie să aibă vârsta minimă 
împlinită.                          
  

Identitatea  
câinelui 

Un câine, care nu este identificabil prin controlul marcării sau 
prin microcip, nu are voie să participe. 
 

Admitere La testările câinilor de salvare pot concura câini indiferent de 
talie, culoare, sex,  rasă, cu sau fără pedigree. 

 
 Un câine  poate participa doar la un eveniment de testare pe zi, 

iar în eveniment un conductor poate să conducă maxim doi 
câini. Un câine poate să promoveze la un eveniment de testare  
maxim 2 examene (câte unul pe zi). Fiecare examinare trebuie 
să fie finalizată, înainte să înceapă prima etapă a următoarei 
examinări.  
 
Admitere la Nivelul V: niciuna 
                                       (Atenție la prevederile NRO/LAO ) 
Admitere la Nivelul A: etapa V a aceluiași domeniu 
Admitere la Nivelul B: minim 2 testări de la nivelul A ale  
                                       aceluiași domeniu și cu calificative              
.                                      de minim  Bine /G  
L,W :               1 examinare la nivelul A cu calificarea Bine/G 
                                      
Toate nivelele de examinare sunt repetabile arbitrar. 
La o testare nepromovată acest câine poate fi admis din nou 
după un termen de 5 zile (cinci) la o examinare a aceluiași 
domeniu.  
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După 2 testări promovate ale nivelului A (Excepție: L,W) cu 
calificative minime Bine / G, în aceelași specialitate, câinele 
poate să fie condus în ziua următoare la nivelul B, a aceleiași 
specialități, atât timp cât este atinsă vârsta de admitere. 
 

 Un câine nu poate să fie condus de mai mulți conductori  în 
decursul unui eveniment de testare. 
La evenimentele cu clasament, câinele trebuie să fie condus 
până la cel mai înalt nivel al concursului. 
Cățelușele în călduri sunt admise la toate examinările, dar 
trebuie să fie ținute departe față de ceilalți participanți la testare 
și să înceapă ultimele, în măsura în care acest lucru este posibil 
din punct de vedere organizatoric.  
Câinii bolnavi și posibil contagioși sunt excluși de la examinări 
și nu au voie să fie aduși pe terenul de testare. 
 

Carnetul de note Carnetul de Performanță realizat de Organizația Națională este 
obligatoriu pentru fiecare participant la examinare și trebuie să 
fie recunoscut de către FCI-LAO sau de către IRO-NRO.  
Carnetul de Performanță trebuie predat înainte de începerea 
examinării la biroul de examen al clubului organizator. 
Rezultatul examenului trebuie trecut de biroul de examen al 
clubului organizator ini carnetul de performanță, controlat și 
semnat de arbitru.  
O descalificare va fi introdusă în carnetul de performanta cu 
abrevierea internațională (dis) și motivarea ei. 
 

Vaccinuri Dovada vaccinărilor decretate la nivel național, trecute in 
carnetul de sănătate trebuie să  fie prezentată, la cerere, 
responsabilului de examen, înainte de începerea testării. 
 

Comportamentul social Arbitrul observă caracterul câinelui atât înainte cât și pe 
parcursul întregii testări.  
Arbitrul este obligat să întrerupă examinarea câinelui în cazul 
unui caracter deficitar evident vizibil sau să il descalifice în 
cazul unui comportament agresiv; și să îl informeze imediat pe  
responsabilul de examen despre aceasta, așa cum va fi descris 
detailat în capitolul 2.6 
 
Ca și deficite de caracter evidente sunt: 
Comportament agresiv față de persoane și alți câini 
Părăsirea conductorului câinelui sau al locului de lucru 

 
Obediența 
câinelui 

În cazul în care câinele prezintă puțină obediență, aceasta 
înseamnă că acel conductor nu are pe câinele său sub control 
astfel că arbitrul îi dă  conductorului câinelui trei șanse să îl 
cheme pe câine la el.  
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 Arbitrul este îndreptățit să întrerupă lucrul atunci când este clar 

vizibil că un câine este necorespunzător pregătit, nu prezintă 
suficientă disponibilitate de  a lucra, în mod evident nu stă în 
mâna conductorului sau când se pot identifica restricții fizice 
evidente. 
 

Echipament Se permite un ham de identificare, cu excepția căutării în 
dărâmături. Iluminarea sau/și clopoței mici sunt permise. La 
iluminare se face referire de ex. la un semnalizator sau un glow 
stick, care îi permite conductorului să îl perceapă pe câine,  nu 
cu o lampă sau un reflector către câine pentru orientarea 
acestuia. 
La gâtul câinelui poate fi utilizată o zgardă care nu este 
strangulară. Zgarda medicinală (protecție de paraziți) este 
admisă, atât timp cât aceasta e pusă lejer.   
 

RH-W 

 
În timpul examinării câinele trebuie să poarte un ham pentru 
lucrul în apă sau o vestă de înot cu mâner potrivit. Hamurile de 
identificare nu sunt admise ca și hamuri.  
 

 
 
2.4. Infrastructuri  
 
General Toate informațiile privind echipamentul în ceea ce privește 

materialul, construcția și dimensiunile pot fi găsite în plus față 
de texte și în schițele din anexa separată.  
În vederea realizării exminării trebuie să fie disponibile în toate 
domenile cerințelor de testare suprafețe de lucru 
corespunzătoare.  
Decizia traversării locurilor de lucru pentru etapa A în afară de 
lucru este la leaderul organizației și a arbitrului.  
 

Siguranță Suprafețele de lucru și dispozitivele trebuie să corespundă 
normelor de siguranță ale țării respective, pentru a evita 
accidentele. Arbitrul poate eventual să refuze suprafețe de lucru 
sau dispozitive, dacă acestea constituie pericol pentru 
conductor  pentru câine.  
 

Personal auxiliar Personalul auxiliar trebuie să se comporte neutru în timpul 
misiunii câinelui pentru a nu-l deranja.  
 

W În vederea executării exercițiului trebuie aleasă o zonă de țărm, 
care să îi permită câinelui să înoate cea mai mare parte a 
exercițiului, totuși  să iasă cu ușurință pe partea de sol.  
Toți participanții, care se găsesc în apă sau în barcă trebuie să 
poarte un costum de neopren sau o vestă de salvare.  

 
 
2.4.1 Echipament de testare UO/GW  
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General Arbitrul poate  să refuze suprafețe de lucru sau dispozitivele, 

care nu corespund  regulamentului de examinare. 
  

F, FL, T, MT În vederea executării obedienței și dexterității trebuie să fie 
disponibilă o suprafață de dimensiune potrivită. 
 

L O suprafață de zăpadă plană de dimensiuni adecvate, complet 
sau parțial rulată sau curățată. 
 

Marcaje Locurile care trebuie marcate trebuie să fie realizate așa cum 
este descris în exercițiile sau schițele respective. Aranjarea 
dispozitivelor și exercițiilor este determinată de arbitru după 
verificarea condițiilor locale. Acest lucru este valabil mai ales 
pentru culcat cu distragerea atenției, pentru grupele de persoane 
și lucrul la distanță. În acord cu arbitrul, pozițiile de la 
începutul fiecărui exercițiu, de cca 2 pași,  vor fi marcate. 
Trebuie ținut cont de faptul că 1 pas este calculat la 0,7 m. 
 

Grupul de persoane: Schema 10.2 
Pentru grup se recomandă marcarea la un loc potrivit prin două 
cercuri cu o rază de 2.0 și 2,5 m. Grupul rămâne în interiorul 
cercului, conductorul câinelui se mișcă în cercul exterior. 
Astfel apare o distanță de 0,50 m între conductor câine și grup.  
Grupul trebuie să fie alcătuit din patru persoane, din care două 
persoane trebuie să fie cu câte un câine în lesă și sociabil 
(mascul și femelă). Grupul se mișcă în formă de cerc în sensul 
acelor de ceas, mișcarea și statul pe loc se efectueaza la ordinul 
arbitrului  sau responsabilului de examen.  
 
 

Culcat cu  
distragerea atenției 

Schema 10.1 
Două locuri marcate printr-o linie pentru masculi și femele. 
Distanța dintre dispozitive și câine care stă culcat este cel puțin 
10 m, între câini (M/F) cel puțin 6 m.  
 

Purtare și predare Schița 10.5 (V) și 10.6 (A,B) 
- 1 masă sau un loc înalt 
- 1 marcaj pentru predare; 
- 1 marcaj pentru punctul final 

  
Obiecte de aport   Minim 5 obecte de uz, de imensiunea maximă a pantofului, 

care constă din următoarele materiale: lemn, piele, metal ușor, 
textile, plastic și / sau o combinație a acestora. 
 
 
Recomandări pentru toleranțele de măsurare: 
Lungime 10 - 25 cm, lățime 5 - 10 cm, grosime 3 - 6 cm, 
greutate 200 – 500 g., pentru articolele rotunde diametrul este 
de 3 - 6 cm,  
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Nu sunt potrivite: 
- Articole din sticlă, porțelan, articole sparte 
- Articolele sub presiune (de exemplu, cutie de aerosoli) 
- Articole cu lichide 
- Jucării sau obiecte fabricate 
- Tuburi, cu paste sau similare 
- Containere din plastic de orice fel 
- Articole prea grele sau prea ușoare (mai puțin de 200 g, mai 
mult de 500 g) 
 
De preferință, ar trebui utilizate articole care nu sunt deformate 
sau distruse chiar și după mai multe utilizări. De exemplu: 
 
-  Penar / toc de ochelari din plastic moale / piele / lenjerie,         
umplut 
-  Măturică din lemn 
-  Perie de încălțăminte 
-  Pantof sintetic de gradină / posibil si pantof din lemn! 
-  Perie de spălat, din lemn sau plastic  
-  Trusă unelte din piele / plastic / lenjerie 
-  Lanternă din plastic / cauciuc și / sau metal 
-  Rotitor  mic din lemn 
 
Articolele care diferă de acestea sunt permise doar cu acordul 
arbitrului 
 
 

Material  
neplăcut 

Schița 20.1 
Pe o suprafață de bază de aproximativ 3 x 3 m se găsește un 
material de construcție dur. În vederea unei traversări această 
suprafață trebuie să fie în mod evident neplăcută și materialele 
trebuie să fie diferite și instabile.  
 
 

Traversarea unei punți 
fixe 

Schița 20.2 
Puntea fixă constă din două suporturi fixe, precum și o 
scândură fixată pe acestea cu o lungime de  aprox. 4 m și o 
lățime de aprox. 30 cm. 
 

Direcționare la distanță 
în L 

Schița 20.3 și 20.4 
- 1   Marcarea punctului de start; 
- V:  2 rucsacuri la o distanță de 40 m unul față de 

celălalt & față de start 
- A, B:  3 rucsacuri la o distanță de 40 m unul față de 

celălalt & față de start, în mijloc un marcaj 
- carduri pentru ordine  (la nivelul B) 

 
 

Direcționare la distanță 
în F, FL, T 

Schița 20.5  
Mesele utilizate au o înălțime de 60 cm. , cu suprafețele de 
100x100 cm. Sunt permise straturi de acoperire nealunecoase.  
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2.4.2 Echipament examen  Proba de miros  

Mesele nu au voie să fie pliate sau marcate. 
       - 1 marcaj pentru punctul de pornire. 
      -  carduri pentru ordine ( la nivelul B) 
 

Punte mobilă  Schița 20.6: 
Puntea mobilă constă din două  butoaie de dimensiuni egale cu 
D = 40 cm și o schelă din scânduri lungime aprox. 4 m, lățime 
aprox. 30 cm. Construcția trebuie să fie realizată în așa fel încât 
scândura să fie mobilă la aproximativ 20 cm lungime. 
Construcții asemănătoare cu aceleași dimensiuni și aceeași 
mobilitate sunt admise, de ex. 2 capre cu scânduri mobile. 

 
Scară 
 

Schița 20.7 
Scara de 4 m lungime, distanță trepte mijloc 30 cm, lățime 
trepte 5 cm, 14 trepte, două suporturi la începutul și la capătul 
scării: înălțime aprox. 0,50 m. 
Placa de acces: lungime 1,20 m, lățime 0,50 m. Sunt permise 
suporturi oblice ca mijloace auxiliare pentru acces. Accesul 
trebuie construit stabil și îmbinat fix cu scara. 
 

Tunel Schița 20.8: 
Intrare rigidă, diametru = 0,50 m, lungime= 3 m,  în continuare 
un tub din material moale, lungime = 3 m 
 
 

Balansoar/ 
Swing 

Schița 20.9 
Echipament alcătuit din: 

- 1 scândură de lemn lungime aprox. 3,0 m, lățime aprox. 
0,30 m 

- câte o construcție de sprijin la început și la capăt cu 
dispozitiv pentru montarea scândurii 

- Măsură de la sol de 0,40 m 
Urcare și coborâre 

- 2 scânduri de lemn lungime aprox. 1,5 m, lățime aprox. 
0,30 m 

- Dimensiunea marginii superioare de la sol 0,35 m 
- Suporturile oblice ca și mijloace auxiliare de urcare 

sunt admise 
Balansoarul / Swing este alcătuit din două suporturi precum și 
o funie în mijloc sau un lanț pe acesta fixată o scândură, 
precum și 2 scânduri ca și urcare și coborâre. Scândura din 
mijloc va fi anexată balansându-se liber la construcția de 
sprijin. 
Construcții asemănătoare cu aceleași dimensiuni și aceeași 
mobilitate (lungime – și lateral) sunt admise.  
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F Înainte de lucrul pe urmă, se va trasa urma la mai mulți 

participanți în teren.  
La nivelul B trebuie să existe un grad de dificultate clar în 
cursul traseului ca de ex. schimbarea terenului, șanțuri, 
traversarea drumurilor, și/sau străzilor ș.a.m.d. 
Cursul traseului trebuie marcat în mod potrivit și detailat și pus 
la dispoziția arbitrului ( de ex. GPS și schița traseului). 
Cotiturile ușoare nu reprezintă modificări ale direcției, acestea 
trebuie să fie efectuate într-un unghi clar. 
 

Obiect de identificare  Un obiect de utilizat bine erodat, care nu se deosebește de teren 
prin culoare și care nu este pus vizibil pentru conductorul 
câinelui  
 

 
 

Obiecte Se admit doar obiecte de utilizat erodate din materiale la 
alegere de  dimensiunea maximă a unui papuc de sport, care nu 
se deosebesc semnificativ prin culoare de teren. Persoana care 
trasează urma  în timpul punerii traseului obiectele, fără să stea 
pe loc.  

 
T Zona de căutare este delimitată optic sau marginile acesteia 

sunt marcate clar recognoscibil. 
Organizatorul trebuie să pregătească în acord cu arbitrul 
ascunzătoarele în așa fel încât normele de siguranță să poată fi 
păstrate 
 

T  - V, A Aria  de căutare trebuie să fie vizibilă pentru conductorul 
câinelui. 
 

T - A, B Ca și distragere sunt admise mocnituri, zgomote de 
motocicletă, lovituri de ciocan, tobă, înregistrări audio etc. 
Distragerea atenției trebuie discutată cu arbitrul. 
 

L  În special, trebuie respectate directivele de siguranță pentru 
construirea grotelor de zăpadă. 
Câmpul de zăpadă poate să fie complet sau parțial rulat și / sau 
prevăzut cu urme de schiuri.  
În vederea monitorizării mai bune, precum și pentru 
delimitarea zonei de căutare acesta trebuie delimitat cu steaguri 
vizibile.  
Localizare dispozitiv-LVS 
În zona marcată de 20 m x 20 m se va îngropa un LVS: 
Adâncime: nivel A: 0,30 m, nivel B: 0,5 m. 
Grotele de zăpadă utilizate pot fi utilizate din nou, cele 
neutilizate trebuie să rămână deschise.  
 
 

MT Ca și teren pentru testare poate fi utilizat fiecare teren. 
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Alegerea terenului va fi stabilită de responsabilul examenului. 
Traseul trebuie înregistrat prin GPS sau complet în hărți.   
Pentru fiecare câine de examinat trebuie pus traseul propriu pe 
un teren separat.  
Cursul traseului ar trebui pe cât posibil să fie natural și adaptat 
terenului și să includă schimbarea terenului. Terenul poate să 
fie din zone rurale ca de ex. păduri, pajiști și suprafețe de câmp 
sau o zonă urbană liniștită, puțin circulată, precum și traverse 
de drumuri și treceri de pietoni. 

 În intervalul de timp până la căutarea pe traseu ar trebui să se 
asigure prin vechimea urmei că, cel puțin în zona locală, urma 
a fost străbătută de persoane străine între timp.Dacă nu este 
cazul, arbitrul  poate ordona trecerea pe acesta. 
La destinație cel care a pus traseul este preluat de un vehicul și 
înainte de începerea căutării va fi adus cu vehiculul din nou la 
destinație. Vehiculul nu mai poate traversa cu persoana care a 
pus traseul,  urma de miros pusă.   

 
Obiecte mirositoare MT Ca obiecte mirositoare pentru absorbția vremii pot fi folosite de 

către victimă doar obiecte bine erodate . Acestea trebuie să fie 
purtate înainte de punerea urmei de victimă cel puțin o oră 
lângă corp resp. trebuie duse în buzunar.  
Înainte de inceperea urmei de către persoana stabilită obiectul 
mirositor este pus direct într-o pungă de plastic nouă, nefolosită 
și sigilată. Această pungă va fi împachetată suplimentar într-un 
recipient din sticlă cu dop. Acest recipient închis și etichetat îl 
primește persoana care pune traseul.Înainte de începerea 
căutării obiectul mirositor în recipientul închis îi va fi înmânat 
conducătorului câinelui. Direcția urmei de miros nu are voie să 
fie anunțată.  

 
2.4.3 Persoane ascunse  
 
General Persoanele ascunse sunt asistenții arbitrului. Ele trebuie să se 

comporte liniștit în ascunzătoare, persoanele ascunse nu au 
voie să îl ajute pe conductorul câinelui și/sau pe câine în niciun 
moment și în niciun mod, în special este interzisă ajutarea 
câinelui la indicare.  
Nu au voie să rămână obiecte precum pături, rucsac sau 
asemănătoare în ascunzătoarele/grotele de zăpadă neutilizate. 
 
 

FL Culoarea îmbrăcămintei persoanei ascunse nu are voie să se 
diferențieze puternic de teren, în special fără culori 
reflectorizante sau culori stridente.  
Persoanele ascunse își iau locul în locația indicată doar de 
arbitru. Persoanele ascunse trebuie să stea la o distanță de cel 
puțin 20 m intre ele.  
 
Persoana ascunsă se comportă în ascunzătoare conform 
instrucțiunilor arbitrului.  
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Ei trebuie să stea întinși sau în șezut. 
Persoana ascunsă trebuie să-și fi luat poziția cu 10 minute 
înainte de plasarea câinelui. 
 

  
 Câinelui trebuie să îi fie posibile contactul vizual și fizic. 

Persoanele ascunse nu au voie să fie acoperite complet cu 
prelate, plapume etc. 
După găsire, persoanele ascunse trebuie să părăsească 
ascunzătoarea  la instrucțiunea arbitrului. Aceasta include de 
asemenea înlăturarea suportului. 
Locurile persoanelor ascunse pot fi schimbate după fiecare 
câine. Ascunzătoarele utilizate pot fi folosite din nou.   
 

T Persoanele ce vor fi ascunse trebuie să fie aduse în ascunzători 
cu cel puțin 10 minute înainte de sosirea câinelui.  
Persoanele ascunse nu au voie să fie închise ermetic. O atenție 
deosebită trebuie acordată gazelor toxice în ascunzătoare. 
Distanța dintre persoanele ascunse între ele trebuie să fie de cel 
puțin 10 m și ascunzătoarele trebuie să fie alese în așa fel încât 
să fie posibilă o indicare clar diferențiată.  
Ascunzătoarele utilizate pot fi folosite de asemenea din nou. 
Totuși la schimbarea ascunzătoarelor trebuie să fie exclus 
riscul de indicare greșită, rămânând deschise, dacă nu sunt 
acoperite. 
 

L Persoanei ascunse îi este interzis să coopereze la pregătirea 
grotei de zăpadă imediat înainte de îngropare. 
 

T, L Câinele nu are voie să aibă contact vizual și/ sau fizic la găsirea 
persoanei ascunse la nivelele A și B, iar acoperirea trebuie să 
fie cât mai neremarcabilă posibilă.  

 

MT Trasatorul nu are voie să calce terenul de testare înainte cu 14 
zile. El trebuie să meargă pe jos cu pas normal pe traseul 
prevăzut conform instrucțiunilor și parcurge in viteza constanta 
de la un punct de pornire stabilit.  
Trasatorul începe de la un punct marcant (vehicul, stație de 
autobuz, bancă, de la o clădire, intersecție etc.) 
 
După o scurtă zăbovire la punctul de pornire persoana  merge 
cu pași normali în direcția prestabilită.  
Persoana care realizeaza urma trebuie să îi dea  arbitrului / 
responsabilului de examen un plan exact cu toate informațiile 
necesare precum punctele marcate pentru desfășurarea 
traseului, urma trebuie să fie recunoscută pe un dispozitiv-GPS. 
Trasatorul poate să fie cunoscut, dar nu are voie să fie un 
membru de familie al conductorului câinelui. 
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 După realizarea traseului, trasatorul nu trebuie să se apropie de 
urmă la mai puțin de 2,5 km. Persoana care pune traseul nu are 
la el nici hrană, nici jucării. 
Cu cel puțin 15 minute înainte de începerea testării persoana 
care realizează traseul va fi adusă într-o mașină închisă 
(fereastră închisă, clima închisă) peste ocolișuri și fără 
intersectarea urmei până la destinație.  
Persoana se comportă pasiv și se găsește în șezut, întinsă sau în 
picioare la capătul traseului.  
Alte persoane din apropierea destinației trebuie să se afle la cel 
puțin 5 m față de persoana ascunsă.  

 

 

2.5 Arbitrul (PR) 
 
2.5.1 Autorizație  

 
Examinările pot fi preluate numai de un arbitru calificat și 
autorizat de organizația umbrelă  a organizatorilor (FCI sau 
IRO). La aceasta se aplică prevederile regulamentului arbitrului  
pentru organizația umbrelă a organizatorului. 

 
2.5.2 General 
 

Decizia arbitrului este definitivă, doar la încălcarea regulilor 
există un drept de apel.  
În circumstanțe neprevăzute arbitrul este liber să repete 
exercițiile sau domeniile. Cu toate acestea conductorul câinelui 
nu are niciun drept de a repeta un exercițiu.  
Arbitrul nu are voie să arbitreze niciun câine, care este în 
proprietatea sau posesia sa, sau este deținătorul lui.  

Arbitrii sunt obligați ca înaintea de începerea testării tuturor 
probelor, in specialitatea care jurizează să verifice și să 
corecteze zona, ascunzătoarele, in acord cu persoanele cautate  
și cu trasatorii.  
În cazul în care nu este posibilă o corectură, arbitrul decide 
asupra acceptării sau nu a examinării. 
Arbitrii sunt echipați cu îmbrăcămintea de protecție necesară 
pentru munca lor, în special cască și încălțăminte de protecție 
în dărâmături.  
 
 

 
2.6 Avertisment / Întrerupere / Descalificare 
 
Anunțare Un avertisment, o întrerupere sau descalificare ordonată de 

către arbitru trebuie comunicată verbal conductorului câinelui 
ulterior luării măsurii. 
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2.6.1 Avertisment  
 
Motive  Nerespectarea unei instrucțiuni a arbitrului 

 Ajutoarele nepermise sau atingerea câinelui în proba de 
cautare și obediență & dexteritate, cu excepția laudelor. 

 Comportament nesportiv. 
 Renunțarea la exercițiu sau la o parte din exercițiu 

             La primele avertismente vor fi scăzute 5 puncte, la a  
             doua avertizare etapa respectivă va fi anulată.  
 
 

2.6.2 Întrerupere                    În cazul în care o etapă este anulată aceasta se va considera ca  
.                                                 nepromovată, punctele atribuite până la acel punct, minus o .                    
.                                                 depunctare obligatorie de 61 de puncte la etapa A și 31 de .        
.                                                 puncte la etapa  B, vor fi recunoscute, iar participantul va .  . . 
..                                                începe, dacă este necesar, în următoarea etapă a testării sale.  
 
Motive  dacă câinele părăsește terenul de testare și după 3 

comenzi verbale nu vine înapoi la conductor 
 dacă câinele nu prezintă obediență după a 3-a comandă 

verbală 
 la pregătirea necorespuzătoare 
 la disponibilitatea deficientă de muncă 
 timiditate 
 caracter deficitar 
 în cazul restricționării fizice a câinelui și/sau a 

conductorului câinelui 
 la un al doilea avertisment 
 la administrarea de hrană sau obiecte de motivare în 

timpul lucrului 
 după o a doua indicare greșită  

 
 
2.6.3 Descalificare 
 
Motive  comportament nesportiv al conductorului câinelui înainte, în 

timpul și după testare 
 utilizarea mijloacelor de constrângere atât pe tot terenul de 

examinare cât și în zone adiacente 
 comportament agresiv al câinelui față de persoane și/sau 

animale 
 rănirea unei persoane ascunse 
 îndepărtarea neîntemeiată de la testare 

            La o descalificare testarea trebuie întreruptă imediat.  
            Nu vor fi acordate puncte pentru întreaga testare.         
           
 
 

             O descalificare va fi introdusă cu motivare în carnetul  
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            de performanta și în lista de evaluare-centralizator. 
            Acesta este urmat de un raport scris al arbitrului către  
             IRO  respectiv la Asociatia Natională membra FCI.  
             Aceștia pot decide eventual asupra sancțiunilor  
            ulterioare. O suspendare preventivă prin IRO, ONG sau 
            LAO este permisă până la finalizarea procedurii de  
            examinare 

 
2.7 Sancțiuni și obiecții din cauza încălcării regulilor 
 
Obiecție O contestație poate fi făcută doar din cauza încălcărilor 

regulilor și nu din cauza unei hotărâri a arbitrului.  
Conductorul care doresc să conteste sentința arbitrului din 
cauza încălcărilor regulilor, are posibilitatea să depună 
contestația in scris,  în aceeași zi,  la maxim 1/2 oră după 
sfărșitul ultimei misiuni a câinelui său, precum și achitarea un 
taxe  in valoare de 300 euro (echivalentă in lei, la valorea euro 
din ziua respectivă).  
În cazul în care contestația va fi respinsă, taxa rămâne la 
organizator.   
 

Instanța de apel Instanța de apel se compune după cum urmează: 
- responsaiblul de examen și arbitrul în cauză 
Dacă nu se ajunge la un acord, problema trebuie raportată 
organizației umbrelă a organizatorului, care trebuie să ia apoi  o 
decizie finală. 
În cazul evenimentelor supraregionale, instanța de apel trebuie 
specificată în broșura de obligații.  
 

Tratament-obiecție Instanța de apel trebuie să se ocupe de contestație imediat după 
ce a fost făcută cunoscută.  

 
 
3  Versiuni de testare și evaluări  
 
3.1 Dispoziții generale            Evaluarea performanțelor prezentate poate avea loc numai în                
.                                                 conformitate cu criteriile acestui Regulament de examinare și .              
.                                                este indicată prin note de evaluare și puncte.  

 Calificativele și punctele obținute trebuie să corespundă 
tipului de exercițiu. 

 
În cazul evenimentelor cu clasament, in caz de egalitate, 
diferențierea se face in ordinea punctelor primite la etapa A 
(proba de miros) apoi la etapa B  (Obediență și Dexteritate). 

 
La evaluarea generală pot fi acordate doar puncte complete. 
Aceasta nu înseamnă că, exercițiile individuale nu pot fi 
eveluate cu punctaj parțial. Dacă din rezultatul final al unei 
secțiuni nu rezultă un scor complet, acesta va fi rotunjit în sus 
sau în jos în funcție de impresia de ansamblu a secțiunii.   
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Un examen este promovat, dacă câinele a obținut la fiecare 
etapă cel puțin 70% din punctajul maxim posibil.  

 
Se aplică reglementările naționale privind transmiterea sau 
documentarea rezultatelor examinării. 

 
Trebuie acordată atenție faptului că, o greșeală, care se repetă 
pe tot parcursul lucrului nu este inclus în fiecare exercițiu cu 
prea multă greutate. O astfel de eroare poate fi de asemenea 
menționată în cadrul tabloului general și luată în considerare 
acolo. 
 
În principiu se aplică toate declarațiile din capitolul 3, precum 
și dispozițiile suplimentare și criteriile de evaluare enumerate 
în etapele  și nivelurile individuale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  Puncte si calificative  
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 V          =   excelent 
 SG        =   foarte bine 
 G          =   bine 
 B          =   satisfăcător 
 M         =   insuficient 
 
Calif. 

 
V SG G B M 

 
Total 

 
 min.  min.  min.  min. max. min. 

 
 

 96%  90%  80%  70% 69% 0% 

5 
 

 5.0  4.5  4.0  3.5 3.0 
 

10 
 

 10.0  9.0  8.0  7.0 6.5 

15 
 

 14.5  13.5  12.0  10.5 10.0 

20 
 

 19.5  18.0  16.0  14.0 13.5 

30 
 

 29.0  27.0  24.0  21.0 20.5 

40 
 

 38.5  36.0  32.0  28.0 27.5 

50 
 

 48.0  45.0  40.0  35.0 34.5 

60 
 

 57.5  54.0  48.0  42.0 41.5 

70 
 

 67.0  63.0  56.0  49.0 48.5 

80 
 

 76.5  72.0  64.0  56.0 55.5 

100 
 

 96.0  90.0  80.0  70.0 69.0 

200 
 

 191.0  180.0  160.0  140.0 139.0 

300 
 

 286.0  270.0  240.0  210.0 209.0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.3 Executare și evaluare Obediență și dexteritate  
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3.3.1 Evaluare conductorului  și al câinelui  
 
General conductor câine   Comportamentul, munca în echipă  și sportivitatea 

 
O poziție cu picioarele desfăcute ale conductorului câinelui 
este în general greșită și depunctează exercițiul respectiv.  

 
General câine Bucuria de lucru, obediență, direcționare, mobilitate, fitness, 

anduranță și imaginea de ansamblu, precum și indiferență 
finală (în afară de L,W)  
 

Comandă verbală și 
comandă prin semn 

Alegerea comandă verbală/comandă prin semn pentru 
executarea unui exercițiu depinde de conductorul câinelui, 
trebuie însă să fie scurte. Numele câinelui se aplică ca și o 
comandă verbală. În cazul în care câinele are nevoie pentru 
executarea unui exercițiu sau o parte a unui exercițiu de o a 
doua comandă verbală și/sau comandă prin semn, acest lucru 
depunctează exercițiu respectiv sau o  partea, cu două 
calificative. În cazul în care câinele evită executarea unui 
dispozitiv acest exercițiu va fi evaluat cu 0 puncte.  
O repetare a dispozitivului nu este permisă.  
În cazul în care câinele are nevoie pentru executarea unui 
exercițiu de o a treia comandă verbală și/sau comandă prin 
semn, întregul exercițiu va fi evaluat cu insuficient.  
În cazul în care câinele după a 3-a comandă verbală/comandă 
prin semn nu execută exercițiul, exercițiul va fi întrerupt și 
evaluat cu 0 puncte. 
Până la următoarea comandă verbală/comandă prin semn se țin 
aprox. 3 secunde. Conductorul câinelui este liber să folosească 
și doar una. În cazul în care le folosește pe amândouă, acestea 
se dau în același timp. Acțiunile contrare depunctează întreg 
exercițiul corespunzător. Comenzile verbele/comenzile prin 
semn neutilizate nu sunt incluse negativ în evaluare.  
 

Ajutoare Comenzi verbale / prin semn suplimentare și ajutoare fizice, 
precum și alte ajutoare ascunse se depunctează corespunzător. 
 

Dezvoltări Câinele este prezentat în mers natural. Câinele îl urmează pe 
conductor la nivelul genunchilor, atent, bucuros, foarte aproape 
și drept. La oprirea conductorului, câinele trebuie bineînțeles să 
se așeze foarte aproape și drept. 

 
Poziții După transmiterea comenzii verbale/comenzii prin semn, 

câinele trebuie să ia poziția repede, fără ezitare, drept și atent. 
 
 

Intoarceri și 
Finalizare în poziția  
de start 

Intoarcerea trebuie să îi fie indicată de conductor spre stânga 
(180 grade pe loc rotindu-se). La aceasta sunt posibile două 
variante: - câinele merge cu o  întoarcere spre dreapta în jurul 
conductorului – câinele prezintă o întoarcere spre stânga la 180 
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de grade pe loc rotindu-se.   
 
 
 
Apropierea, așezarea în 
față și finalizare 

Poziția de start poate indica finalul atât din față sau prin spatele 
conductorului.   
 
Câinele trebuie să se apropie bucuros, foarte aproape și să stea 
drept în față, precum și după un timp de așteptare de 3 secunde 
ordonat de conductor, trece poziția de start.  
Poziția de start poate indica finalul atât din față sau prin spatele 
conductorului  

Scară / Punte mobilă /  
Balansoar(Swing) 

Greșite și asociate cu depunctări sunt printre altele: 
- săritură deasupra ezitantă sau precipitată 
- traversare ezitantă, fricoasă, nesigură sau prin săritură 
- luarea ezitantă a unei poziții 
- neajungerea la capătul dispozitivului 
-  

Repetare greșeală O greșeală marginală, care se face pe tot parcursul lucrului (de 
ex. poziție de start oblică), nu este inclus în fiecare exercițiu cu 
prea multă greutate, ci poate fi menționată în discuția imaginii 
de ansamblu și luată în considerare acolo. 

 
3.3.2  Tragerea la sorți și ordinea exercițiilor  
 
V La nivelul V nu urmează nicio tragere la sorți a ordinii de 

început  a exercițiilor în obediență/dexteritate. Aceasta urmează 
conform ordinii din Regulamentul de Examinare. 
 

L-V Ordinea exercițiului „Direcționare la distanță” este la alegerea 
conductorului câinelui.  
 

 
 

A-B Urmează tragerea la sorți pentru ordinea exercițiilor, înainte de 
începerea evenimentului și este aceeași pentru toți participanții.  
Este stabilit că urmarea liberă este primul exercițiu iar culcat cu 
distragerea atenției este ultimul. Toate exercițiile de calificare 
trebuie să fie integrate ca un bloc. Arbitrul stabilește ordinea 
exercițiilor de dexteritate în bloc. Astfel urmează tragerea la 
sorți pentru: 

- Controlare la distanță 
- Aportul  pe sol  neted 
- Purtare și predare 
- Direcționare la distanță 
- Bloc obediență (scară, bârnă, balansoar, tunel) 

 
 
 

Schimbarea poziției B 
Direcționare B 
 
 

Ordinea pozițiilor și meselor va fi trasă la sorți.    
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3.3.3 Începutul și sfârșitul exercițiilor  
 
Executare  La obediență/dexteritate fiecare exercițiu începe și se încheie 

cu poziția de start (șezi) la instrucțiunea arbitrului. În poziția de 
start, câinele stă aproape și drept pe partea stângă a 
conductorului  astfel încât umerii câinelui să se încheie cu 
genunchii conductorului. Nerespectarea acestor indicații va fi 
depunctată corespunzător. În cazul în care un conductor câine 
își schimbă locația în timpul exercițiul fără aprobarea arbitrului 
sau dacă exercițiul nu impune altfel, exercițiul va fi depunctat 
corespunzător. Câinele trebuie să execute exercițiile bucuros și 
rapid. La fiecare început și la fiecare oprire poziția de start 
trebuie să fie efectuată de câine independent fără comandă 
verbală/comandă prin semn.  
La dexteritate,  fiecare exercițiu începe în principiu cu luarea 
poziției de start la cca. doi pași în fața dispozitivului și se 
termină în poziția de start după dispozitiv, atât timp cât în 
exercițiu nu este descris altfel.  
Lăudarea câinelui pe scurt după terminarea exercițiului este 
admisă. La mutarea câinelui din poziția culcat în poziția de 
start, câinele poate să preia poziția direct sau ocolind foarte 
aproape în jurul conductorului.  

 
3.3.4  Evaluarea sensibilității la împușcătură  
 
Echipament exercițiu În timpul obedienței/ dexterității și a culcatului cu distragerea 

atenției vor fi date 2 împușcături cu un pistol de semnalizare 
calibru 6 mm. 
 

 
Executare Împușcarea are loc cu întrerupere de 3 până la 5 secunde în 

timpul primului exercițiu în obediență și dexteritate la 
instrucțiunea arbitrului. Împuscătura se efectuează de un 
asistent, in direcția de  rulare în sus. 
 

Evaluare Câinele trebuie să se comporte indiferent la împușcătură. 
Dacă la exercițiul culcat cu distragerea atenției, câinele  ia altă 
poziție din cauza împușcăturii, sau câinele părăsește locul de 
asteptare la maxim 3 m, urmează o evaluare parțială.  
Dacă câinele este agresiv din cauza împușcăturii, acesta este 
depunctat atât timp cât aceasta este controlabil de către 
conductorul câinelui. Scorul total  îl poate oțbine doar un câine 
indiferent la împușcătură.  
 
Arbitrul este liber să realizeze încă odată obediența și 
dexteritatea independent de testarea cu împușcătura.  
Dacă câinele se prezintă timid la împușcătură urmează o 
întrerupere a etapei.   
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3.3.5  Exercițiu Mersul în lesă / urmare liberă 
 
Mersul în lesă  
 

Câinele este în lesă. 

Urmare liberă 
 

Câinele nu este în lesă. 

Executare Arbitrul dă instrucțiunea pentru începerea exercițiului. Tot ceea 
ce urmează, întoarcerile, opririle, schimbarea modului de mers 
ș.a.m.d se execută fără instrucțiunea arbitrului sau a 
responsabilului de examen. La începutul exercițiului echipa 
canină (om-câine) merge cu pași normali drept înainte pe linia 
din mijloc 50 de pași fără să se oprească, în timpul acestei 
etape urmează împușcătura. După o întorsătură și alți 10-15 
pași normali echipa canină trebuie să prezinte cel puțin 15 pași 
alergători și 15 pași lenți. Schimbarea modului de mers de la 
pas alergător la pas lent trebuie să fie prezentată fără pași 
intermediari. Tipurile diferite de mers trebuie să se diferențieze 
clar în viteza câinelui și conductorului. În final echipa canină 
merge câțiva pași normali, prezintă fără schimbarea modului de 
mers, prima schimbare de direcție cu un segment de 20-25 de 
pași, a doua schimbare de direcție cu  un segment de 25-30 
pași, o întorsătură, alți 10-15 pași normali precum și poziția de 
start. 
După alți 10-15 pași normali urmează o schimbare de direcție 
de 20-25 pași normali înapoi la linia de mijloc,  precum și 
poziția de start  ulterioară. 
 

 
L,W  În etapele L și W nu are loc nicio împușcătură.   

 
Evaluare Alergarea în față, devierea lateral, rămânerea în urmă, șederea 

lungă sau ezitantă, lesă tensionaă, presarea câinelui, precum și 
comenzile vocale/comenzile prin semn suplimentare și ajutoare 
fizice ale conductorului câinelui se depunctează corespunzător. 
 

Urmarea liberă cu grupa În exercițiul “Urmarea liberă cu grupa” lucrul se include în 
grupul de persoane cu o treime din punctajul total.  

 
3.3.6 Exercițiul Trecerea printr-un grup de persoane 
 
Nivelul V Câinele este în lesă. 

 
Nivelul A, B Câinele nu este cu lesă. 

 
Executare Înainte ca, câinele să meargă în grupă, grupa stă la 

instrucțiunea arbitrului. Pornind din poziția de start, echipa 
canină merge cu pas normal în sens contrar acelor de ceasornic 
din exterior dincolo de grupul de persoane care se deplasează 
în jurul unui cerc astfel încât câinele, care trebuie testat îl 
întâlnește direct pe fiecare H dintre cei din grupă. Echipa 
canină se oprește odată, la care grupa se mișcă în continuare și 
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cel puțin o persoană și ambii câini întâlnesc chipa canină. 
 La instrucțiunea arbitrului grupa se oprește. Apoi conductorul 
traversează cu câinele său grupa conform schemei și înconjoară 
o persoana la stânga și una la dreapta. Înconjurarea persoanelor 
în grupă are loc întotdeauna în jurul celor cu câine. După 
înconjurare conductorul câinelui rămâne în mijlocul grupei, 
grupa se pune din nou în mișcare. Apoi conductorul câinelui 
părăsește grupa și termină exercițiul.  
 

V După terminarea grupului de persoane câinelui i va lua lesa. 
 

Evaluare În grupul de persoane câinele trebuie să se prezinte sociabil. 
Concentrarea insuficientă, precum și comenzile verbale sau 
comenzile prin semn suplimentare se depunctează 
corespunzător.  
Dacă câinele se prezintă agresiv și îl atacă pe câinele din grup, 
urmează o descalificare.  

 
3.3.7  Exercițiul Culcat și apel 
 

Executare  Începând din poziția de start, conductorul merge drept înainte 
cu câinele, care îl urmează liber la picior. După 10-15 pași 
câinele trebuie ca  la comanda verbală și/sau comanda prin 
semn pentru „Culcat”să se așeze în direcția de mers, iar 
conductorul câinelui nu trebuie să își întrerupă modul de mers 
sau să se uite împrejur. După alți aprox. 30 de pași în direcție 
dreaptă conductorul câinelui rămâne pe loc și se întoarce cu 
fata la câine, care stă liniștit. La instrucțiunea arbitrului,  
conductorul îl strigă pe câine la el cu o comandă verbală sau 
comandă prin semn. Bucuros și cu mers rapid câinele trebuie să 
se vină la condcutorul său și să se așeze foarte aproape de el.  
La o comandă verbală, câinele trebuie să meargă în poziția de 
start. 
   

Evaluare Greșeală în execuție, așezare înceată, stat neliniștit, venit lent, 
greșeală la culcat în față și încheierea exercițiului, precum și 
comenzi verbale suplimentare și ajutoare fizice suplimentare 
ale conductorului câinelui se depunctează corespunzător.  

 
3.3.8 Exercițiul  Schimbarea poziției 
 

Executare Conductorul câinelui ia poziția de start la 10 pași distanță față 
de masă. Începând de acolo îl trimite pe câine cu comandă 
verbală/comandă prin semn pe masă. Câinele  trebuie să sară pe 
masă fără ezitare și să rămână pe loc. Pe masă trebuie să 
prezinte următoarele poziții la instrucțiunea arbitrului: șezi - 
culcat – stai. La sfârșitul exercițiului câinele va fi chemat de 
conductor la instrucțiunea arbitrului. Câinele trebuie să stea în 
față și la o comandă verbală trece în poziția de start.   
 

MT B, W B Pe masă trebuie prezentate alte poziții în ordinea trasă la sorți 
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la instrucțiunea arbitrului . 
 

Evaluare Săritul ezitant, apropierea lentă, greșeală la statul în față și 
finalizarea exercițiului precum și comenzile verbale 
suplimentare și ajutoare fizice ale conductorului câinelui 
depunctează corespunzător. Comenzile neprezentate se 
depunctează conform descrierii.   

 

 

3.3.9. Exercițiu Aport pe sol neted   
 

Obiectele de aport vor fi puse la dispoziție de către organizator 
conform art. 2.4.1 

 

Nivelul A Conductorul câinelui alege obiectul dintre obiectele deja puse 
la dispoziție de către organizator.  
  

Nivelul B  Arbitrul alege obiectul pentru aport la începutul evenimentului 
de testare și este același pentru toți concurenții.    
 

Executare Conductorul cu câinele său, care îl urmează liber, aduce 
obiectul cu puțin timp înaintea exercițiului la locul de 
depozitare în apropierea poziției de start și îl aduce după 
exercițiu înapoi acolo. Din poziția de start, conductorul câinelui 
aruncă obiectul la o distanță de aprox. 10 pași. Comanda 
verbală poate fi dată pentru adus doar dacă obiectul stă 
nemișcat. Câinele care stă liber lângă conductorul său trebuie 
să alerge la o comandă verbală sau comandă prin semn la 
conductor cu mod de mers rapid la obiect, să îl ia imediat pe 
acesta și să îl aducă înapoi direct conductorului său de 
asemenea în acest mod de mers rapid. Câinele trebuie să se 
așeze foarte aproape în fața conductorului său și să țină 
obiectul în gură până conductorul îl ia pe acesta cu o comandă 
verbală după o scurtă pauză. La o comandă verbală,  câinele 
trebuie să meargă în poziția de start. Conductorul câinelui nu 
are voie să-și părăsească locația pe parcursul întregului 
exercițiu.  
    

Evaluare  Greșite și asociate cu depunctare  sunt printre altele: 
- Alergarea lentă și nu directă într-acolo 
- Greșeală la luare 
- Întoarcere lentă, sau nu directă 
- Căderea obiectului de uz 
- Jucatul sau moflăitul obiectului 

       Aruncarea prea aproape sau prea departe a obiectului și  
       ajutoarele conductorului câinelui  depunctează    
       corespunzător.  
       La schimbarea locației exercițiul se evalueză cu 0. 
       Dacă câinele nu aduce, exercițiul se evaluează cu 0 puncte. 

 

3.3.10. Exercițiu Purtare și predare  
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Executare La dispoziție stă un asistent (HP).  

Din poziția de start,  câinele sare la  comanda verbală și/sau 
comandă prin semn pe o masă, de aici conductorul îl ridică sus 
pe câinele său, îl poartă 10 pași drept înainte și îl dă la asistent. 
La purtare câinele trebuie să își poată mișca liber traseul. 
Conductorul câinelui trebuie să fie în stare să își poarte câinele. 
– dacă conductorul câinelui nu este în stare de aceasta, 
asistentul efectuează în locul său, ridicarea de pe masă, 
purtarea și predarea. Conductorul câinelui merge până la 
predare la aceeași înălțime și după predare efectuează restul 
exercițiului.   
 

V  Apoi asistentul  îl poartă mai departe pe câine lângă 
conductorul câinelui 10 pași drept înainte cu capul câinelui pe 
partea laterală a conductorului. Conductorul poate să vorbească 
cu câinele său. După punerea jos a câinelui de către asistent, 
conductorul încheie exercițiul în poziția de start. 
  

A, B După predare asistentul îl poartă pe câine 10 pași mai departe și 
îl pune apoi jos, în timp ce conductorul rămâne pe loc. Câinele 
trebuie să rămână acolo, până când conductorul câinelui, la 
instrucțiunea arbitrului, îl striga la el pe câinele său cu comandă 
verbală. Câinele trebuie să vină repede și bucuros și să se așeze 
aproape de conductorul său. La o comandă verbală, câinele va 
trecet în poziția de start.     
  

Evaluare  Dacă câinele nu se prezintă cooperativ, este neliniștit la purtare, 
mârâie ușor sau se retrage la ridicare sau punere jos, se 
depunctează corespunzător.  
Dacă câinele sare la purtare, exercițiul va fi evaluat cu 
insuficient.  
Dacă câinele îl părăsește pe asistent după așezare înaintea de 
instrucțiunea arbitrului, exercițiul se evaluează maxim cu 
satisfăcător. 
 

3.3.11 Exercițiu Culcat cu distragerea atenției   
 
Executare Înainte de începerea obedienței și dexterității celui de-al doilea 

câine, conductorul  ia poziția de start cu câinele său care îl 
urmează liber la locul marcat pentru stat.  La instrucțiunea 
arbitrului el își pune câinele culcat cu o comandă verbală sau 
comandă prin semn, fără să lase vreun obiectsau mâncare la el. 
Numaidecât conductorul merge într-un loc la o distanță de 40 
de pași indicat de arbitru și rămâne pe loc întors spre câine.  
La sfârșitul primului exercițiului al celuilalt câine, conductorul 
merge singur în grupa de persoane și în final din nou înapoi la 
locul său inițial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La instrucțiunea arbitrului, conductorul merge către câinele său 

și se pune pe partea dreaptă a acestuia. La  o nouă instrucțiune 
a arbitrului,  conductorul câinelui îi dă o comandă verbală sau o 
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Evaluare  
 
 

comandă prin pentru așezare, la care câinele s-a pus repede și 
drept. 
 
Ședere neliniștită și neconcentrată a câinelui respectiv 
ridicarea/șederea prea repede sau venirea în întâmpinarea 
câinelui la aducere depunctează corespunzător exercițiul.  
Comenzile verbale/comenzile prin semn suplimentare și 
ajutoare fizice, comportament neliniștit al conductorului 
câinelui, precum și alte ajutoare ascunse se depunctează 
corespunzător.  

 

3.3.12 Exercițiu Traversarea materialului neplăcut  
 
Executare Conductorul ia poziția de start cu câinele său în fața 

echipamentului. Cu comanda verbală pentru “Mers la pas” 
conductorul calcă echipamentul și merge cu câinele său care îl 
urmează liber odată în față și odată înapoi, la care la mersul 
înapoi trebuie să prezinte o oprire. Aici câinele trebuie să se 
așeze rapid. După părăsirea locului conductorul  ia din nou 
poziția de start împreună cu câinele său.   
 

Evaluare Comportamentul nesigur al câinelui, evitarea și ocolirea 
materialului se depunctează corespunzător.  

 
3.3.13  Exercțiu Tunel cu tub moale  
 
Executare  Conductorul  ia poziția de start cu câinele  său, care îl urmează 

liber în fața dispozitivului. La comanda verbală și/sau comanda 
prin semn pentru “Traversează” câinele trebuie să traverseze 
sigur dispozitivul. După ce câinele a părăsit dispozitivul, 
conductorul îi dă comanda verbală și/sau comanda prin semn 
pentru pentru „Culcat”. La instrucțiunea arbitrului, conductorul 
se duce spre câinele său si cu o comandă verbală sau comandă 
prin semn, pentru  poziția de start.  

 

 Evaluare Intrare si traversarea nesigură, ezitantă și/sau haotică se 
depunctează corespunzător.  
Dacă câinele nu părăsește tunelul sau nu stă după comanda 
verbală/comanda prin semn, exercițiul va fi evaluat cu 
insuficien 
 

3.3.14  Exercițiu Traversarea unei punți fixe  
 
Executare  Conductorul ia poziția de start cu câinele său, care îl urmează 

liber în fața dispozitivului. La comanda verbală și/sau comanda 
prin semn pentru „Sari”, câinele trebuie să sară pe punte și la  
comanda verbală pentru „Stai” să rămână imediat în direcția de 
mers.  
 
La instrucțiunea arbitrului, conductorul se apleacă la nivelul 
câinelui, îi dă comanda verbală sau comanda prin semn pentru 
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Evaluare  

„Mergi mai departe” și îl urmează pe câine până la final în 
poziția de start. Acolo el se oprește și ia bineînțeles poziția de 
start.  H trebuie să parcurgă întreaga lungime a punții fără să se 
prezinte anxios sau volatil.  
 
Traversarea nesigură, ezitantă și/sau hectică, fuga înainte și 
rămânearea pe loc depunctează corespunzător.  

 
3.3.15  Exercițiu    Controlare la distanță   
 
Executare: Pornind din poziția de start,  conductorul merge drept înainte 

cu câinele său,  care îl urmează la pas. 
După aproximativ 10-15 pași câinele trebuie să ia poziția 
”Șezi” imediat la o comandă verbală sau comandă prin semn, 
fără ca acel conductor să-și întrerupă modul de mers sau să se 
uite în jur. După alți aproximativ 40 de pași în direcție dreaptă 
conductorul rămâne pe loc și se întoarce către câinele  său. 
Cheamă la el câinele său, cu o comandă verbală sau comandă 
prin semn. Câinele trebuie să vină bucuros și cu mers rapid în 
direcția conductorului. La mijlocul distanței dintre câine și 
conductor, conductorul  îi dă o comandă verbală și / sau 
comandă prin semn pentru „Culcat”,  unde câinele trebuie să se 
așeze imediat.   
 

A La  instrucțiunea arbitrului, conductorul  îl strigă pe câinele său 
cu o comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Vino”, 
în poziția frontală față de el. 
     

B La instrucțiunea arbitrului, câinele trebuie să ia poziția ”în 
picioare” la o comandă verbală și / sau comandă prin semn. 
 La alte instrucțiuni ale arbitrului,  conductorul cheamă câinele 
său cu o comandă verbală sau comandă prin semn pentru 
„Vino”,  în poziția frontală față de el.  
 
Câinele trebuie să vină bucuros și cu mers rapid și să se așeze 
foarte aproape.  
La o comandă verbală sau comandă prin semn,  câinele trebuie 
să ia poziția de start.   
 

 
Evaluare Dacă distanța de  la primul apel și luarea celei de-a doua poziții 

depășește 10 pași, întregul exercițiu va fi evaluat cu maxim 
satisfăcător.  
Pozițiile neprezentate vor fi depunctate  conform descrierii 
fiecărui etape a exercițiului.  

 
 
 
 
 
3.3.16  Exercițiu Direcționare la distanță 
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A  Conductorul câinelui  îi face  cunoscut arbitrului ordinea la 

începutul exercițiului. 
 

B Ordinea este trasă la sorți. 
   

Executare Conductorul  ia poziția de start cu câinele său, care îl urmează 
liber la punctul de pornire al exercițiului. După aprobarea 
arbitrului, conductorul îl trimite pe câinele său, fără să-și 
schimbe locația, cu o comandă verbală  și/sau comandă verbală  
pentru “Mergi la marcaj”până la un marcaj/con marcat clar la o 
distanță de 20 m. Dacă câinele a ajuns la acest marcaj, primește 
o comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru a rămâne 
acolo. După timpul de așteptare dat conductorul îl tirmite pe 
câinele său cu comandă verbală și/sau comandă prin semn 
pentru a merge la masa indicată. La fiecare masă, poate primi o 
comandă verbală pentru „Sari” și „Stai”,  câinele trebuie să sară 
pe aceasta și să rămână acolo. După aceea conductorul îl 
trimite pe câinele său cu comandă verbală și sau comandă prin 
semn la următoare masă, pe care de asemenea trebuie să 
meargă și să rămână acolo. Același lucru este valabil și pentru 
a treia masă indicată. De la a treia masă câinele va fi chemat 
înapoi  la conductor cu comandă verbală sau comandă prin 
semn pentru “Vino”  și trebuie să se așeze foarte  aproape de 
acesta. La o comandă verbală sau comandă prin semn, câinele 
trebuie să se pună în poziția de start.  
La marcaj și pe mese câinele trebuie să rămână câte 3 secunde. 
Conductorului  îi este permis să își îndrepte poziția indicată 
pentru câine, precum și să facă un pas în direcția respectivă, 
totuși fără ca să părăsească locul. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare  Greșite și asociate cu retragerea sunt printre altele: 
- Mersul ezitant pe lângă mese / pe o zonă indicată, 
- Devierea puternică de la traseul impus, 
- Săritură ezitantă pe mese, 
- Părăsirea timpurie a mesei / a unei zone indicate, 
- Luarea ezitantă a poziției, 
- Venire lentă și șezut în față, 
- Ajutoare-conductor câine precum și mai multe comenzi 

verbale, 
- Greșeală la încheierea exercițiului  

3.3.17. Exercițiu Punte mobilă  
 
Executare Conductorul  ia poziția de start cu câinele, care îl urmează liber 

în fața dispozitivului. La comanda verbală și/sau comanda prin 
semn pentru “Sari” câinele trebuie să sară pe puntea mobilă și 
la o comandă verbală pentru "Stai" să rămână imediat în 
direcția de mers. La instrucțiunea arbitrului, conductorul ajunge 
la nivelul câinelui, îi dă comanda verbală sau comanda prin 
semn pentru “Mergi mai departe” și merge cu câinele său până 
la capătul dispozitivului. Acolo câinele trebuie să se oprească 
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singur. La instrucțiunea arbitrului, conductorul îi dă câinelui 
său comanda verbală sau comanda prin semn pentru “Mergi 
mai departe”  și merge câțiva pași în spatele dispozitivului. 
Acolo el se oprește și câinele său ia singur poziția de start. 
Câinele trebuie să parcurgă întreaga lungime a punții, fără să se 
prezinte anxios sau volatil. 
 

Evaluare Traversarea nesigură, ezitantă și/sau haotică, mersul înainte și 
rămânerea în urmă se depunctează corespunzător.  

 
3.3.18 Exercițiu  Scară  
 
Executare  Conductorul  ia poziția de start cu câinele său, care îl urmează 

liber în fața dispozitivului. La comanda verbală și/sau comanda 
prin semn, câinele trebuie să meargă pe scărița de acces a scării 
cu trepte și să meargă pe aceasta singur până la ultima treaptă 
și rămâne acolo.  
 

A Conductorul merge lângă câinele, care lucrează la dispozitiv, 
imediat ce acesta a ajuns la prima treaptă cu lăbuțele din față, 
totuși fără ca, câinele să fi atins dispozitivul. La capătul scării 
câinele va fi dat jos de către conductor și va lua poziția de start 
cu comandă verbală sau comandă prin semn.  
 

B Conductorul câinelui rămâne pe loc, până când căinele a ajuns 
la ultima treaptă cu lăbuțele din față, și apoi merge la 
instrucțiunea arbitrului la câinele  său, care îl așteaptă. La 
capătul scării câinele va fi dat jos de către conductor și va lua 
poziția de start cu comanda verbală sau comanda prin semn.    
 

Evaluare  Traversarea nesigură, ezitantă și/sau haotică, mersul înainte și 
rămânerea în urmă se depunctează corespunzător. 

 
 

3.4 Executare și Evaluare Proba de miros  
 
3.4.1 Desfășurare generală  
 
Disponibilitate echipa 
canină 

Conductorul trebuie să aștepte cu câinele său în afara câmpului 
vizual al zonei de căutare până va fi chemat. 
Câinele gata de căutare poate să fie marcat cu un ham de 
identificare sau ceva asemănător și/sau să poarte o zgardă. 
Dacă câinele indică prin bringsel, bringsel-ul trebuie adus 
câinelui înainte de începerea căutării. Aducerea de cleme mici 
sau clopoței mici la câine sunt permise.  
În întuneric sunt permise la câine luminițe mici (fără far sau 
lampe). 
  

Anunțare La chemare, conductorul cu câinele său în lesă și în poziția de 
start, îi dă arbitrului raportul și comunică tipul de semnalizare. 
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Poziție tactică Arbitrul descrie pe baza schiței aria de căutare, care este 
limitată optic sau limitele acesteia sunt clar vizibile. 
După descriere, conductorul trebuie să analizeze situația și să îi 
comunice arbitrului tactica sa. 
Descrierea locației la arbitru conține în esență următoarele 
informații: 

- Tipul de eveniment 
- Aria de căutare 
- Structura clădirii-/schelei 
- Întrebarea, ce a fost făcut înainte 
- Infrastructura 
- Pericolele 

 
Timp de căuare Timpul de căutare începe după comunicarea poziției tactice la 

arbitru. 
 

Comandă verbală/ 
Comandă prin semn 

Comenzile verbale și comenzile prin semn repetate și arbitrar 
pentru a direcționa câinele sunt permise, chemări excesive 
pentru căutare sunt depunctate.  
 

Indicare Conductorul trebuie să îl informeze pe arbitru cu privire la 
indicarea care va avea loc și are voie să plece la câine doar la 
instrucțiunea arbitrului 
 

T, L, FL După descrierea de la arbitru, conductorul câinelui trebuie să 
analizeze situația și să-i facă cunoscută arbitrului tactica sa de 
căutare. Arbitrul trebuie informat imediat despre eventualele 
modificări în timpul lucrului, în acest caz timpul de căutare 
continuă. Arbitrul este liber ca după găsirea tuturor persoanelor 
ascunse să încheie lucrul de căutare.  
Lucrul de căutare se termină cu anunțarea conductorului 
câinelui și comunicarea evaluării de către arbitru. 

 

3.4.2 Evaluare Conductor câine  
 
General - Conducerea câine (conducere, presare și reținere, citirea 

câinelui) 
- Munca în echipă 
- Utilizarea rațională a câinelui  

 
Tactică: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziționarea, implementarea tacticii selectate,  privirea de 
ansamblu a conductorului câinelui pe tot parcursul probei. 
Criteriile esențiale includ printre altele: 

- Luarea în considerare a disponibilității terenului și 
formei 

- Direcția vântului 
- Aprecierea capacității câinelui 
- Eventual disponibilitatea clădirilor (intrare, structură...) 
- Ultima locație cunoscută a persoanelor 

 
Suplimentar la FL/ T/ L 
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MT 

- înțelegerea locației, luarea deciziilor & implementarea; 
- întrebarea martorilor, locațiile & declarațiile acestora; 
- comunicarea și justificarea deciziei finale; 
- Câinele este pus într-un loc potrivit; 
- prezentarea generală a zonelor căutate intens / 

necăutate; 
- raport final (zone căutate, locația persoanelor) 

 
 
La MT servesc tactica de detectare a locației și dobândirea 
informațiilor despre persoana care urmează să fie căutată, 
precum și implementarea lor în pregătirea traseului 
 

FL În cazul în care conductorul câinelui găsește persoana, nu 
există nicio restricție a evaluării dacă conductorul  îl lasă pe 
câine liber să caute în continuare și acesta indică corect.  

 
 

MT Pe parcursul întregii testări conductorul câinelui trebuie să 
acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte: 

 Prezentare generală a desfășurării întregului traseu 
 Atenția privind traficul rutier și participanții la trafic 
 Munca în echipă, comunicare și citirea câinelui său 
 Manipulare corectă a lesei 
 Menținerea contactului cu asistentul  

Conductorului câinelui îi este permis să facă pauze în 
detrimentul timpului de căutare. Conductorului câinelui este 
permis să înceapă din nou dacă câine nu urmează inițial cursul 
traseului din cauza vântului și condițiilor meteorologice.  
Înainte de începerea căutării, conductorul câinelui îl 
informează pe arbitru despre posibilele tipuri de indicare 
câinelui său. Câinele trebuie să o indice persoana ascunsă 
găsită direct și fără intervenția conductorului,  independent și 
să indice clar în modul de indicare stabilit. Conductorul 
câinelui trebuie să-și facă o imagine a situației. La aceasta 
trebuie luate în considerare starea vremii, temperatura și 
condițiile locale ale terenului în care se caută.Pe baza instruirii 
conductorul câinelui trebuie să fie capabil să înțeleagă stuația. 
El anunță modul său de procedare. Abaterile de la aceasta îi vor 
fi anunțate arbitrului. Se evaluează dacă conductorul câinelui 
are o imagine completă a situației din colectarea de informații, 
precum chestionare și dacă și-a respectat deciziile sale. De 
asemenea, dacă și cum îl conduce conductorul pe câine la 
preluarea urmei și dacă eventual în timpul căutării el îi oferă 
din nou câinelui obiectul de miros. Important este și dacă 
conductorul câinelui de ex. recunoaște sigur pierderea urmei 
câinelui, la o intersecție și îl conduce pe câine la locul potrivit 
pe urmă înapoi și îl lasă să lucreze de acolo în continuare. 
 

3.4.3 Evaluare câine  
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General - Direcționare / Tractabilitate 

- Instinct de căutare / Dorință de găsire 
- Mobilitate, fitnes și anduranță 
- Independența, bucuria de lucru și instinctul de muncă 
- Hărțuirea, agresarea sau rănirea unei persoane ascunse 
- Imaginea de ansamblu a lucrului 

Direcționare Cooperarea cu conductorul, implementarea rapidă și deliberată 
a sarcinilor de lucru, menținând în același timp motivația 
căutării, cooperare conductor câine-câine. 
 

Intensitatea căutării  Instinctul de căutare, comportamentul de căutare, temperament, 
motivație, bucuria de lucru 
 

Mobilitate Tipul și modul de mobilitate, confruntarea dificultăților, 
condițiile 

Independență: Particularitatea voinței proprii de lucru 
suplimentar la FL, T 
Căutarea sistematică pe teren 
suplimentar la L  
Scurmare intensivă și pătrundere 
suplimentar la MT  
Arbitrul evaluează preluarea traseului, munca și urmărirea 
traseului, precum și indicarea individuală a persoanei ascunse 
de către câine. Manipularea corectă în timpul pornirii, 
manipularea lesei în timpul traseului și atenția la trafic sunt 
necesare. Câinele trebuie să prezinte un comportament pozitiv 
de căutare. Urmărirea resp. menținerea urmei după miros 
înseamnă că, câinele urmărește pe cât posibil consecvent și 
determinat urma după miros resp. se identifică un 
comportament de câutare distinctiv, independent după cursul 
întregii urmă de miros. O abatere de la traseu nu este greșită 
atât timp cât câinele poate să urmărească independent traseul în 
continuare.  

3.4.4 Indicare  
 
General Conductorul câinelui trebuie să îi facă cunoscut arbitrului tipul 

de indicare înainte de începerea fiecărei probe de miros.  
Orice sprijin din partea conductorului, persoanei ascunse, 
trasator urmă este interzis și indicarea se evaluează cu 0 puncte. 
Conductorul câinelui trebuie să îl informeze pe arbitru despre 
indicarea care a avut loc și poate să meargă la câine doar la 
instrucțiunea arbitrului.  
Câinele trebuie să indice persoana independent, clar și intensiv 
până conductorul a ajuns la el. Pentru terminarea indicării este 
în principiu lăsat la alegerea conductorului, dacă el își strigă 
sau aduce câinele în imediata apropiere a indicării. Pentru 
finlizarea corectă a indicării trebuie să fie prezentată 
modificarea de instinct și să fie luat contactul cu persoana 
ascunsă. În timpul luării contactului câinele trebuie să se 
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comporte liniștit cu persoana indicată lui.  
 

FL Incă de la inceput, conductorul face cunoscut arbitrului, dacă se 
întoarce înapoi cu câinele, la liber, de la locul de indicare (unde 
a fost gasită persoana ) la poziția de pornire, sau se decide să 
caute în continuare de la locul de indicare. O modificare 
motivată a tacticii este oricând posibilă.  
 

T  În dărâmături, conductorul poate să îl trimită pe câine mai 
departe de la locul de indicare sau să îl trimită din nou de la 
zona de margine.  
Dacă persoanele ascunse nu sunt scoase, o indicare repetată nu 
este greșită.  
Câinele are voie să fie luat și dus din nou la zona de margine. 

 
Lătrarea (F, FL, T, L, MT) 
 
Executare La lătrare câinele se orientează clar la persoana ascunsă 

respectiv la mirosul acesteia, el trebuie să latre independent, 
persistent și indicând direcția până cind conductorul câinelui 
ajunge la el, la indicatia arbitrului. 
 

Părăsirea locului indicat La o singură abandonare scurtă a persoanei ascunse și revenirea 
independentă către persoana ascunsă exercițiul va fi evaluat 
max. cu satisfăcător.  
La abandonarea din nou a persoanei ascunse indicarea va fi 
evaluată cu insuficient.  
Dacă câinele nu vine singur înapoi la persoana ascunsă 
indicarea va fi evaluată cu 0 puncte. 
 

T  La lătrat câinele se orientează clar la persoana ascunsă 
respectiv la mirosul acesteia și trebuie să latre independent, 
persistent și indicând direcția până apare conductorul câinelui 
la instrucțiunea arbitrului și termină indicarea.  
Câinele nu trebuie să atingă  persoana ascunsă.  
În locurile închise, greu acesibile pentru câine,  trebuie să 
indice printr-un mod de comportare exact spre direcția locului 
ieșirii mirosului. Comportamentul de intrare nu este greșit.  
 

L Câinele trebuie să indice prin scurmare un comportament de 
intrare clar, lătrarea nu este greșit. Dacă persoana ascunsă 
rămâne în ascunzătoarea ei, câinele poate să fie trimis mai 
departe de de acolo doar la prima indicație. 
  

Evaluare - Executare; 
- Lătrare; 
- Comportament de intrare și scurmare la L; 
- Rămânerea la locul de indicare 

 
Bringsel (F, Fl, T)  
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Executare Dacă câinele anunță, pentru acest lucru îi va fi pusă o zgardă 
specială, la care este prins un bringsel. La utilizarea de bringsel 
norvegian trebuie controlat înaintea începerii lucrului dacă 
câinele poate să poarte liber bringsel-ul și este posibilă o lăsare 
jos. Zgarda trebuie să dispună de un mecanism de desfacere, 
care îl protejează pe câine de rănire. 
După găsirea persoanei câinele aduce bringsel-ul la conductor.  
O ședere în față la predarea bringsel-ului nu este cerută. 
După luara bringsel-ului și o invitație prin conductor, câinele îl 
conduce  

 

 singur pe conductor pe drumul direct către persoana ascunsă 
sau la locul de indicat prin menținerea contactului permanent 
cu conductorul câinelui. Câinele poate fi luat cu lesa de o lunge 
potrivită, max. 10m. La căutarea în dărâmături câinele nu are 
voie să fie luat în lesă. Dacă câinele a ajuns la persoana 
ascunsă, trebuie să rămână singur la persoana ascunsă. 
Conductorul se duce la câine, îl dezleagă de lesă și finalizează 
indicarea.   
 

Evaluare - Executare; 
- Luarea bringsel-ului; 
- Aducerea directă a bringsel-ului până la conductorul 

câinelui, fără să o lase jos 
- Alergarea directă către persoana ascunsă după predarea 

bringsel-ului; 
- Ținerea neliniștită a bringsel-ului este greșită, 

mototlirea puternică este depunctată corespunzător.  
            Menținerea contactului poate fi, de asemenea, întreruptă 
            în anumite circumstanțe (datorită terenului), fără ca  
            acest lucru să fie inclus negativ în cadrul evaluării.  
            O scurtă comandă verbală pentru pornire și oprirea  
            indicării sunt permise dacă este necesar din cauza  
            terenului. 

 
Îndrumare liberă (F, FL,T) 
 
Executare La îndrumarea liberă câinele aleargă intre conductor și 

persoană ascunsă pe cel mai rapid (direct) drum dus-intors și îl 
conduce pe conductor  la persoana ascunsă respectiv la locul de 
indicare. Câinele nu are voie să fie ținut legat cu lesa în timpul 
exercițiului nicio clipă. Câinele trebuie să realizeze intrumarea 
liberă foarte clar până conductorul a ajuns la persoana ascunsă 
sau la locul indicat. 
Acest model de semnalizare îl face cunoscut conductorul către  
arbitru înainte de începerea probei de miros. Aici se urmărește: 

- Săritul sau lovirea conductorului câinelui 
- Lătrarea  la conductorul câinelui 
- Contactul vizual între conductor și câine  

 
Evaluare - Executarea; 
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- Aducerea directă a conductorului câinelui la persoana 
ascunsă 

Îndrumarea  (F, MT) 
 
Executare F La îndrumare, câinele rămâne culcat, șezut sau stai, atât la 

obiect sau la persoana găsită. 
Câinele trebuie să afișeze acest comportament atât de mult, 
până când conductorul câinelui a ajuns la obiect sau la 
persoană. 
Câinele trebuie să prezinte un tip de comportament clar pentru 
ca această semnalizare să fie clară.  
Câinele trebuie să ia imediat poziția aleasă și să rămână liniștit 
lângă persoana ascunsă, fără intenție de hărțuire.  
 

Executare MT Conductorul câinelui trebuie să recunoască clar indicarea 
câinelui și să identifice direct și clar trasatorul. 
 Conductorul câinelui îl anunță pe arbitru semanlizarea și are 
voie să meargă la câine numai la instrucțiunea arbitrului.  
Un răspuns anterior al persoanei și al câinelui nu este permis. 
 

Evaluare Dacă semnalizarea este declanșată de  către conductorul 
câinelui și / sau de persoana ascunsă / trasator, indicarea trebuie 
evaluată cu 0 puncte.  
Orice hărțuire a persoanei ascunse de către câine se 
depunctează corespunzător. 

 

Scurmarea și intrarea (L) 
 

Executare La scurmare și intrare câinele se orientează în mod constat și 
clar la persoana ascunsă, până apare conductorul câinelui iși 
finlizează indicarea.  
 

Evaluare Scurmarea și comportamentul de intrare este o măsură pentru 
intensitatea și interesul câinelui față de persoana ascunsă și 
poate să aibă loc în combinare cu lătratul.  

 
 
 
3.4.5 Exercițiu de indicare  
 
Exercițiu de indicare FL (A), F (V)  
 
Executare  Locul de indicare va fi pus în afară zonei de căutare.  

Persoana ascunsă trebuie să rămână, la locul de indicare fără  
să fie vizibilă pentru câine.  
La ordinul arbitrului, conductorul câinelui îl pregătește pe câine 
pentru căutare și îl trimite cu o  comandă verbală și/sau 
comandă prin semn la persoana ascunsă, care este la 30 m 
depărtare, șezută sau întinsă.  
Câinele trebuie să ia calea directă și imediată către persoana 
ascunsă și să o indice. Câinele trebuie să indice în mod clar și 
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fără niciun ajutor de ghidare în modul raportat. Conductorul 
câinelui anunță indicarea. În funcție de tipul de indicare, 
conductorul câinelui merge la persoana ascunsă la instrucțiunea 
arbitrului sau este adus la persoana ascunsă de către câine. 
Finalul indicării este în principal lăsată la alegerea 
conductorului câinelui.  
Lătratul la indicare trebuie să dureze aproximativ 15 secunde. 
La instrucțiunea arbitrului, câinele va fi strigat sau adus de 
către conductor din imediata apropiere a indicării și primește o 
comandă verbală sau/și comandă prin semn pentru poziția de 
start. Apoi urmează continuarea probei de miros.  
Executarea are loc analogic pentru bringsel și indicarea liberă.   
 

Evaluare Dacă câinele nu acceptă persoana ascunsă sau părăsește 
persoana ascunsă imediat după indicare și se întoarce înapoi la 
conductor, exercițiul este evaluat cu 0.  
Ocolirile, nepornire direct,  lătratul ezitant sau inconstant se 
depunctează corespunzător.  
 

Exercițiu de indicare T, L (A) 
 

Executare Lucrul începe la 10 m (marcat pe sol) înaintea locului în care 
este pusă o persoană ascunsă într-un tub cu capac sau o lădă, 
respectiv o grotă de zăpadă.  
Locul indicat trebuie să fie pus în afara zonei de căutare și 
trebuie să fie clar recunoscut ca atare.  
Ascunzătoarea trebuie să îi fie arătată conductorului câinelui.  
Grota de zăpadă trebuie proiectată cu blocuri de zăpadă atât de 
libere astfel încât câinele să poată pătrunde prin scurmare la 
persoana ascunsă. La ordinea arbitrului, conductorul îl 
pregătește pe câine de căutare și îl trimite la ascunzătoare.  
O comandă verbală și/sau comandă prin semn este permisă la 
început pentru indicare. Acolo câinele trebuie să indice după 
adulmecare. După ce câinele a indicat, la ordinul arbitrului, 
conductorul are voie să-și părsească locul și  
 

 să îl aducă pe câine. Apoi câinele trebuie pus liber aproximativ 
la 3 m lângă locul descoperit, unde acesta trebuie să se 
comporte liniștit și nu trebuie să deranjeze în niciun fel 
ascunzișul. Asistentul  ajută la eliberarea persoanei.  
De îndată ce deschizătura este suficient de mare, îl aduce pe 
câinele, pus deoparte,  și îl lasă să meargă la persoană. 
Indicarea cu lătratul trebuie să dureze aproximativ 15 secunde. 
Apoi urmează proba de miros. 
Executarea are loc analogic pentru bringsel și indicarea liberă. 
  
 
 
 
 

Evaluare Dacă câinele nu acceptă persoana ascunsă sau părăsește 
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persoana ascunsă imediat după indicare și se întoarce înapoi la 
conductor, exercițiul este evaluat cu 0 puncte.  
Ocolirile și nepornirile direcet, lătratul ezitant sau inconstant se 
depunctează corespunzător. 
 
 

3.4.6  Urmă 
 

General Conductorul trebuie să aștepte împreună cu câinele său gata de 
căutare în zona de așteptare până când este strigat pentru 
utilizarea câinelui. La chemare, conductorul cu câinele său în 
lesă, în poziția de start, îi comunică arbitrului tipul de indicare. 
Câinele  poate să fie condus liber sau cu o lesă lungă de 10 m la 
o zgardă sau ham.  
Dacă câinele indică prin bringsel, bringsel-ul trebuie pus la 
câine înainte de începerea căutării.  
Arbitrul îi explică conductorului  zona, în spatele căruia 
conductorul câinelui are voie să se miște liber.  
Conductorul îl dezleagă pe câinele  său din lesă și îl 
direcționează la plecarea căutării.  
 

Executare Conductorul îl urmează pe câinele său și trebuie să mențină 
distanța de 10 m și la căutarea liberă. De îndată ce câinele a 
găsit obiectul el trebuie să-l ia imediat fără influența 
conductorului sau să îl indice corespunzător. Dacă câinele  a 
indicat obiectul, conductorul rămâne la câinele său.  
Prin ridicarea obiectului conductorul  indică că, câinele l-a 
găsit. După aceea conductorul își continuă munca de căutare cu 
câinele său. La executare câinele trebuie să urmeze urma lăsată 
de persoana care pune urma, unde conductorul câinelui trebuie 
să păstreze o distanț de 10 m față de câine.  
Arbitrul urmează echipa canină la o distanță potrivită.  
Arbitrul nu trebuie să împiedice echipa, totuși își alege poziția 
liber, pentru a putea evalua corect munca.  
Conductorului îi este permis să întrerupă căutările pe urmă. 
Pauzele luate în considerare merg în detrimentul timpului total 
pus la dispoziție.  

 
 Conductorului  îi este permis ca în timpul executării să-i curețe 

câinelui său capul, ochii și nasul și eventual să îi dea apă. 
Căutarea pe urmă se finalizează prin predarea obiectului găsit 
după arătarea la persoana care pune urma, anunțarea 
conductorului și cu comunicarea evaluării de către arbitru.  
Rămâne la aprecierea arbitrului să extindă timpul de lucru 
datorat împrejurărilor după ultima schimbare de direcție 
 

Indicare obiect Îndrumare: vezi capitolul 3.4.4 
Luare: la tipul acesta de indicare câinele trebuie să ia obiectul 
fără ezitare. 
 
Model de comportament 1: luare și aport 
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Câinele trebuie să ia imediat obiectul de acolo și să îl aducă pe 
drum direct conductorului și să așeze în față. Câinele poate fi 
pus atât la locul predării, cât și la locul preluării, din nou pe 
urmă. 
 
Model de comportament 2: luare și rămânere 

În acest model de comportament, câinele trebuie să indice 
obiectul prin unul din cele 3 modele de comportament posibile 
analog îndrumării: culcat, șezând sau în picioare.  
 
Cele două modele de comportament sunt, de asemenea, 
permise alternativ. Câinele trebuie să afișeze un model de 
comportament clar ca prin aceasta comportamentul de indicare  
să fie clar. 
 

Evaluare obiect  - Executare; 
- Luarea obiectului; 
- Aducerea directă a obiectulului, fără lăsarea acestuia 

Arbitrul evaluează luarea și urmarea pistei. Abaterea minoră de 
la pistă nu este greșită; atât timp cât câinele poate să urmeze 
independent cursul mai departe.  
Câinele trebuie să afișeze o trecere independentă și bucuroasă 
cu indicarea sigură și independentă a obiectelor. Fiecare obiect 
negăsit va fi evaluat cu 0 puncte.  

 
 Ca și negăsit va fi evaluat fiecare obiect, care nu va fi indicat 

individual de către câine. Dacă câinele se pune unde nu se află 
niciun obiect, și conductorul câinelui nu confirmă niciun 
obiect, ci îi dă comandă verbală pentru căutarea în continuare, 
acest lucru depunctează corespunzător.Pentru o îndrumare 
greșită, care este confirmată prin conductorul câinelui, urmează 
o scădere de puncte cu valoarea unui obiect.  
 

Indicare FHL Executare vezi capitolul 3.4 
Dacă indicarea câinelui are loc altfel decât anunțată de către 
conductorul câinelui, indicarea va fi evaluată ca 
necorespunzătoare.  
 

Întrerupere  Întreruperea lucrului are loc prin arbitru, dacă conductorul  este 
la mai mult de 10 m depărtare de pistă. Pe terenurile dificile 
arbitrul  poate permite o distanță mai mare. Întreruperea are loc 
în orice caz, dacă arbitrul are impresia că, un câine nu poate să 
meargă pe urmă pe propriile puteri sau să continue.  
La întreruperea unei căutări conductorul împreună cu câinele 
său și arbitrul părăsesc terenul pe drumul drept.  
O căutare suplimentară nu este permisă.  

 
 
 
 
3.4.7 Suprafață  
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General Munca de căutare trebuie să se efectueze pe suprafață cu mers 

normal. Nu este permisă alergarea la câine. Conductorul 
câinelui primește o schiță detailată, din care se recunosc 
condițiile de limită ale suprafeței. Apoi trebuie să își aleagă el 
tactica. El nu are voie să circule pe teren. Câinele ar trebui să 
cerceteze terenul corelativ la instrucțiunile conductorului.   

 
3.4.8  Dărâmături  
 
General Conductorul câinelui are voie înainte de căutare și fără câine în 

afara timpului de căutare înaintea comunicării tacticii din zona 
de margine accesibilă,  să arunce o scurtă privire în zona de 
căutare , ca o măsura SSM.  
Câinele trebuie ca în acest timp să rămână liber sau legat la un 
loc indicat.  
Conductorul câinelui îl informează pe arbitru locul potrivit 
pentru el pentru utilizarea câinelui și îl pune pe câine acolo fără 
hamul de identificare și zgardă (excepție: bringsel 0).  
Câinele ar trebui să caute pe teren conform instrucțiunilor 
conductorului său.  
Conductorul câinelui are voie să se miște într-o zonă indicată 
sau să îl urmeze pe câinele său în dărâmături, imediat ce 
arbitrul permite acest lucru.  

 
 Continuarea căutării poate fi direct de la locul de găsire sau de 

la marginea posibilă a dărâmăturilor. După aceea conductorul 
câinelui părăsește câmpul cu dărâmături. 
 

Mobilitate: Accesibilitatea prin dărâmături, tipul și modul mobilității, 
confruntarea dificultăților, condiție.  
 

 
 
3.4.9 Avalanșă 
 
Lucrul cu LVS: A,B 

 
Conductorul câinelui anunță la înregistrare dacă se va utiliza un 
dispozitiv propriu sau un dispozitiv al organizatorului. 
Conductorul câinelui are sarcina să localizeze dispozitivul de 
căutat îngropat de avalanșă (LVS), să îl dezgroape și să îl 
prezinte arbitrului. Tactica este la libera alegere a 
conductorului câinelui. 
La depășirea timpului exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte. 
 

Executare Câinele trebuie să caute în câmpul de căutare sistematic 
conform instrucțiunilor conductorului său.  
Conductorul câinelui are voie să părăsească punctul de pornire 
doar atunci când câinele s-a îndepărtat cel puțin 30 m, când 
indică câinele sau când dă ordin arbitrul  
Munca de căutare se termină cu plecarea conductorului câinelui 
și cu comunicarea evaluării prin arbitru.  
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Indicare A,B Conductorul câinelui  pleacă după indicarea înregistrată la 

instrucțiunea arbitrului  la locul găsirii și îl marchează.  
Fără a aștepta finalizarea procesului de îngropare, munca se va 
continua la instrucțiunea arbitrului.  
 

3.4.10  Mantrailing  
 
General Dacă câinele conduce  echipa canină în direcția complet 

greșită, testarea se întrerupe. Arbiturl poate să întrerupă munca 
oricând, dacă este de părare că un câine nu poate să continuie 
munca pe propriile puteri.  
Dacă câinele  găsește persoana care a pus traseul doar cu 
ajutorul considerabil al conductorului, testarea se întrerupe.  
La negăsirea persoanei care a realizat traseul, testarea nu este 
reușită.  
Dacă este depășit timpul de căutare, testarea nu este reușită.  
 

Executare Conductorul câinelui trebuie să aștepte împreună cu câinele  
său gata de căutare până va fi strigat. Câinele, care este gata de 
căutare va fi condus cu o lesă lungă de  5 - 10 m, precum și de 
o zgardă și ham de căutare. 
 Munca de căutare este admisă doar în ham de căutare.  
Conductorul se prezintă la arbitru cu câinele în lesă și îi face 
cunoscut modul de indicare al câinelui său.   

 Arbitrul îi explică conductorului câinelui situația de pornire, 
zona de plecare, la care câinele are voie să se miște liber.  
Înregistrarea mirosului urmează la articolul despre miros al 
persoanei care a pus traseul, care îi va fi dat conductorului 
câinelui de către persoana care a pus urma  la instrucțiunea 
arbitrului. Câinele trebuie să ia independent sau la comanda 
verbașă urma mirosului pe câmpul de plecare și să o urmeze în 
final determinat precum și perseverent. În cazul în care câinee 
nu preia traseul, echipa canină poate să se străduie în 
continuare în detrimetul timpului total pentru preluarea 
traseului, totuși arbitrul  poate să întrerupă căutarea, dacă 
câinele refuză clar munca sau nu este în stare să rezolve 
sarcina. Arbitrul urmează echipa canină de la o distanță 
potrivită. Conductorului câinelui îi este permis să întrerupă 
traseul. Pauzele luate sunt în detrimentul timpului total pus la 
dispoziție.  Conductorului câinelui îi este permis ca în timpul 
lucrului să îi curețe câinelui său capul, ochii și nasul și să îi dea 
apă. La indicația persoanei ascunse este interzis orice sprijin 
prin asistent și/sau persoană ascunsă. Testarea se termină fie cu 
găsirea persoanei care a pus traseul, prin întreruperea de către 
conductor  resp. arbitru sau din cauza expirării timpului. La 
final are loc anunțarea conductorului câinelui și comunicarea 
evaluării prin arbitrul.  
 
 

Evaluarea traseului  Arbitrul evaluează preluarea traseului, munca și urmarea 
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traseului, precum și indicarea independentă prin câine a 
persoanei care a pus traseul. Manipularea corectă în timpul 
începutului, manipularea lesei în timpul traseului și luarea în 
considerare a traficului este necesară. Câinele trebuie să 
prezinte un comportament de căutare pozitiv. Urmărirea resp. 
menținerea urmei mirosului, pe care câinele îl urmează 
consecvent și perseverent resp. dinstinctiv, comportament de 
căutare independent după desfășurarea întregii urmeii de miros.  
O abatere de la traseu nu este greșită atât timp cât câinele poate 
să urmeze singur traseul în continuare. Dacă câinele pierde din 
când în când urma mirosului, echipa canină poate să-și dea 
silința în continuare în detrimentul timpului total pentru 
preluarea urmei de miros de la ultimul punct al urmăririi 
mirosului. Vânturile turbulente, traseul de miros proiectat poate 
fi luat la câțiva metri lângă urma efectivă a persoanei care a pus 
traselu de la câine. Aceasta nu este greșit  atât timp cât câinele 
păstrează corect direcția de mers a persoanei care a pus traseul. 
Urmele pot să se întindă și pe străzi și drumuri paralele. 
Urmarea unor astfel de trasee nu este greșită, dacă  echipa 
canină îl găsește pe persoana care a pus traseul pe această cale.  
 

   
Dacă de exemplu persoana care a pus traseul face o cotitură la 
o interesecție stânga și apoi la cealaltă stradă din nou dreapta, 
este permis ca câinele să alerge drept înainte și apoi la 
următoarea stradă să primească mirosul din stânga și să urmeze 
acest drum. La confluența străzilor și intersecții adulmecarea 
urmei poate fi adusă pe străzile cu rânduri de caspe. Câinele are 
voie să le caute singur pe acestea până a găsit segmentul 
parcurs de persoana care a pus traseul și poate să urmeze în 
continuare traseul său. De asemenea la unghiuri imaginea 
mirosului persoanei care a pus traseul poate fi dusă în 
continuare drept înainte, în special atunci când predomină 
vântul. Dacă câinele a căutat dincolo de un unghi și 
conductorului câinelui recunoaște acest lucru, el poate 
întrerupe căutarea. O relaxare condițională a activității de 
căutare, precum și diminuarea motivației căutării (este mai 
puțin interesat și/sau trebuie să fie adesea încurajat pentru a 
lucra în continuare) au influență asupra evaluării. 
 

Evaluarea indicării   Se evaluează dacă câinele găsește persoana care a trasat,  direct 
și fără influența conductorului,  și dacă îl identifică clar. 
Conductorul câinelui trebuie să semnaleze în mod clar pentru 
arbitru, cu mâna și semnal sonor că, atunci cind câinele său 
indică. Dacă câinele nu arată clar persoana care a trasat sau 
indică persoana greșită, testul nu este reușit.  
Fiecare  hărțuire de către câine a persoanei găsite se 
depunctează corespunzător.  

 
 
 



 

 

Traducere  din limba  germană 

 

54 

 

3.5  Proba de apă   
 
Se aplică regulile generale pentru conductor câine și câine din cap. 2.2, 2.3 și 3.4.1 
 
General Testarea în apă începe întotdeauna cu înotul la distanță ca și 

test de condiție și poate fi efectuată și ca exercițiu de grup, 
aceasta înseamnă că mai mulți câini pot să înoate în același 
timp. Înaintea începerii următoarelor exerciții trebuie să îi fie 
acordat câinelui o pauză de cel puțin 60 min.  
 

Executare și  
evaluare   

Explicațiile și evaluările lucrlui în apă sunt explicate mai jos în 
descrierea etapelor respective. 

 
 
4  Obediență (UO) și dexteritate (GW) Nivelul V                                                Etapa  B 
 
4.1  Examinare preliminară  RH-F V,  RH-FL V,  RH-T  V 
 
4.1.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 Puncte 

 Exercițiul 1: Mersul în lesă:  10 puncte 
 Exercițiul 2:Trecerea printr-un grup de  

                     persoane 
 10 puncte 

 Exercițiul 3: Culcat cu apel:  10 puncte 
 Exercițiul 4: Schimbarea poziției:  15 puncte 
 Exercițiul 5: Culcat cu distragerea atenției:  10 puncte 
 Exercițiul 6: Purtare și predare:  10 puncte 
 Exercițiul 7: Traversarea materialului 

neplăcut 
 15 puncte 

 Exercițiul 8: Tunel cu tub moale:  10 puncte 
 Exercițiul 9: Traversarea unei punți fixe  10 puncte 
 
 
 
 
4.1.2 Exercițiul 1           Mersul în lesă                                                                    10 puncte 

 
RH-V, RH-FL V, RH-T V 

 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

Câte o comandă verbală sau comandă prin semn pentru mersul la 
pas, care este permis la fiecare mers și la fiecare schimbare a 
mersului. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.5 
 

Evaluare Evaluare conform capitolului 3.3.5 
 

 
4.1.3 Exercițiul 2            Trecerea printr-un grup de persoane                             10 puncte 



 

 

Traducere  din limba  germană 

 

55 

 

 
RH-F V, RH-FL V, RH-T V 

 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.2 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

Câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru mersul la 
pas, care are voie să fie dat din nou la fiecare mers. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.6 
 

Evaluare Evaluare conform capitolului 3.3.6 
 
 
4.1.4  Exercițiul 3          Culcat și apel                                                                     10 puncte 
 

RH-F V, RH-FL V, RH-T V 
 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.3.  

Locul de pornire este determinat de către arbitru.  
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Mers la 
pas” 

- 1 comandă verbală sau coandă prin semn pentru „Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Vino” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Treci 

la picior” 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.7 
 

Evaluare Dacă câinele stă șezut sau în picioare după comanda verbală sau 
comanda prin semn, pentru “Culcat”, vor fi scăzute 5 puncte. 

 
 
 
4.1.5 Exercițiul 4           Schimbarea poziției                                                          15 puncte 

 
RH-F V, RH-FL V, RH-T V 

 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.4 

Schimbarea poziției trebuie prezentată pe masă. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru sărit 
rămânere 
1 comandă verbală și / sau comandă prin semn per poziție. 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru chemare 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția de start  
 

Executare Executare conform cap. 3.3.8 
 

Evaluare - Dacă câinele nu ia poziția dată, aceea va fi depunctată  cu  
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4 puncte 
- Dacă câinele sare jos înainte de terminarea exercițiului, 

exercițiul se evaluează cu insuficient. 
 
4.1.6  Exercițiul 5           Culcat cu distragerea atenției                                          10 puncte 

 
RH-F V, RH-FL V, RH-T V 

 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru  “Jos” 

 

Executare Executare conform cap. 3.3.11 
Câinele  trebuie să stea liniștit fără intervenția conductorului 
câinelui în timp ce celălalt câine prezintă expercițiile 1 până la 4. 
După terminarea celui de-al 4-lea exercițiu a celei de-a doua   
echipe canine, conductorul câinelui finalizează acest exercițiu la 
instrucțiunea arbitrului.  
În timp ce al doilea câine execută celelalte exerciții, conductorul 
rămâne cu câinele său în poziția de start sau într-un loc indicat de 
către arbitru. La aceasta, conductorul are voie să îl țină pe câine 
legat cu lesa. 
 

Evaluare - Dacă câinele părăsește după finalizarea celui de-al 2-lea 
exercițiu efectuat de câinele anterior locul de plecare la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu insuficient. 

- Dacă câinele se îndepărtează înainte de finalizarea 
completă a celui de-al 2-lea exercițiu de la locul de stat la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  

- Dacă câinele nu ia poziția culcat, ci stă in alta pozitie, dar 
rămâne la locul de stat, exercițiul va fi depunctat cu 5 
puncte.  

 
 
4.1.7 Exercițiul 6            Purtare și predare                                                             10 puncte 

 
RH-F V, RH-FL V, RH-T V 

 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.5 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru săritul pe 
masă din poziția de start și 1 comandă verbală sau comandă prin 
semn pentru finalizare în poziția de start. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.10 
 

Evaluare Dacă câinele sare la purtare, exercițiul va fi evaluat cu insuficient.   
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4.1.8 Exercițiul 7           Traversarea materialului neplăcut                                  15 puncte 
 

RH-F V, RH-FL V, RH-T V 
 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.1 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Mergi” 

Executare Executare conform cap. 3.3.12 
 

Evaluare Dacă zona cu materilae neplacute va fi părăsită înainte de final, 
exercițiul va fi evaluat cu insuficient.  

 
4.1.9  Exercițiul 8            Tunel cu tub moale                                                        10 puncte 

 
RH-F V, FL V, T V 

 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.8 și cap. 2.4.1 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru 
„Traversează” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Treci la 
picior” 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.13 
 

Evaluare Dacă câinele nu părăsește tunelul, sau nu rămâne după comanda 
verbală, exercițiul va fi evaluat cu insuficient.     
 

 
 
4.1.10  Exercițiul 9           Traversarea unei punți fixe                                           15 puncte 

 
RH-F V, RH-FL V, RH-T V 

 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.2 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru parcurgere; 
1 comandă verbală rămânere; 
1 comandă verbală pentru mersul mai departe. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.14 
 

Evaluare Dacă câinele sare jos în prima jumătate a punții, exercițiul se 
evaluează cu 0 puncte.  
Dacă câinele sare jos după prima jumătate a  podului de lemn, 
exercițiul se evaluează cu insuficient.  
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4.2 Examinare preliminară    RH-L  V 
 
4.2.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 Puncte 

 Exercițiul 1: Mersul în lesă:  10 puncte 
 Exercițiul 2: Trecerea printr-un grup de 

persoane 
 10 puncte 

 Exercițiul 3: Culcat și apel:  10 puncte 
 Exercițiul 4: Schimbarea poziției:  15 puncte 
 Exercițiul 5: Culcat cu distragerea 

atenției: 
 10 puncte 

 Exercițiul 6: Purtare și predare:  10 puncte 
 Exercițiul 7:  Direcționare la distanță:  15 puncte 
 Exercițiul 8: Mers pe urmă în zăpadă 

adâncă: 
 10 puncte 

 Exercițiul 9:  Călătoria cu un mijloc de 
transport: 

 10 puncte 

 
Exercițiile 8 și 9 pot fi luate individual înainte sau după proba de miros.  
 
4.2.2  Exercițiul 1           Mersul în lesă                                                                     10 puncte 

 
RH-L V 

 
Echipament exercițiu Echipament conform cap. 2.4.1 pe o suprafață de zăpadă striată și 

executarea conform schemei 10.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

Câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru mers la 
pas, care este permis la fiecare mers și schimbare a poziției.  
 

Executare Executare conform cap. 3.3.5 
 

Evaluare Evaluare conform cap. 3.3.5 
4.2.3 Eexercițiul 2           Trecerea printr-un grup de persoane                             10 puncte 
 

RH-L V 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.2 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

Câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru mersul la 
pas, care are voie să fie reînoit la fiecare abordare și la fiecare 
schimbare de mers. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.6 
 

Evaluare Evaluare conform cap. 3.3.6 
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4.2.4 Exercițiul 3             Culcat și apel                                                                    10 puncte           
 

RH-L V 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.3 

Locul de pornire va fi determinat de către arbitru. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Mers la 
pas” 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Vino” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Treci 

la picior” 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.7 
 

Evaluare Dacă câinele stă șezut sau în picioare, după comanda 
verbală/comanda prin semn pentru “Culcat” , vor fi scăzute 5 
puncte. 

 
4.2.5  Exercițiul 4          Schimbarea poziției                                                            15 puncte 

 
RH-L V 

 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.4 

Schimbarea poziției trebuie prezentată pe un bloc de zăpadă, 
înălțare naturală sau pe masă 
Dimensiune: 100 x 100 cm, înălțime = 60 cm 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru sărit și 
rămânere 
1 comandă verbală și / sau comandă prin semn per poziție. 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru chemare 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția de start  
 

Executare Executare conform cap. 3.3.8  
 

Evaluare - Dacă câinele nu ia poziția cerută, aceasta va fi depunctată  
cu 4 puncte 

- Dacă câinele sare înainte de terminarea exercițiului, 
exercițiul se evaluează cu insuficient. 

 
4.2.6 Eexercițiul 5         Culcat cu distragerea atenției                                           10 puncte 
 

RH-L V 
 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Jos” 
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Executare Executare conform cap. 3.3.11 
Câinele trebuie să stea liniștit fără intervenția conductorului în timp 
ce celălalt câine prezintă expercițiile 1 până la 4. 
După terminarea celui de-al 4-lea exercițiu a celei de-a doua   
echipe canine, conductorul câinelui finlizează acest exercițiu la 
instrucțiunea arbitrului. În timp ce al doilea câine execută celelalte 
exerciții, conductorul rămâne cu câinele său în poziția de start sau 
într-un loc indicat de către arbitru. La aceasta conductorul are voie 
să îl țină pe câine legat cu lesa. 

 
                                  
Evaluare  Dacă câinele părăsește după finalizarea celui de-al 2-lea exercițiu 

efectuat de câinele anterior locul de plecare mai mult de 3 metri, 
urmează o evaluare parțială. 

 Dacă câinele se îndepărtează înainte de finalizarea completă a 
celui de-al 2-lea exercițiu, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte. 

 Dacă câinele nu ia poziția culcat, ci stă sau șede, rămâne la locul de 
stat, exercițiul va fi depunctat cu 5 puncte.  

 
4.2.7 Exercițiul 6            Purtare și predare                                                             10 puncte 

 
RH-L V 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.5. În loc de o masă 
poate fi folosită o bancă de zăpadă. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

Câte o comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru săritul pe 
masă din poziția de start și 1 comandă verbală sau comandă prin 
semn pentru finalizare în poziția de start.   
 

Executare Executare conform cap. 3.3.10 
 

Evaluare Dacă câinele sare la purtare, exercițiul va fi evaluat cu insuficient.   
 
 
 
4.2.8  Exercițiul 7           Direcționare la distanță                                                    15 puncte 

RH-L V 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.3 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

 Câte 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru alergarea 
la un punct 

 Câte 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru rămânere 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru venire 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția 

de start 
 
 
 
 
 

Executare Conductorul  își ia locul cu câinele care îl urmează liber la 
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marcajul de pe sol în poziția de start. La instrucțiunea arbitrului,  
conductorul îl trimit pe câinele său, fără să-și schimbe locația, cu 1 
comandă verbală și / sau comandă prin semn la primul punct 
indicat. La acest exercițiu îi este permis conductorului să își 
schimbe poziția pentru câine în direcția indicată și de asemenea să 
facă și un pas de ocolire în direcția respectivă fără a părăsi totuși 
locația.  

 La 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn, câinele trebuie 
să rămână acolo cel puțin 3 secunde. Conductorul  îl trimite pe 
câinele său apoi cu 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn 
la al doilea punct, la care acesta trebuie de asemenea să stea la 1 
comanda verbală și / sau comanda prin semn.   
De la al doilea punct câinele va fi chemat înapoi la conductor cu 1 
comandă verbală sau comandă prin semn și trebuie să se așeze 
foarte aproape de acesta. La 1 comandă verbală sau comandă prin 
semn, câinele  trebuie să se pună în poziția de start.  
  

Evaluare Dacă ordinea stabilită de arbitru  a zonelor marcate nu este păstrată 
sau conductorul câinelui își părăsește locația, exercițiul va fi 
evaluat cu insuficient.  

 
 
 
4.2.9 Exercițiul 8            Mersul pe urmă în zăpadă adâncă                                  10 puncte 

 
RH-L V 

 
Echipament exercițiu Linia traseului (segmentul de drum) poate să aibă o formă 

întâmplătoare (fără unghiuri ascuțite) și are o lungime de 
aproximativ 150 de pași.  
Mersul pe urmă trebuie indicat prin cizme de zăpadă / schiuri de 
tură. 
  

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

1 comandă verbală și / sau 1 comandă prin semn pentru „Mergi pe 
urmă” 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția de start. 
 

Executare Conductorul se situează cu câinele său, care îl urmează liber la 
începutul traseului în poziția de start. Pornind din poziția de start,  
conductorul merge cu câinele său său în teren pe un segment de 
drum dat.  La instrucțiunea arbitrului, conductorul câinelui îi dă 
câinelui său la pornire 1 comandă verbală și / sau comandă prin 
semn pentru „Mergi pe urmă” și merge în fața câinelui său în urma 
de zăpadă dată. 
 

Evaluare Se așteaptă un mers cursiv la o distanță egală între conductor și 
câine și puține comenzi verbale/comenzi prin semn de la început 
până la sfârșit . 
Următoarele puncte depunctează corespunzător: 

- Ezitare pornire și mers, 
- Ieșirea de pe urmă,  
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- Căderea câinelui, 
- Hărțuirea sau depășirea conductorului de către câine, 
- Multe comenzi verbale sau comenzi prin semn. 

   
 

4.2.10 Exercițiul 9           Călătoria cu mijloace de transport                                 10 puncte 
 

RH-L V 
 
Echipament exercițiu Mijloc de transport: de ex. sanie de salvare, skidoo, utilaj de 

nivelare a pârtiei... 
  

Segment: aprox. 150 m 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

1 comandă verbală și / sau 1 comandă prin semn pentru “Urcă” 
1 comandă verbală pentru poziția de start 
 

Executare Conductorul câinelui ia poziția de start la distanță potrivită față de 
câinele său, care îl urmează liber de la mijlocul de transport.  
Toate mijloacele de transport uzuale pot fi utilizate ținându-se cont 
de reglementările de siguranță respective. 
La instrucțiunea arbitrului, conductorul trebuie să îl ridice sau să îl 
trimită pe câinele său cu 1 comandă verbală și / sau comandă prin 
semn în mijlocul de transport.  
Modul în care câinele și conductorul  intră în mijlocul de transport 
este la alegerea liberă a conductorului. 
După călătorie resp. zbor conductorul coboară cu câinele său, se 
pune în partea laterală a acestuia la o distanță sigură de mijlocul de 
transport și îl ia în poziția de start 
 

Evaluare În timpul transportului câinele trebuie să se comporte liniștit și 
natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  Examinare preliminară  RH-MT  V 
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4.3.1 Exerciții  Punctaj 
maxim: 

100 Puncte 

 Exercițiul 1: Mersul în lesă:  15 puncte 
 Exercițiul 2: Trecerea printr-un grup de 

persoane: 
 15 puncte 

 Exercițiul 3: Schimbarea poziției:  15 puncte 
 Exercițiul 4: Culcat cu distragerea 

atenției: 
 15 puncte 

 Exercițiul 5: Traversarea materialului 
neplăcut: 

 15 puncte 

 Exercițiul 6: Traversarea unei punți fixe:  10 puncte 
 Exercițiul 7:  Purtare și predare:  15 puncte 
 
 
4.3.2  Exercițiul 1            Mersul în lesă                                                                    15 puncte 
 

RH-MT V 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

Câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru mersul la 
pas, care este permis la fiecare mers și la fiecare schimbare a 
mersului. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.5 
 

Evaluare Evaluare conform capitolului 3.3.5 
 
 
4.3.3  Exercițiul 2          Trecerea printr-un grup persoane                                   15 puncte 
 

 RH-MT V 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.2 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

Câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru mersul la 
pas, care are voie să fie dat din nou la fiecare mers. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.6 
 

Evaluare Evaluare conform cap. 3.3.6 
 
4.3.4   Exercițiul 3          Schimbarea poziției                                                         15 puncte 
 

RH-MT V 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.4 

Schimbarea poziției trebuie prezentată pe masă. 
Dimensiune: 100 x 100 cm, înălțime = 60 cm 
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Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru sărit și 
rămânere 
1 comandă verbală și / sau comandă prin semn per poziție. 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru chemare 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția de start. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.8 
 

Evaluare - Dacă câinele nu execută o poziție, acesta va fi depunctată  
cu 4 puncte 

- Dacă câinele sare înainte de terminarea exercițiului, 
exercițiul se evaluează cu insuficient. 

 
 
4.3.5  Exercițiul 4          Culcat cu distragerea atenției                                           15 puncte 
 

 RH-MT V 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru  “Jos” 

 

Executare Executare conform cap. 3.3.11 
Câinele trebuie să stea liniștit fără intervenția conductorului în timp 
ce celălalt câine prezintă expercițiile 1 până la 3. 
După terminarea celui de-al 3-lea exercițiu a celei de-a doua   
echipe canine, conductorul câinelui finalizează acest exercițiu la 
instrucțiunea arbitrului. În timp ce al doilea câine execută celelalte 
exerciții, conductorul rămâne cu câinele său în poziția de start sau 
într-un loc indicat de către arbitru. La aceasta conductorul are voie 
să îl țină pe câine legat cu lesa. 
 

Evaluare - Dacă câinele părăsește după finalizarea celui de-al 2-lea 
exercițiu efectuat de câinele anterior locul de plecare la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu insuficient. 

- Dacă câinele se îndepărtează înainte de finalizarea 
completă a celui de-al 2-lea exercițiu de la locul de stat la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  

- Dacă câinele nu ia poziția culcat, ci stă sau șede, dar 
rămâne la locul de stat, exercițiul va fi depunctat cu 5 
puncte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.6   Exercițiul 5           Traversarea materialului neplăcut                                15 puncte 
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RH-MT V 

 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.1 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Mergi” 

Executare Executare conform cap. 3.3.12 
 

Evaluare Dacă echipamentul va fi părăsit înainte de final, exercițiul va fi 
evaluat cu insuficient.  

 
 
4.3.7  Exercițiul 6          Traversarea unei punți fixe                                               15 puncte 
 

 RH-MT V 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.2 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru parcurgere; 
1 comandă verbală rămânere; 
1 comandă verbală pentru mersul mai departe. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.14 
 

Evaluare Dacă câinele sare jos în prima jumătate a punții, exercițiul se 
evaluează cu 0 puncte.  
Dacă câinele sare jos după prima jumătate a  podului de lemn, 
exercițiul se evaluează cu insuficient.  

 
 
4.3.8  Exercițiul 7           Purtare și predare                                                             15 puncte 
 

RH-MT V 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.5 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru săritul pe 
masă din poziția de start și 1 comandă verbală sau comandă prin 
semn pentru finalizare în poziția de start. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.10 
 

Evaluare Dacă câinele sare la purtare, exercițiul va fi evaluat cu insuficient.   
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4.4  Examinare  preliminară RH-W  V 
 
4.4.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 Puncte 

 Exercițiul 1: Înotul la distanță:  20 puncte 
 Exercițiul 2: Mersul în lesă:  10 puncte 
 Exercițiul 3: Trecerea printr-un grup de 

persoane: 
 10 puncte 

 Exercițiul 4: Schimbarea poziției:  15 puncte 
 Exercițiul 5: Culcat cu distragerea 

atenției: 
 10 puncte 

 Exercițiul 6: Urcarea și calatoria pe 
placă de surf: 

 15 puncte 

 Exercițiul 7:  Aportul din apă:  10 puncte 
 Exercițiul 8: Călătoria cu o barcă:  10 puncte 
 
 
4.4.2  Exercițiul 1        Înotul la distanță 300 m                                                       20 puncte 
 

RH-W  V 
 

Dispozitive Barcă cu motor și conducător de barcă. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Înoată 
înainte / La distanță” 
1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Urmărește” 
1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Aici”  
1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Venire la 
conductor” 
 

Executare Echipa canină se găsește pe o barcă. Ea trebuie să se comporte 
corespunzător, totuși nu este necesară o poziție de start.  
Condocutorul îl ridică pe câinele său de pe barca care nu este în 
mers sau câinele sare la instrucțiune în apă. Conductorul îl trimite 
pe câinele său de pe barcă, astfel că aceasta poate să pornească. 
Barca călătorește la o distanță de aproximativ 10 m în fața câinelui, 
astfel că acesta poate fi monitorizat tot timpul. 
La o comandă verbală și / sau comandă prin semn, câinele 
urmărește barca. El trebuie să înoate liniștit la o distanță de 300 m.  
În final barca se oprește, conductorul  îl strigă pe câinele său înapoi 
cu comandă verbală și / sau comandă prin semn, câinele înoată 
înapoi și conductorul  îl ajută pe câinele său să urce înapoi în 
barcă.  
 

Evaluare Înotatul neliniștit, neregulat precum și deficiențe la săritul în apă, 
înotul înapoi la barcă sau ridicarea în barcă, se depunctează 
corespunzător 

 Dacă câinele nu prezintă o condiție suficientă, exercițiul trebuie 
întrerupt și evaluat cu 0 puncte.  

 
4.4.3 Exercițiul 2            Mersul în lesă                                                                    10 puncte  
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RH-W V 

 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

Câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru mersul la 
pas, care este permis la fiecare mers și la fiecare schimbare a 
mersului. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.5 
 

Evaluare Evaluare conform capitolului 3.3.5 
 
 

 
4.4.4 Eexercițiul 3         Trecerea printr-un grup de persoane                               10 puncte 
 

RH-W V 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.2 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

Câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru mersul la 
pas, care are voie să fie reînoit la fiecare abordare și la fiecare 
schimbare de mers. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.6 
 

Evaluare Evaluare conform cap. 3.3.6 
 

 
4.4.5 Exercițiul 4             Schimbarea poziției                                                         15 puncte   
 

RH-W  V 

Evaluare - Dacă câinele nu execută poziția dată, aceasta va fi 
depunctată  cu 4 puncte 

- Dacă câinele sare înainte de terminarea exercițiului, 
exercițiul se evaluează cu insuficient. 

 
4.4.6  Exercițiul 5           Culcat cu distragerea atenției                                          10 puncte  

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.4 
Schimbarea poziției trebuie prezentată pe un bloc de zăpadă, 
înălțare naturală sau pe masă 
Dimensiune: 100 x 100 cm, înălțime = 60 cm 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru sărit  și 
rămânere 
1 comandă verbală și / sau comandă prin semn per poziție. 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru chemare 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția de start  
 

Executare Executare conform cap. 3.3.8  
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RH-W V 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru  “Jos” 

 

Executare Executare conform cap. 3.3.11 
Câinele trebuie să stea liniștit fără intervenția conductorului în timp 
ce celălalt câine prezintă expercițiile 1 până la 4. 
După terminarea celui de-al 4-lea exercițiu a celei de-a doua echipe 
canine, conductorul câinelui finalizează acest exercițiu la 
instrucțiunea arbitrului. În timp ce al doilea câine execută celelalte 
exerciții, conductorul rămâne cu câinele său său în poziția de stat 
sau într-un loc indicat de către arbitrul. La aceasta conductorul 
câinelu are voie să îl țină pe câine legat cu lesa. 
 

Evaluare - Dacă câinele părăsește după finalizarea celui de-al 2-lea 
exercițiu efectuat de câinele anterior locul de plecare la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu insuficient 

- Dacă câinele se îndepărtează înainte de finalizarea 
completă a celui de-al 2-lea exercițiu de la locul de stat la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  

- Dacă câinele nu ia poziția culcat, ci stă sau șede, dar 
rămâne la locul de stat, exercițiul va fi depunctat cu 5 
puncte.  

 
 

5.4.8  Exercițiul 6          Urcarea și călătoria pe o placă de surf                             15 puncte 
 

RH-W  V 
Echipament exercițiu  Pentru executarea exercițiului trebuie aleasă o zonă de mal, care 

face posibil ca, câinele să poată înota cea mai mare parte a 
exercițiului, totuși ca să vină ușor la partea de sol.  
 

Dispozitive Placă de surf  
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

Câte 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru „Urcă”, 
„Stai” și „Coboară”. 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Treci la picior” 
 

Executare Conductorul ia poziția de start cu câinele său la punctul de plecare. 
Din poziția de start câinele trebuie ca la comanda verbală pentru 
„Urcă” și/sau comandă prin semn să urce pe placa de surf care nu 
călătorește, în apa puțin adâncă.Placa de surf trebuie să fie 
accesibilă pentru câine fără să înoate.  
 
 
Conductorul poate să îl ajute pe câine la urcare prin ținerea fixă a 
plăcii de surf . La comanda verbală pentru „Stai” și/sau comandă 
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prin semn câinele trebuie să rămână liniștit pe placa de surf.  La 
instrucțiunea arbitrului conductorul câinelui împinge placa de surf 
cu câinele care stă pe aceasta în direcția indicată aprox. 20 m 
depărtare. Câinele trebuie să se comporte liniștit și să stea atât timp 
până când conductorului îi solicită să coboare prin comanda 
verbală pentru „Coboară” și sau comandă prin semn. 
La finalul exercițiului conductorul ia cu câinele său cu comanda 
verbală sau comandă prin semn poziția de start.  
 

Evaluare Urcarea nesigură sau rămânerea depunctează corespunzător. 
Dacă câinele părăsește placa de surf singur, exercițiul va fi evaluat 
cu insuficient. 
Dacă câinele nu merge pe placa de surf, exercițiu se evaluează cu 0 
puncte.  

 
4.4.8  Exercițiul 7            Aportul din apă                                                                10 puncte  
 

RH-W V 
Dispozitive Obiect propriu de aruncat conductorului, plutitor 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn  permise 

Câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru aport 
Câte 1 comandă verbală pentru predare 
Câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru finalizare 
 

Executare Echipa canină ia poziția de start la o distanță potrivită față de apă. 
Din poziția de start, conductorul câinelui aruncă obiectul de utilizat 
la aproximativ 10 pași depărtare în apă. Comanda verbală sau 
comandă prin semn pentru „Aport” poate fi dată inițial atunci când 
obiectul plutește lin. Câinele care stă  liber lângă conductor trebuie 
ca la comanda verbală sau comanda prin semn pentru „Aport” să se 
miște determinat la obiect, să îl ia pe acesta imediat și să îl aducă 
tot la fel de determinat la conductorul său. Câinele trebuie să se 
așeze foarte aproape de conductor și să țină în gură obiectul atât de 
mult, până când conductorul  îl ia pe acesta după o scurtă pauza 
prin comanda verbală pentru ”Lasă”. La comanda  verbală sau 
comanda prin semn, câinele trebuie să se pună în poziția de start. 
Conductorul câinelui nu are voie să părăsească locația pe parcursul 
întregului exercițiu. 
 

Evaluare Joaca și/sau mototolirea obiectelor depunctează exercițiul 
corespunzător. Dacă câinele nu aduce obiectul până la conductor, 
exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  
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4.4.9  Exercițiul 8          Călătoria cu o barcă                                                           10 puncte  
 

RH-W V 
Dispozitive Barcă cu botor cu conducător barcă. 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Urcă”  
1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Stai”  
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Treci la picior” 
 

Executare Conductorul și câinele iau distanță potrivită față de barcă în poziția 
de start.Câinele urcă, sare sau va fi ridicat în barcă. În timpul 
transportului, la o distanță de aprox. 100 m segment,  câinele 
trebuie să se comporte liniștit și natural. După călătorie 
conductorul coboară cu câinele său și îl ia cu o comandă verbală 
sau comandă prin semn “Treci la picior” în poziția de start.  
 

Evaluare Comportamentul nesigur se depunctează corespunzător. Dacă 
câinele nu urcă determinat sau nu se prezintă cooperativ la urcarea 
sau coborârea de acolo, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  
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5  Obediență și dexteritate (UO  & GW) Nivelul A                                                Etapa B  
 
5.1   Pistă, suprafață, dărâmături Nivelul A           RH-F A, FL A, T A  
 
5.1.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 Puncte 

 Exercițiul 1:  Urmare liberă cu grupul de 
persoane: 

 15 puncte 

 Exercițiul 2: Controlare la distanță:  15 puncte 
 Exercițiul 3:  Aport  pe sol neted:  10 puncte 
 Exercițiul 4:  Purtare și predare:  10 puncte 
 Exercițiul 5: Direcționare la distanță:  10 puncte 
 Exercițiul 6:  Punte mobilă:  10 puncte 
 Exercițiul 7:  Scară:  10 puncte 
 Exercițiul 8:  Tunel cu tub moale  10 puncte 
 Exercițiul 9:  Culcat cu distragerea 

atenției: 
 10 puncte 

 
5.1.2   Exercițiul 1       Urmare liberă cu grupul de persoane                                15 puncte  
 

RH-F A, FL A, T A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Grup de persoane Grupa trebuie să fie alcătuită din patru persoane, la care două 
persoane trebuie să fie cu câte un câine în lesă și sociabil (mascul 
și femelă) în grupă. Grupa se mișcă în cerc și în sensul acelor de 
ceas.  
 

Comandă 
verbală/comandă prin 
semn  permise 

1 comandă verbală scurtă sau comandă prin semn pentru mersul la 
pas, care sunt permise la fiecare schimbare a tipului de mers. 
 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.5  
 
Grupa Executare conform cap. 3.3.6 

 
Evaluare Evaluare conform cap. 3.3.5 
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5.1.3  Exercițiul 2        Controlare  la distanță                                                     15 puncte  
 

RH-F A, FL A, T A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.7 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală pentru mersul la pas, 
- 1 comanda verbală sau comandă prin semn pentru șezut, 
- 1 comandă verbală pentru chemare, 
- 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru 

culcat, 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru 

chemare, 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția 

de start 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.15 
 

Evaluare Evaluare conform cap. 3.3.15 
Dacă câinele ia altă poziție decât cea solicitată, aici vor fi scăzute 
câte 6 puncte . 

 
 
5.1.4  Exercițiul 3        Aport  pe sol  neted                                                         10 puncte  
 

RH-F A, FL A, T A 
 

Echipament exercițiu Locul de plecare este determinat de către arbitru. 
 

Obiect Obiect pus la dispoziție conform 2.4.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

Câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn sunt permise 
pentru: 

- poziția de start la început și la sfârșit 
- Aducere; 
- Lăsarea obiectului. 

 
Executare Executare conform cap. 3.3.9 

 
Evaluare Dacă conductorul câinelui părăsește locația, înainte de final sau 

câinele nu aduce, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.    
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5.1.5  Exercițiul 4        Purtare și predare                                                              10  puncte  
 

RH-F A, FL A, T A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.6 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru saritul pe 
masă din poziția de start, câte 1 comandă verbală sau comandă prin 
semn pentru chimare și finalizare în poziția de start. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.10 
 

Evaluare Dacă câinele sare la purtare, exercițiul va fi evaluat cu insuficient. 
Dacă câinele părăsește asistentul după oprire înaintea instrucțiunii 
arbitrului, exercițiul va fi evaluat maxim cu satisfăcător. 
 

 
 
 
5.1.6  Exercițiul 5          Direcționare la distanță                                                    10  puncte  
 

RH-F A, FL A, T A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.5 și cap. 2.4.1 
 

Comandă 
verbală/comandă prin 
semn permise 

- 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru 
“Mergi pe marcajul din mijloc” 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru 
rămânere 

- câte 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru 
mersul pe fiecare dintre cele trei mese 

- Câte 1 comandă verbală pentru sărit și rămânere la fiecare 
dintre cele trei mese 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru venire 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția 

de start 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.16 
 

Evaluare Dacă mijlocul nu este indicat, dacă nu se păstrează ordinea stabilită 
a meselor sau conductorul câinelui părăsește locul, exercițiul va fi 
evaluat cu insuficient     
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5.1.7  Exercitiul 6         Punte mobilă                                                                      10  puncte  
 

RH-F A, FL A, T A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.6 și cap. 2.4.1 
 

Comandă 
verbală/comandă prin 
semn permise 

- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Sari 
sus” 

- 1 comandă verbală pentru „Stai” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru fiecare 

„Mergi mai departe” 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.17 
 

Evaluare - Dacă câinele sare în prima jumătate jos, exercițiul este 
evaluat cu 0 puncte 

- Dacă câinele sare după prima jumătate jos, exercițiul va fi 
evaluat cu insuficient. 

 
 
5.1.8  Exercițiul 7           Scară                                                                                 10  puncte  
 

RH-F A, FL A, T A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.7 și cap. 2.4.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru 
„Urcă” 

- 1 comandă verbală pentru „Treci la picior” 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.18 
 

Evaluare - Dacă câinele sare în prima jumătate jos, exercițiul este 
evaluat cu 0 puncte. 

- Dacă câinele sare după prima jumătate jos, exercițiul va fi 
evaluat cu insuficient. 

- Dacă câinele sare după ultima treaptă jos, exercițiul poate 
fi doar maxim satisfăcător 

- Dacă câinele cade în scară și nu îi este posibil să vină din 
nou pe scară fără ajutor, primește pentru exercițiu o 
evaluare parțială cu insuficient. 

-  Pași discreți pe o margine a scarii se depunctează 
corespunzător 

- Dacă câinele utilizează o mare parte laturile scarii sau 
prezintă nesiguranță mare la pășire, exercițiul se evalueză 
cu insuficient. 
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5.1.9  Exercițiul 8        Tunel cu tub moale                                                       10  puncte  
 

RH-F A, FL A, T A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.8 și cap. 2.4.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală / sau comandă prin semn pentru 
“Traversează” 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Treci 

la picior” 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.13 
 

Evaluare Dacă câinele nu părăsește tunelul, sau nu rămâne după conductorul 
câinelui, exercițiul va fi evaluat cu insuficient.  

 
 
5.1.10  Exercițiul 9     Culcat cu distragerea atenției                                             10  puncte  
 

RH-F A, FL A, T A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Jos” 

 

Executare Executare conform cap. 3.3.11 
Câinele trebuie să stea liniștit fără intervenția conductorului în timp 
ce celălalt câine prezintă expercițiile 1 până la 8. 
 

Evaluare - Dacă câinele părăsește după finalizaarea celui de-al 4-lea 
exercițiu efectuat de câinele anterior locul de plecare la 
mai mult de 3 metri, are loc o evaluare parțială. 

- Dacă câinele se îndepărtează înainte de finalizarea 
completă a celui de-al 4-lea exercițiu de la locul de stat la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  

- Dacă câinele nu ia poziția culcat, ci stă in picioare sau 
șede, dar rămâne la locul de stat, exercițiul va fi depunctat 
cu 5 puncte.  
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5.2  Avalanșă Nivelul A     RH-L  A 
 
5.2.1 Exerciții  Puncraj 

maxim: 
100 Puncte 

 Exercițiul 1:  Urmare liberă cu grupul de 
persoane: 

 15 puncte 

 Exercițiul 2: Controlare la distanță:  15 puncte 
 Exercițiul 3:  Aport pe un sol neted:  10 puncte 
 Exercițiul 4:  Purtare  și predare:  10 puncte 
 Exercițiul 5: Direcționare la distanță:  20 puncte 
 Exercițiul 6:  Culcat cu distragerea 

atenției: 
 10 puncte 

 Exercițiul 7:  Mersul pe urmă în zăpadă 
adâncă: 

 10 puncte 

 Exercițiul 8:  Călătoria cu mijloace de 
transport: 

 10 puncte 

 
Exercițiile 7 și 8 pot fi luate individual înainte sau după proba de miros. 
 
 
5.2.2   Exercițiul 1          Urmare liberă cu grupul de persoane                            15 puncte  
 

RH-L A 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 

 
Grup de persoane Grupa trebuie să fie alcătuită din patru persoane, la care două 

persoane trebuie să fie cu câte un câine în lesă și sociabil (mascul 
și femelă) în grupă. Grupa se mișcă în cerc și în sensul acelor de 
ceas.  
 

Comandă 
verbală/comandă prin 
semn  permise 

1 comandă verbală scurtă sau comandă prin semn pentru mersul la 
pas, care sunt permise la fiecare schimbare a tipului de mers. 
 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.5  
  
Grupa                               Executare conform cap. 3.3.6 
 
Evaluare                          Evaluare conform cap. 3.3.5 
 
 
5.2.3  Exercițiul 2           Controlare la distanță                                                    15 puncte  
 

RH-L A 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.7 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn  permise 

- 1 comandă verbală pentru mersul la pas, 
- 1 comanda verbală sau comandă prin semn pentru șezut, 

 - 1 comandă verbală pentru chemare, 
- 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru 
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culcat, 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru apel, 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția 

de start 
 

 Executare conform cap. 3.3.15 
 

 Evaluare conform cap. 3.3.15 
Dacă câinele ia altă poziție decât cea solicitată, aici vor fi scăzute 
câte 6 puncte . 
 

 
 
5.2.4  Exercițiul 3           Aport pe sol neted                                                       10 puncte  
 

RH-L A 
Echipament exercițiu Locul de plecare este determinat de către arbitru. 

 
Obiect Obiect pus la dispoziție conform 2.4.1 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

Câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn sunt permise 
pentru: 

- Aducere; 
- Lăsarea obiectului. 
- Mersul în poziția de start 

 
Executare Executare conform cap. 3.3.9 

 
Evaluare Dacă conductorul câinelui părăsește locația, înainte de final sau 

câinele nu aduce, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.    
 
 
5.2.5  Exercițiul 4           Purtare și predare                                                            10  puncte  
 

RH-L A 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.6 

În locul mesei poate fi folosită o bancă de zăpadă sau un loc 
înălțat. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

Câte 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru săritul pe 
masă din poziția de start,  1 comandă verbală sau comandă prin 
semn pentru chemare și finalizare în poziția de start. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.10 
Evaluare Dacă câinele sare la purtare, exercițiul va fi evaluat cu insuficient. 

Dacă câinele îl părăsește pe asistent după oprire înaintea 
instrucțiunii arbitrului, exercițiul va fi evaluat maxim cu  
satisfăcător. 
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5.2.6  Exercițiul 5         Direcționare la distanță                                                     10  puncte  
 

RH-L A 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.4 și cap. 2.4.1 

 
Comandă 
verbală/comandă prin 
semn permise 

- 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru 
“Mergi pe marcajul din mijloc” 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru 
rămânere 

- câte 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru 
mersul pe fiecare dintre cele trei zone marcate; 

- câte 1 comandă verbală pentru sărit și rămânere la fiecare 
dintre cele trei zone marcate; 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru venire; 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția 

de start 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.16 
 

Evaluare Dacă mijlocul sau punctul marcat nu este indicat, sau nu se va 
menține ordinea zonelor marcate, exercițiul va fi evaluat cu 
insuficient.     
Dacă conductorul câinelui își părăsește locația, exercițiul va fi 
evaluat cu insuficient.  

   
 
5.2.7  Exercițiul 6         Culcat cu distragerea atenției                                            10 puncte 
 

RH-L A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Jos” 

 

Executare Executare conform cap. 3.3.11 
Câinele trebuie să stea liniștit fără intervenția conductorului 
câinelui în timp ce celălalt câine prezintă expercițiile1 până la 5. 

 
 

Evaluare - Dacă câinele părăsește după finalizarea celui de-al 3-lea 
exercițiu efectuat de câinele anterior locul de plecare la 
mai mult de 3 metri, are loc o evaluare parțială. 

- Dacă câinele se îndepărtează înainte de finalizarea 
completă a celui de-al 3-lea exercițiu de la locul de stat la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  

- Dacă câinele nu ia poziția, ci stă sau șede, dar rămâne la 
locul de stat, exercițiul va fi depunctat cu 5 puncte.  
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5.2.8  Eexercițiul 7       Urmarea traseului în zăpadă adâncă                                10 puncte 
 

RH-L A 
Echipament exercițiu Linia traseului (segmentul de drum) poate să aibă o formă 

întâmplătoare (fără unghiuri ascuțite) și are o lungime de aprox. 
250 de pași.  
Mersul pe urmă trebuie indicat prin cizme de zăpadă / schiuri de 
tură 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn  permis 

1 comandă verbală sau 1 comandă prin semn pentru „Mergi pe 
urmă” 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru trecere la picior 

Executare Conductorul câinelui se situează cu câinele său care îl urmează 
liber la începutul traseului în poziția de star. Pornind din poziția de 
start,  conductorul câinelui merge cu câinele sau în teren pe un 
segment de drum dat.  
La instrucțiunea arbitrului,  conductorul câinelui îi dă câinelui său 
la pornire 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru 
„Mergi pe urmă” și merge în fața câinelui său în urma de zăpadă 
dată. 
Câinele trebuie să rămână în urmă din poziția de start în spatele 
conductorului cânelui și să urmărască urma conductorului câinelui, 
 

Evaluare Se așteaptă un mers cursiv la o distanță egală între conductorul 
câinelui și câne și puține comenzi verbale/comenzi prin semn de la 
început până la sfârșit. Se depunctează corespunzător.  
Următoarele puncte depunctează corespunzător: 

- Ezitare pornire și mers, 
- Ieșirea de pe urmă,  
- Căderea câinelui, 
- Hărțuirea sau depășirea lui conductorului câinelui de către 

câine, 
- Multe comenzi verbale sau comenzi prin semn 

 
 
5.2.9 Eexercițiul 8        Călătoria cu mijloace de transport                                   10 puncte  
 

RH-L  A 
 

Echipament exercițiu 1 utilaj de nivelare a pârtiei, telescaun, elicopter sau asemânătoare. 
  

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

1 comandă verbală și / sau 1 comandă prin semn pentru “Urcă” 
1 comandă verbală pentru poziția de start 

Executare Conductorul câinelui ia în poziția de start la distanță potrivită față 
de câinele său, care îl urmează liber de la mijlocul de transport.  
Toate mijloacele de transport uzuale pot fi utilizate ținându-se cont 
de reglementările de siguranță respective. 
La instrucțiunea arbitrului, conductorul câinelui trebuie să îl ridice 
sau să îl trimită pe câinele său cu 1 comandă verbală și / sau 
comandă prin semn  în mijlocul de transport.  
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Modul în care câinele și conductorul câinelui intră în mijlocul de 
transport este la alegerea liberă a conductorului câinelui. 
După călătorie resp. zbor conductorului câinelui coboară cu câinele 
său, se pune în partea laterală a acestuia la o distanță sigură de 
mijlocul de transport și îl ia în poziția de start. 
 

Evaluare În timpul transportului câinele trebuie să se comporte liniștit și 
natural. 
Dacă câinele nu este cooperativ la urcare sau coborâre, exercițiul 
va fi evaluat cu 0 puncte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Traducere  din limba  germană 

 

81 

 

5.3  Maintrailing Nivelul A      RH-MT A  
 
5.3.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 
Puncte 

 Exercițiul 1:  Urmare liberă cu grupul de 
persoane: 

 15 puncte 

 Exercițiul 2: Schimbarea poziției:  15 puncte 
 Exercițiul 3:  Traversarea materialului 

neplăcut: 
 15 puncte 

 Exercițiul 4:  Traversarea unei punți 
fixe: 

 10 puncte 

 Exercițiul 5: Tunel cu tub moale:  15 puncte 
 Exercițiul 6:  Purtare și predare:  15 puncte 
 Exercițiul 7:  Culcat cu distragerea 

atenției: 
 15 puncte 

 
 
5.3.2   Exercițiul 1         Urmarea liberă cu grupul de persoane                            15 puncte  
 

RH-MT A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Grup de persoane Grupa trebuie să fie alcătuită din patru persoane, la care două 
persoane trebuie să fie cu câte un câine în lesă și sociabil (mascul 
și femelă) în grupă. Grupa se mișcă în cerc și în sensul acelor de 
ceas.  
 

Comandă 
verbală/comandă prin 
semn  permise 

1 comandă verbală scurtă sau comandă prin semn pentru mersul la 
pas, care sunt permise la fiecare schimbare a tipului de mers. 
 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.5  
 
Grupa 
 
Evaluare 

 
Executare conform cap. 3.3.6 
 
Evaluare conform cap. 3.3.5 

  
 
 

5.3.3  Exercițiul 2          Schimbarea poziției                                                            15 puncte   
 

RH-MT  A 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.4 

Schimbarea poziției trebuie prezentată pe o masă. 
Dimensiune: 100 x 100 cm, înălțime = 60 cm 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru sărit 
rămânere 
1 comandă verbală și / sau comandă prin semn per poziție. 
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 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru chemare 
1 comandă verbală sau comandă prin semn poziția de start  
 

Executare Executare conform cap. 3.3.8 
Evaluare - Dacă câinele nu ia poziția acest exercițiu parțial va fi 

depunctat  cu -4 puncte 
- Dacă câinele sare înainte de terminarea exercițiului, 

exercițiul se evaluează cu insuficient. 
 
 
 

5.3.4    Exercițiul 3           Traversarea materialului neplăcut                               15 puncte 
 

RH-MT A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Mergi” 

Executare Executare conform cap. 3.3.12 
 

Evaluare - Traversarea ezitantă și nesigură a zonei se depunctează 
corespunzător 
- Dacă zona este părăsită înainte de final, exercițiul va fi evaluat cu 
insuficient.  

 
 
5.3.5   Exercițiul 4           Traversarea unei punți fixe                                            15 puncte 

 
RH-MT A 

 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.2 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru parcurgere; 
1 comandă verbală rămânere; 
1 comandă verbală pentru mersul mai departe. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.14 
 

Evaluare Dacă câinele sare jos în prima jumătate a punții, exercițiul se 
evaluează cu 0 puncte.  
Dacă câinele sare jos după prima jumătate a  podului de lemn, 
exercițiul se evaluează cu insuficient.  
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5.3.6  Exercițiul 5        Tunel cu tub moale                                                         15  puncte  
 

RH-MT A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.8  
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

-1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru 
„Traversează” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Treci la 
picior” 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.13 
 

Evaluare Dacă câinele nu părăsește tunelul, sau nu rămâne după conductorul 
câinelui, exercițiul va fi evaluat cu insuficient.    
 
 

5.3.7  Exercițiul 6        Purtare și predare                                                              15  puncte  
 

RH-MT A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.6 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru săritul pe 
masă din poziția de start,  1 comandă verbală sau comandă prin 
semn pentru chemare și finalizare în poziția de start. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.10 
 

Evaluare Dacă câinele sare la purtare, exercițiul va fi evaluat cu insuficient. 
Dacă câinele îl părăsește pe asistent după oprire, înaintea 
instrucțiunii arbitrului, exercițiul va fi evaluat maxim cu 
satisfăcător. 

 
 
5.3.8  Exercițiul 7           Culcat cu distragerea atenției                                         15  puncte  
 

RH-MT A 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Jos” 

 

Executare Executare conform cap. 3.3.11 
Câinele trebuie să stea liniștit fără intervenția conductorului 
câinelui în timp ce celălalt câine prezintă expercițiile 1 până la 6. 

Evaluare - Dacă câinele părăsește după finalizarea celui de-al 3-lea 
exercițiu efectuat de câinele anterior locul de plecare la 
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mai mult de 3 metri, are loc o evaluare parțială. 
- Dacă câinele se îndepărtează înainte de finalizarea 

completă a celui de-al 3-lea exercițiu de la locul de stat la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  

- Dacă câinele nu ia poziția culcat ci stă in picioare sau șede, 
dar rămâne la locul de stat, exercițiul va fi depunctat cu 5 
puncte.  

 
 
 
 
 
5.4   Apă  Nivelul A     RH-W  A 
 
5.4.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 Puncte 

 Exercițiul 1:  Înot la distanță 500m:  20 puncte 
 Exercițiul 2: Urmare liberă cu grupul de 

persoane: 
 10 puncte 

 Exercițiul 3:  Schimbarea poziției:  10 puncte 
 Exercițiul 4:  Purtare și predare:  10 puncte 
 Exercițiul 5: Culcat cu distragerea 

atenției: 
 10 puncte 

 Exercițiul 6:  Aportul din apă:  10 puncte 
 Exercițiul 7:  Urcarea și călătoria pe o 

placă de surf: 
 10 puncte 

 Exercițiul 8:  Direcționare la distanță:  10 puncte 
 Exercițiu  9: Călătoria cu o barcă:  10 puncte 
 
5.4.2   Exercițiul 1       Înot la distanță                                                                      20 puncte  
 

RH-W A 
 

Dispozitive Barcă cu motor cu conducător de barcă. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Sari în 
apă” 
- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Înoată 
înainte” 
- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „La 
distanță”  
- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn „Urmărește” 
- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Înoată 
înapoi” 
- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Venire 
înapoi la conductorul câinelui.” 

  
Executare Echipa canină se găsește pe o barcă. Ea trebuie să se comporte 

corespunzător, totuși nu este necesară o poziție de start.  
La o comandă verbală și / sau comandă prin semn, câinele sare în 
apă din barca care stă.  Conductorul câinelui îl trimite pe câinele 
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său de la barcă astfel încât aceasta să poată porni. Barca călătorește 
la o distanță de aprox. 10 m în fața câinelui astfel încât acesta să 
poată fi monitorizat constant.  
La o comandă verbală și / sau comandă prin semn câinele 
urmărerește barca. El trebuie să înoate liniștit la o distanță de 500 
m.  
În final barca se oprește, conductorul își strigă câinele cu o 
comandă verbală și / sau comandă prin semn, câinele înoată înapoi 
și conductorul îl ajută pe câinele său să urce înapoi în barcă.  
 

Evaluare Înotatul neliniștit, neregulat precum și deficiențe la săritul în apă, 
înotul înapoi la barcă sau ridicarea în barcă depunctează 
corespunzător. Dacă câinele nu prezintă suficientă condiție, 
exercițiul se întrerupe și este evaluat cu 0 puncte.  

 
 
5.4.3   Exercițiul 2         Urmare liberă cu grupul de persoane                              10 puncte  
 

RH-W A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Grup de persoane Grupa trebuie să fie alcătuită din patru persoane, la care două 
persoane trebuie să fie cu câte un câine în lesă și sociabil (mascul 
și femelă) în grupă. Grupa se mișcă în cerc și în sensul acelor de 
ceas.  
 

Comandă 
verbală/comandă prin 
semn  permise 

1 comandă verbală scurtă sau comandă prin semn pentru mersul la 
pas, care sunt permise la fiecare schimbare a tipului de mers. 
 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.5  
 

      Grupa Executare conform cap. 3.3.6 
 

Evaluare Evaluare conform cap. 3.3.5 
 
 
5.4.4  Exercițiul 3           Schimbarea poziției                                                          10 puncte 

 
RH-W A 

 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.4 

Schimbarea poziției trebuie prezentată pe o masă. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru sărit 
rămânere 
1 comandă verbală și / sau comandă prin semn per poziție. 

 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru chemare 
1 comandă verbală sau comandă prin semn poziția de start  
 



 

 

Traducere  din limba  germană 

 

86 

 

Executare Executare conform cap. 3.3.8 
 

Evaluare - Dacă câinele nu execută o poziție, aceasta va fi depunctată  
cu 4 puncte 

- Dacă câinele sare înainte de terminarea exercițiului, 
exercițiul se evaluează cu insuficient. 

 
 
5.4.5 Exercițiul 4           Purtare și predare                                                              10 puncte  
 

RH-W  A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.6.  
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

1 comandă verbală și /sau comandă prin semn pentru săritul pe 
masă din poziția de start, câte 1 comandă verbală sau comandă prin 
semn pentru finalizare în poziția de start.  
 

Executare Executare conform cap. 3.3.10 
 

Evaluare Dacă câinele sare la purtare, exercițiul va fi evaluat cu insuficient.  
Dacă câinele îl părăsește pe asistent după așezare înaintea de 
instrucțiunea arbitrului, exercițiul se evaluează maxim cu 
satisfăcător. 

 
 
5.4.6  Exercițiul 5         Culcat cu distragerea atenției                                           10  puncte  
 

RH-W A 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru  “Jos” 

 
Executare Executare conform cap. 3.3.11 

Câinele trebuie să stea liniștit fără intervenția conductorului 
câinelui în timp ce celălalt câine prezintă expercițiile 1 până la 4. 
 

Evaluare - Dacă câinele părăsește după finalizarea celui de-al 3-lea 
exercițiu efectuat de câinele anterior locul de plecare la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu insuficient. 

- Dacă câinele se îndepărtează înainte de finalizarea 
completă a celui de-al 3-lea exercițiu de la locul de stat la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  

- Dacă câinele nu ia poziția, ci stă sau șede, dar rămâne la 
locul de stat, exercițiul va fi depunctat cu 5 puncte.  
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5.4.7  Exercițiul 6         Aportul din apă                                                                   10 puncte 
 

RH-W  A 
 

Echipament exercițiu 
 

 

 

Dispozitive 

Pentru executarea exercițiului se alege o zonă de mal, care face 
posibil ca, câinele să poată înota cea mai mare parte a exercițiului, 
totuși să iasă afară ușor pe partea de sol laterală.  
 
Obiect de utilizat propriu al conductorului, plutitor, pe care 
conductorul câinelui îl duce cu el pe tot parcursul etapei de testare.  
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin  permise 

- câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru aport 
- câte 1 comandă verbală pentru predare 
- câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru finalizare 
în poziția de start.  
 

Executare Echipa canină ia o distanță potrivită față de apă în poziția de star. 
Din poziția de start, conductorul câinelui aruncă obiectul de utilizat 
la aproximativ 10 pași depărtare în apă. Comanda verbală sau 
comanda prin semn pentru „Aport” poate fi dată  inițial atunci când 
obiectul plutește lin. 

  
 
       Câinele care stă  liber lângă conductor  trebuie ca la comanda 

verbală sau comanda prin semn pentru „Aport”   să se miște 
determinat la obiect, să îl ia pe acesta imediat și să îl aducă tot la 
fel de determinat la conductorul său.   
Câinele trebuie să se așeze foarte aproape de conductor și să țină în 
gură obiectul atât de mult, până când conductorul îl ia pe acesta 
după o scurtă pauza prin”Lasă”.  
La comanda verbală sau comanda prin semn, câinele trebuie să se 
pună în poziția de start. 
Conductorul câinelui nu are voie să părăsească locația pe parcursul 
întregului exercițiu. 
 

Evaluare Dacă câinele nu aduce obiectul până la conductor, exercițiul va fi 
evaluat cu 0 puncte.  

 
5.4.8  Exercițiul 7          Urcarea și călătoria cu o placă de surf                             10 puncte 
 

RH-W  A 
Echipament exercițiu  Pentru executarea exercițiului trebuie aleasă o zonă de mal, care 

face posibil ca, câinele să poată înota cea mai mare parte a 
exercițiului, totuși ca să vină ușor la partea de sol.  
 

Dispozitive Placă de surf  
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Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

Câte 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru „Urcă”, 
„Stai” și „Coboară”. 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Treci la picior 

Executare Conductorul ia poziția de start cu câinele său la punctul de plecare. 
Din poziția de start câinele trebuie ca la comanda verbală pentru 
„Urcă” și/sau comandă prin semn să urce pe placa de surf care nu 
călătorește, în apa puțin adâncă.Placa de surf trebuie să fie 
accesibilă pentru câine fără să înoate.  
Conductorul poate să îl ajute pe câine la urcare prin ținerea fixă a 
plăcii de surf . La comanda verbală pentru „Stai” și/sau comandă 
prin semn câinele trebuie să rămână liniștit pe placa de surf.  La 
instrucțiunea arbitrului conductorul câinelui împinge placa de surf 
cu câinele care stă pe aceasta în direcția indicată aprox. 20 m 
depărtare. Câinele trebuie să se comporte liniștit și să stea atât timp 
până când conductorului îi solicită să coboare prin comanda 
verbală pentru „Coboară” și sau comandă prin semn. 
La finalul exercițiului conductorul ia cu câinele său cu comanda 
verbală sau comandă prin semn poziția de start.  
 

 
Evaluare Urcarea nesigură sau rămânerea depunctează corespunzător. 

Dacă câinele părăsește placa de surf singur, exercițiul va fi evaluat 
cu insuficient. 
Dacă câinele nu merge pe placa de surf, exercițiu se evaluează cu 0 
puncte.  

 
5.4.9  Exercițiul 8          Direcționare la distanță                                                     10 puncte 
 

RH-W  A 
 

Echipament exercițiu  Pentru executarea exercițiului trebuie aleasă o zonă de mal, care 
face posibil ca, H să poată înota cea mai mare parte a exercițiului, 
totuși ca să vină ușor la partea de sol.  
 

Dispozitive Două bărci sau surfer la o distanță de 20 m unul de celălalt și 
îndepărtată de mal.   
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn  permise 

1 comandă verbală și comandă prin semn pentru înotarea la fiecare 
din ambele puncte țintă; 
1 comandă verbală pentru apropiere; 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția de start 
 

Executare Conductorul ia cu câinele său, care îl urmează liber poziția de start 
la punctul de pornire și îi face de cunoscut arbitrului ordinea. La 
instrucțiunea arbitrului conductorul își trimite câinele, fără să-și 
schimbe locația, cu o comandă verbală sau comandă prin semn la 
primul punct indicat.  
Câinele trebuie să rămână la punctul țintă unde a înotat, până când 
conductorul îl trimite cu comandă verbală și comandă prin semn la 
al doilea punct indicat. Ordinea în care trebuie să meargă în ambele 
puncte, o stabilește arbitrul la începutul exercițiului.  
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Conductorul are voie să își îndrepte poziția în direcția indicată 
câinelui, precum să facă și un pas de ocolire în direcția respectivă, 
fără să părăsească locația.  
Cu comanda verbală pentru „Vino”sau comanda prin semn câinele 
va fi chemat înapoi la conductor și trebuie să se așeze foarte 
apoape de acesta.  La comanda verbală „Treci la picior” sau 
comanda prin semn câinele trebuie să se pună în poziția de start.   
 

Evaluare Dacă nu este prezentat mijlocul sau nu se menține ordinea stabilită 
a zonei marcate prin  conductorul câinelui  sau conducotrul 
câinelui  își părăsește locația, exercițiul va fi evaluat cu insuficient.   

 
 
5.4.10  Exercițiul 9       Călătoria cu o barcă                                                            10 puncte  
 

RH-W A 
 

Dispozitive Barcă cu botor cu conducător barcă. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Urcă”  
1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Stai”  
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Treci la picior” 
 

Executare Conductorul și câinele iau distanță potrivită față de barcă în poziția 
de start. Câinele urcă, sare sau va fi ridicat în barcă. În timpul 
transportului câinele trebuie să se comporte liniștit și natural. După 
călătoria de aprox. 100 m conductorul coboară cu câinele său și ia 
cu el cu 1 comandă verbală poziția de start.  
 

Evaluare Comportamentul nesigur se depunctează corespunzător. Dacă 
câinele nu urcă determinat sau nu se prezintă cooperativ la urcarea 
sau coborârea de acolo, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  
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6  Obediență și dexteritate (UO  & GW) Nivelul B                                                 Etapa B  
 
6.1   Pistă, suprafață, dărâmături Nivelul B          RH-F B, FL B, T B  
 
6.1.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 
Puncte 

 Exercițiul 1:  Urmarea liberă cu grupul 
de persoane: 

 15 puncte 

 Exercițiul 2: Controlare la distanță:  15 puncte 
 Exercițiul 3:  Aport pe sol neted:  10 puncte 
 Exercițiul 4:  Purtare și predare:  10 puncte 
 Exercițiul 5: Direcționare la distanță:  10 puncte 
 Exercițiul 6:  Balansoar:  10 puncte 
 Exercițiul 7:  Scară:  10 puncte 
 Exercițiul 8:  Tunel cu tub moale:  10 puncte 
 Exercițiul 9:  Culcat cu distragerea 

atenției: 
 
 

 10 puncte 

6.1.2   Exercițiul 1         Urmare liberă cu grupul de persoane                              15 puncte  
 

RH-F B, FL B, T B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Grup de persoane Grupa trebuie să fie alcătuită din patru persoane, la care două 
persoane trebuie să fie cu câte un câine în lesă și sociabil (mascul 
și femelă) în grupă. Grupa se mișcă în cerc și în sensul acelor de 
ceas.  
 

Comandă 
verbală/comandă prin 
semn  permise 

1 comandă verbală scurtă sau comandă prin semn pentru mersul la 
pas, care sunt permise la fiecare schimbare a tipului de mers. 
 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.5  
  
Grupa                               Executare conform cap. 3.3.6 
 
Evaluare                          Evaluare conform cap. 3.3.5 
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6.1.3  Exercițiul 2          Controlare la distanță                                                       15 puncte  
 

RH-F B, FL B, T B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.7 
 
        
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală pentru mersul la pas, 
- 1 comanda verbală sau comandă prin semn pentru șezut, 
- 1 comandă verbală pentru chemare, 
- 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru 

culcat, 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru ridicare, 
- 1 comandă verbală pentru chemare, 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru trecere 

la picior 
 

       

Poziții Șezut, Culcat, In picioare 
 

Executare: Executare conform cap. 3.3.15 
 

Evaluare Dacă câinele ia altă poziție decât cea solicitată,  vor fi scăzute câte 
4 puncte . 
 

 
 
 
 6.1.4  Exercițiul 3        Aport  pe sol  neted                                                       10 puncte  
 

RH-F B, FL B, T B 
 

Echipament exercițiu Locul de plecare este determinat de către arbitru. 
 

Obiect Obiect pus la dispoziție conform 2.4.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

Câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn sunt permise 
pentru: 

- Aducere; 
- Lăsarea obiectului. 
- Mersul în poziția de start 

 
Executare Executare conform cap. 3.3.9 

 
Evaluare Dacă conductorul câinelui părăsește locația, înainte de final sau 

câinele nu aduce, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.    
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6.1.5  Exercițiul 4           Purtare și predare                                                            10  puncte  
 

RH-F B, FL B, T B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.6 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru saritul pe 
masă din poziția de start, câte 1 comandă verbală sau comandă prin 
semn pentru chimare și finalizare în poziția de start. 

 
Executare Executare conform cap. 3.3.10 

 
Evaluare Dacă câinele sare la purtare, exercițiul va fi evaluat cu insuficient. 

Dacă câinele îl părăsește pe asistent după oprire înaintea 
instrucțiunii arbitrului, exercițiul va fi evaluat maxim cu 
satisfăcător. 

 
 
6.1.6  Exercițiul 5          Direcționare la distanță                                                    10  puncte  
 

RH-F B, FL B, T B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.5 și cap. 2.4.1 
 

Comandă 
verbală/comandă prin 
semn permise 

- 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru 
“Mergi la marcajul din mijloc” 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru 
rămânere 

- câte 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru 
mersul pe fiecare dintre cele trei mese 

- Câte 1 comandă verbală pentru sărit și rămânere la fiecare 
dintre cele trei mese 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru venire 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția 

de start 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.16 
 

Evaluare Dacă mijlocul nu este indicat, dacă nu se păstrează ordinea stabilită 
a meselor sau conductorul câinelui părăsește locul, exercițiul va fi 
evaluat cu insuficient. 
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6.1.7  Exercițiul 6           Balansoar                                                                          10  puncte  
 

RH-F B, FL B, T B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.9 și cap. 2.4.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn 
pentru”Urcă” 

- 1 comandă verbală pentru ”Stai” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru ”Mergi 

mai departe” 
 

Executare Conductorul ia poziția de start cu câinele său care îl urmează liber 
în fața balansoarului. La comanda verbală și/sau comanda prin 
semn pentru ”Urcă”, câinele trebuie să calce pe intrare scândurii 
mobile și la o comandă verbală să stea imediat acolo.  
La instrucțiunea arbitrului conductorul merge la nivelul câinelui, îi 
dă comanda verbală sau comanda prin semn pentru „Mergi mai 
departe”, merge cu câinele său până la capătul scândurii mobile și 
stă pe loc.  
La instrucțiunea arbitrului, conductorul îi dă câinelui săi comanda 
verbală sau comanda prin semn pentru „Mergi mai departe”, 
câinele părăsește dispozitivul prin ieșirea de pe dispozitiv. 
Conductorul merge cu câinele câțiva pași în spatele dispozitivului, 
acolo se oprește și câinele ia singur poziția de start. 
Câinele trebuie să parcurgă întreaga lungime a scândurii, fără să se 
prezinte anxios sau volatil. 
 

Evaluare - Dacă câinele sare în prima jumătate jos, exercițiul este evaluat cu 
0 puncte.  

- Dacă câinele coboară după prima jumătate, exercițiul va fi evaluat 
cu insuficient 

- Coportamentul nesigur și/sau haotic sau coordonare insuficientă 
se depunctează corespunzător. 

-  
 
6.1.8  Exercițiul 7           Scară                                                                                 10  puncte  
 

RH-F B, FL B, T B 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.7 și cap. 2.4.1 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru 
„Urcă” 

- 1 comandă verbală pentru „Treci la picior” 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.18 
 

Evaluare - Dacă câinele sare în prima jumătate jos, exercițiul este 
evaluat cu 0 puncte. 

- Dacă câinele sare după prima jumătate jos, exercițiul va fi 
evaluat cu insuficient. 
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- Dacă câinele sare după ultima treaptă jos, exercițiul poate 
fi doar maxim satisfăcător 

- Dacă câinele cade în scară și nu îi este posibil să vină din 
nou pe scară fără ajutor, primește pentru exercițiu o 
evaluare parțială cu insuficient. 

- Pași discreți pe o margine a scarii se depunctează 
corespunzător 

- Dacă câinele utilizează o mare parte laturile scarii sau 
prezintă nesiguranță mare la pășire, exercițiul se evalueză 
cu insuficient. 

  
 
6.1.9  Exercițiul 8        Tunel cu tub moale                                                        10  puncte  
 

RH-F B, FL B, T B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.8 și cap. 2.4.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

-1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru 
„Traversează” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Treci la 
picior” 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.13 
 

Evaluare Dacă câinele nu părăsește tunelul, sau nu rămâne după conductor, 
exercițiul va fi evaluat cu insuficient.    
 

 
6.1.10  Exercițiul 9         Culcat cu distragerea atenției                                         10  puncte  
 

RH-F B, FL  B, T B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Jos” 

 

Executare Executare conform cap. 3.3.11 
Câinele trebuie să stea liniștit fără intervenția conductorului în timp 
ce celălalt câine prezintă expercițiile 1 până la 8. 
 

Evaluare - Dacă câinele părăsește după finalizarea celui de-al 4-lea 
exercițiu efectuat de câinele anterior locul de plecare la 
mai mult de 3 metri, are loc o evaluare parțială. 

- Dacă câinele se îndepărtează înainte de finalizarea 
completă a celui de-al 4-lea exercițiu de la locul de stat la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  

- Dacă câinele nu ia poziția, ci stă sau șede, dar rămâne la 
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locul de stat, exercițiul va fi depunctat cu 5 puncte.  
 
6.2  Avalanșă Nivelul B     RH-L  B 
 
6.2.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 
Puncte 

 Exercițiul 1:  Urmare liberă cu grupul de 
persoane: 

 15 puncte 

 Exercițiul 2: Controlare la distanță:  15 puncte 
  
 Exercițiul 3:  Aport  pe sol neted:  10 puncte 
 Exercițiul 4:  Purtare și predare:  10 puncte 
 Exercițiul 5: Culcat cu distragerea 

atenției: 
 10 puncte 

 Exercițiul 6:  Direcționare la distanță:  20 puncte 
 Exercițiul 7:  Mersul pe urmă în zăpadă 

adâncă 
 10 puncte 

 Exercițiul 8:  Călătoria cu mijloace de 
transport. 

 10 puncte 

 
Exercițiile 7 și 8 pot fi luate individual înainte sau după proba de miros. 
 
 
6.2.2   Exercițiul 1           Urmarea liberă cu grupul de persoane                          15 puncte  
 

RH-L B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Grup de persoane Grupa trebuie să fie alcătuită din patru persoane, la care două 
persoane trebuie să fie cu câte un câine în lesă și sociabil (mascul 
și femelă) în grupă. Grupa se mișcă în cerc și în sensul acelor de 
ceas.  

Comandă 
verbală/comandă prin 
semn  permise 

1 comandă verbală scurtă sau comandă prin semn pentru mersul la 
pas, care sunt permise la fiecare schimbare a tipului de mers. 

Executare Executare conform cap. 3.3.5  
  
Grupa                               Executare conform cap. 3.3.6 
 
Evaluare                          Evaluare conform cap. 3.3.5 
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6.2.3  Exercițiul 2         Controlare la distanță                                                        15 puncte  
 

RH-L B 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.7 

Ordinea pozițiilor va fi trasă la sorți 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală pentru mersul la pas, 
- 1 comanda verbală sau comandă prin semn pentru șezut, 
- 1 comandă verbală pentru chemare, 
- 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru 

poziția pe loc, 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția 

în picioare, 
 

    - 1 comandă verbală pentru chemare 
- 1 comandă verbală pentru poziția de start. 
 

Poziții Punere jos, culcat,  aliniere  
 

Executare Executare conform cap. 3.3.15 
 
Evaluare Dacă distanța la 1 alergare și preluarea celei de-a doua poziți va fi 

depășită cu mai mult de 10 pași, întreg exercițiul va fi evaluat 
maxim cu satisfcător.  
Dacă câinele ia altă poziție decât cea solicitată, vor fi scăute pentru 
aceasta câte 4 puncte.  

 
 
6.2.4  Exercițiul 3            Aport  pe sol  neted                                                     10 puncte  
 

RH-L B 
 

Echipament exercițiu Locul de plecare este determinat de către arbitru. 
 

Obiect Obiect pus la dispoziție conform 2.4.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

Câte 1 comandă verbală sau comandă prin semn sunt permise 
pentru: 

- Aducere; 
- Lăsarea obiectului. 
- Mersul în poziția de start 

 
Executare Executare conform cap. 3.3.9 

 
Evaluare Aruncarea prea aproape sau pre departe a obiectului și ajutoarele 

conductorului cânelui depunctează corespunzător. 
Dacă conductorul câinelui își părăsește locația înainte să urmeze 
finalul, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.     
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6.2.5  Exercițiul 4           Purtare și predare                                                            10  puncte  
 

RH-L B 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.6 

În locul mesei poate fi folosită o bancă de zăpadă sau un loc 
înălțat. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru săritul pe 
masă din poziția de start,  1 comandă verbală sau comandă prin 
semn pentru chemare și finalizare în poziția de start. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.10 
  
   Evaluare Dacă câinele sare la purtare, exercițiul va fi evaluat cu insuficient. 

Dacă câinele îl părăsește pe asistent după oprire înaintea 
instrucțiunii arbitrului, exercițiul va fi evaluat maxim cu 
satisfăcător. 

 
 
6.2.6  Exercițiul 5          Culcat cu distragerea atenției                                          10  puncte  
 

RH-L B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru  “Jos” 

 
Executare Executare conform cap. 3.3.11 

Câinele trebuie să stea liniștit fără intervenția condoctorului în timp 
ce celălalt câine prezintă expercițiile 1 până la 4. 
 

Evaluare - Dacă câinele părăsește după finalizarea celui de-al 3-lea 
exercițiu efectuat de câinele anterior locul de plecare la 
mai mult de 3 metri, are loc o evaluare parțială. 

- Dacă câinele se îndepărtează înainte de finalizarea 
completă a celui de-al 3-lea exercițiu de la locul de stat la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  

- Dacă câinele nu ia poziția- pe loc, ci stă sau șede, dar 
rămâne la locul de stat, exercițiul va fi depunctat cu 5 
puncte.  
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6.2.7  Exercițiul 6         Direcționare la distanță                                                     20  puncte  
 

RH-L B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.4 și cap. 2.4.1 
 

Comandă 
verbală/comandă prin 
semn permise 

- 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru 
“Mergi pe marcajul din mijloc” 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru 
rămânere 

- câte 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru 
mersul pe fiecare dintre cele trei zone marcate; 

- câte 1 comandă verbală pentru sărit și rămânere la fiecare 
dintre cele trei zone marcate; 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru venire; 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția 

de start 
 
     Executare Executare conform cap. 3.3.16 

 
Evaluare Dacă mijlocul sau punctul marcat nu este indicat, sau nu se va 

menține ordinea trasă la sorți zonelor marcate, exercițiul va fi 
evaluat cu insuficient.     
Dacă conductorul câinelui își părăsește locația, exercițiul va fi 
evaluat cu insuficient.  
 

 
6.2.8  Exercițiul 7            Mersul pe urmă în zăpadă adâncă                                10 puncte 

 
RH-L B 

 
Echipament exercițiu Linia traseului (segmentul de drum) poate să aibă o formă 

întâmplătoare (fără unghiuri ascuțite) și are o lungime de 
aproximativ 350 de pași.  
Mersul pe urmă trebuie indicat prin cizme de zăpadă / schiuri de 
tură. 
  

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau 1 comandă prin semn pentru „Mergi pe 
urmă” 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru  poziția de start 
 

Executare Conductorul ia poziția de start cu câinele său care îl urmează luber 
la începutul traseului.  Pornind din poziția de start, conductorul 
merge cu câinele său în teren pe un segment de drum dat.  
La instrucțiunea arbitrului,  conductorul îi dă câinelui său la 
pornire 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru  
„Mergi pe urmă” și merge în fața câinelui său în urma de zăpadă 
dată. 
Câinele trebuie să meargă imediat din poziția de start în spatele 
conductorului pe urme și să-l urmeze pe conductor pe urme.  
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Evaluare Se așteaptă un mers cursiv la o distanță egală între conductor și 
câine și puține comenzi verbale/comenzi prin semn de la început 
până la sfârșit . 
Următoarele puncte depunctează corespunzător: 

- Ezitare pornire și mers, 
- Ieșirea de pe urmă,  
- Căderea câinelui, 
- Hărțuirea sau depășirea lui conductorului de către câine, 
- Multe comenzi verbale sau comenzi prin semn  

 
 
Echipament exercițiu snow mobil, utilaj de nivelare a pârtiei, telescaun, elicopter sau 

asemânătoare. 
  

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

1 comandă verbală și / sau 1 comandă prin semn pentru “Urcă” 
1 comandă verbală pentru poziția de start 

Executare Conductorul câinelui ia în poziția de start la distanță potrivită față 
de câinele său, care îl urmează liber de la mijlocul de transport.  
Toate mijloacele de transport uzuale pot fi utilizate ținându-se cont 
de reglementările de siguranță respective. 
La instrucțiunea arbitrului, conductorul câinelui trebuie să îl ridice 
sau să îl trimită pe câinele său cu 1 comandă verbală și / sau 
comandă prin semn  în mijlocul de transport. Modul în care câinele 
și conductorul câinelui intră în mijlocul de transport este la 
alegerea liberă a conductorului câinelui. 
În timpul transportului câinele trebuie să se comporte liniștit și 
natural.  
După călătorie resp. zbor conductorului câinelui coboară cu câinele 
său, se pune în partea laterală a acestuia la o distanță sigură de 
mijlocul de transport și îl ia în poziția de start. 
 

Evaluare În timpul transportului câinele trebuie să se comporte liniștit și 
natural. 
Comportamentul nesigur și hectic al câinelui la urcare și coborâre 
și/sau în timpul călătoriei depunctează corespunzător. 
Dacă câinele nu se prezintă cooperativ la urcare și coborâre, 
exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  
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6.2.9 Exercițiul 8  Călătoria cu mijlocul de transport                                           10 puncte 
                                                                                                                      RH-L B 
Echipament exercițiu  
 

snowmobil, snow groomer, telescaun, elicopter sau asemănătoare 

Comandă 
verbală/Comandă prin 
semn permise 
 

1 comandă verbală și / sau 1 comandă prin semn pentru „Urcă” 
1 comandă verbală pentru poziția de start.  

Executare Conductorul ia poziția de start cu câinele său, care îl urmează 
liber, la o distanță potrivită față de mijlocul de transport. Toate 
mijloacele de transport uzuale pot fi utilizate ținându-se cont de 
reglementările de siguranță respective. La instrucțiunea arbitrului 
conductorul trebuie să îl ridice sau să îl trimită pe câinele său cu 1 
comandă verbală și / sau comandă prin semn în mijlocul de 
transport. Modul în care câinele și conductorul ajung în mijlocul 
de transport este la libera alegere a conductorului.  

      
 
 
 
 
Evaluare 

În timpul transportului câinele trebuie să se comporte liniștit și 
natural. După călătorie resp. zbor conductorul coboară cu câinele 
săi, îl pune la o parte la o distanță sigură față de mijlocul de 
transport și îl ia în poziția de start.  
 
În timpul transportului câinele trebuie să se comporte liniștit și 
natural. Comportamentul nesigur sau hectic al câinelui la urcarea 
sau coborârea și/sau înn timpul călătoriei depunctează 
corespunzător. Dacă câinele nu se prezintă cooperativ la urcare și 
coborâre, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  
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6.3  Maintrailing Nivelul B      RH-MT B  
 
6.3.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 
Puncte 

 Exercițiul 1:  Urmare liberă cu grupul de 
persoane: 

 15 puncte 

 Exercițiul 2: Schimbarea poziției:  15 puncte 
 Exercițiul 3:  Traversarea materialului 

neplăcut: 
 15 puncte 

 Exercițiul 4:  Punte mobilă:  15 puncte 
 Exercițiul 5: Tunel cu tub moale:  15 puncte 
 Exercițiul 6:  Purtare și predare:  10 puncte 
 Exercițiul 7:  Culcat cu distragerea 

atenției: 
 15 puncte 

 
 
 
 
6.3.2   Exercițiul 1         Urmarea liberă cu grupul de persoane                            15 puncte  
 

RH-MT B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Grup de persoane Grupa trebuie să fie alcătuită din patru persoane, la care două 
persoane trebuie să fie cu câte un câine în lesă și sociabili (mascul 
și femelă) în grupă. Grupa se mișcă în cerc și în sensul acelor de 
ceas.  
 

Comandă 
verbală/comandă prin 
semn  permise 

1 comandă verbală scurtă sau comandă prin semn pentru mersul la 
pas, care sunt permise la fiecare schimbare a tipului de mers. 
 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.5  
 
Grupa 
 
 

 
Executare conform cap. 3.3.6 

Evaluare Evaluare conform cap. 3.3.5 
 
 
 
6.3.3   Exercițiul 2          Schimbarea poziției cu tragere la sorți                          15 puncte 

 
RH-MT B 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.4 
Schimbarea poziției trebuie prezentată pe o masă, ordinea va fi 
trasă la sorți. 
Dimensiune: 100 x 100 cm, înălțime = 60 cm 
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Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru sărit 
rămânere 
1 comandă verbală și / sau comandă prin semn per poziție. 

 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru chemare 
1 comandă verbală sau comandă prin semn poziția de start  
 

Executare Executare conform cap. 3.3.8 
 

Evaluare Dacă câinele nu executa o coomandă, aceasta va fi depunctată   
cu 4 puncte 
Dacă câinele sare jos înainte de terminarea exercițiului, exercițiul 
se evaluează cu insuficient 
 
 

 
6.3.4    Exercițiul 3           Traversarea materialului neplăcut                                15 puncte 
 

RH-MT B 
 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.1 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Mergi” 

Executare Executare conform cap. 3.3.12 
 

Evaluare - Traversarea ezitantă și nesigură a zonei depunctează 
corespunzător 
- Dacă zona este părăsită înainte de final, exercițiul va fi evaluat cu 
insuficient.  

 
 
6.3.5   Exercițiul 4          Punte mobilă                                                                     15  puncte  
 

RH-MT B 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.6 și cap. 2.4.1 

 
Comandă 
verbală/comandă prin 
semn permise 

- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Sari 
sus” 

- 1 comandă verbală pentru „Stai” 
     - 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru fiecare 

„Mergi mai departe” 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.17 
 

Evaluare - Dacă câinele sare în prima jumătate jos, exercițiul este 
evaluat cu 0 puncte 

- Dacă câinele sare după prima jumătate jos, exercițiul va fi 
evaluat cu insuficient. 

- Dacă câinele refuză traversarea punții, exercițiul se 
evaluează cu 0 puncte.  
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6.3.6   Exercițiul 5         Tunel cu tub moale                                                     15  puncte  
 

RH-MT B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 20.8 și cap. 2.4.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală / sau comandă prin semn pentru 
“Traversează” 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Treci 

la picior” 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.13 
 

Evaluare Mersul înîuntru nesigur, ezitant și/sau hectic și traversarea 
depunctează corespunzător. 
Dacă câinele nu părăsește tunelul, sau nu rămâne după conductorul 
câinelui, exercițiul va fi evaluat cu insuficient.  

 
 
6.3.7  Exercițiul 6          Purtare și predare                                                             10  puncte  
 

RH-MT B  
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.6 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru saritul pe 
masă din poziția de start, câte 1 comandă verbală sau comandă prin 
semn pentru chimare și finalizare în poziția de start. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.10 
 

Evaluare Dacă câinele sare la purtare, exercițiul va fi evaluat cu insuficient. 
Dacă câinele îl părăsește pe asistent după oprire înaintea 
instrucțiunii arbitrului, exercițiul va fi evaluat maxim cu 
satisfăcător. 

      
 
6.3.8   Exercițiul 7          Culcat cu distragerea atenției                                         15  puncte  
 

RH-MT B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru  “Jos” 

 
Executare Executare conform cap. 3.3.11 

Câinele trebuie să stea liniștit fără intervenția conductorului  în 
timp ce celălalt câinele prezintă expercițiile 1 până la 6. 
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Evaluare - Dacă câinele părăsește după finalizarea celui de-al 4-lea 

exercițiu efectuat de câinele anterior locul de plecare la 
mai mult de 3 metri, are loc o evaluare parțială. 

- Dacă câinele se îndepărtează înainte de finalizarea 
completă a celui de-al 4-lea exercițiu de la locul de stat la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  

- Dacă câinele nu ia poziția culcat, ci stă sau șede, dar 
rămâne la locul de stat, exercițiul va fi depunctat cu 5 
puncte.  

 
 
6.4   Apă  Nivelul B     RH-W  B 
 
6.4.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 
Puncte 

 Exercițiul 1:  Înotul la distanță 800m:  20 puncte 
 Exercițiul 2: Urmare liberă cu grupul de 

persoane: 
 10 puncte 

 Exercițiul 3:  Schimbarea poziției cu 
tragere la sorți: 

 10 puncte 

 Exercițiul 4:  Purtare și predare:  10 puncte 
 Exercițiul 5: Culcat cu distragerea 

atenției: 
 10 puncte 

 Exercițiul 6:  Urcarea și călătoria cu o 
placă de surf 

 10 puncte 

 Exercițiul 7:  Direcționare la distanță:  10 puncte 
 Exercițiul 8:  Aportul din apă, aruncarea 

din barcă: 
 10 puncte 

 Exercițiu 9: Călătoria cu o barcă:  10 puncte 
 
 
6.4.2   Exercițiul 1       Înot la distanță 800 mm                                                       20 puncte  
 

RH-W B 
 

Dispozitive Barcă cu motor cu conducător de barcă. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Sari în 
apă” 
- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru “Înoată 
înainte” 
- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „La 
distanță”  
- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn „Urmărește” 
- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Înoată 
înapoi” 
- 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Venire 
înapoi la conductorul câinelui.” 
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Executare Echipa canină se găsește pe o barcă. Ea trebuie să se comporte 
corespunzător, totuși nu este necesară o poziție de start.  
La 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn, câinele sare în 
apă din barca care stă.  Conductorul câinelui îl trimite pe câinele 
său de la barcă astfel încât aceasta să poată porni. Barca călătorește 
la o distanță de aprox. 10 m în fața câinelui astfel încât acesta să 
poată fi monitorizat constant.  

  
        La 1 comandă verbală și / sau comandă prin semn câinele 

urmărește barca. El trebuie să înoate liniștit la o distanță de 800 m.  
În final barca se oprește, conducoturl își strigă câinele cu o 
comandă verbală și / sau comandă prin semn, câinele înoată înapoi 
și conductorul îl ajută pe câinele său să urce înapoi în barcă.  
 

Evaluare Înotatul neliniștit, neregulat precum și deficiențe la săritul în apă, 
înotul înapoi la barcă sau ridicarea în barcă depunctează 
corespunzător. Dacă câinele nu prezintă suficientă condiție, 
exercițiul se întrerupe și este evaluat cu 0 puncte.  
 

 
6.4.3   Exercițiul 2         Urmare liberă cu grupul de persoane                              10 puncte  
 

RH-W B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Grup de persoane Grupa trebuie să fie alcătuită din patru persoane, la care două 
persoane trebuie să fie cu câte un câine în lesă și sociabili (mascul 
și femelă) în grupă. Grupa se mișcă în cerc și în sensul acelor de 
ceas.  
 

Comandă 
verbală/comandă prin 
semn  permise 

Fie câte 1 comandă verbală scurtă sau comandă prin semn pentru 
mersul la picior, care sunt permise la fiecare mers și la fiecare 
schimbare a poziției. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.5  
  
Grupa                               Executare conform cap. 3.3.6 
 
Evaluare                          Evaluare conform cap. 3.3.5 
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6.4.4 Exercițiul 3            Schimbarea poziției cu tragere la sorți                           10 puncte 
 

RH-W B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.4 
Schimbarea poziției trebuie prezentată pe masă, ordinea va fi trasă 
la sorți. 
Dimensiune: 100 x 100 cm, înălțime: 60 cm 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru sărit și 1 
poziție 
1 comandă verbală și / sau comandă prin semn per poziție. 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru chemare 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția de start 

Executare Executare conform cap. 3.3.8 
 

Evaluare Dacă câinele nu execută o camandă, aceasta va fi depunctată   
cu 4 puncte 
Dacă câinele sare înainte de terminarea exercițiului, exercițiul se 
evaluează cu insuficient. 

 

6.4.5  Exercițiul 4          Purtare și predare                                                            10  puncte  
 

RH-W B 
Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.6 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru săritul pe 
masă din poziția de start,  1 comandă verbală sau comandă prin 
semn pentru chemare și finalizare în poziția de start. 
 

Executare Executare conform cap. 3.3.10 
 

Evaluare Dacă câinele sare la purtare, exercițiul va fi evaluat cu insuficient. 
Dacă câinele îl părăsește pe asistent după oprire înaintea 
instrucțiunii arbitrului, exercițiul va fi evaluat maxim cu 
satisfăcător. 
 

 
6.4.6  Exercițiul 5          Culcat cu distragerea atenției                                          10  puncte  
 

RH-W B 
 

Echipament exercițiu Echipament și executare conform schemei 10.1 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 
 
 

- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Culcat” 
- 1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Jos” 
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Executare Executare conform cap. 3.3.11 
Câinele trebuie să stea liniștit fără intervenția conductorului 
câinelui în timp ce celălalt câine prezintă expercițiile 1 până la 4. 

  
Evaluare - Dacă câinele părăsește după finalizarea celui de-al 3-lea 

exercițiu efectuat de câinele anterior locul de plecare la 
mai mult de 3 metri, are loc o evaluare parțială. 

- Dacă câinele se îndepărtează înainte de finalizarea 
completă a celui de-al 3-lea exercițiu de la locul de stat la 
mai mult de 3 metri, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  

- Dacă câinele nu ia poziția- pe loc, ci stă sau șede, dar 
rămâne la locul de stat, exercițiul va fi depunctat cu 5 
puncte.  

         
 
 
6.4.7  Exercițiul 6        Urcarea și călătoria cu o placă de surf                               10 puncte 
 

RH-W  B 
 

Echipament exercițiu  Pentru executarea exercițiului trebuie aleasă o zonă de mal, care 
face posibil ca, câinele să poată înota cea mai mare parte a 
exercițiului, totuși ca să vină ușor la partea de sol.  
 

Dispozitive Placă de surf  
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

Câte 1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru „Urcă”, 
„Stai” și „Coboară”. 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru „Treci la picior” 
 

Executare Conductorul ia poziția de start cu câinele său la punctul de plecare. 
Din poziția de start câinele trebuie ca la comanda verbală pentru 
„Urcă” și/sau comandă prin semn să urce pe placa de surf care nu 
călătorește, în apa puțin adâncă. Placa de surf trebuie să fie 
accesibilă pentru câine fără să înoate.  
Conductorul poate să îl ajute pe câine la urcare prin ținerea fixă a 
plăcii de surf . La comanda verbală pentru „Stai” și/sau comandă 
prin semn câinele trebuie să rămână liniștit pe placa de surf.  La 
instrucțiunea arbitrului conductorul câinelui împinge placa de surf 
cu câinele care stă pe aceasta în direcția indicată aprox. 40 m 
depărtare. Câinele trebuie să se comporte liniștit și să stea atât timp 
până când conductorului îi solicită să coboare prin comanda 
verbală pentru „Coboară și înoată înapoi” și/ sau comandă prin 
semn. Câinele trebuie să înoate înapoi rapid și să se așeze în față. 
La finalul exercițiului conductorul ia cu câinele său cu comanda 
verbală sau comandă prin semn poziția de start.  

 
Evaluare Urcarea nesigură sau rămânerea depunctează corespunzător. 

Dacă câinele părăsește placa de surf singur, exercițiul va fi evaluat 
cu insuficient. Dacă câinele nu merge pe placa de surf, exercițiu se 
evaluează cu 0 puncte.  
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6.4.8   Exercițiul 7         Direcționare la distanță                                                     10 puncte 
 

RH-W  B 
Echipament exercițiu  Pentru executarea exercițiului trebuie aleasă o zonă de mal, care 

face posibil ca, câinele să poată înota cea mai mare parte a 
exercițiului, totuși ca să vină ușor la partea de sol.  
 

 
 
Dispozitive Două bărci sau surfer la o distanță de 40 m unul de celălalt și 

îndepărtată de mal.   
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn  permise 

1 comandă verbală și comandă prin semn pentru înotarea la fiecare 
din ambele puncte țintă; 
1 comandă verbală pentru apropiere; 
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția de start 
 

Executare Conductorul ia poziția de start la o distanță potrivită în apă cu 
câinele său care îl urmează liber. La instrucțiunea arbitrului 
conductorul își trimite câinele, fără să-și schimbe locația, cu o 
comandă verbală sau comandă prin semn la primul punct indicat.  
Câinele trebuie să rămână la punctul țintă unde a înotat, până când 
conductorul îl trimite cu comandă verbală și comandă prin semn la 
al doilea punct indicat. Ordinea în care trebuie să meargă în ambele 
puncte, o stabilește arbitrul la începutul exercițiului.  
Conductorul are voie să își îndrepte poziția în direcția indicată 
câinelui, precum să facă și un pas de ocolire în direcția respectivă, 
fără să părăsească locația.  
Cu comanda verbală pentru „Vino”sau comanda prin semn câinele 
va fi chemat înapoi la conductor și trebuie să se așeze foarte 
apoape de acesta.  La comanda verbală „Treci la picior” sau 
comanda prin semn câinele trebuie să se pună în poziția de start.   
 

Evaluare Dacă nu este prezentat mijlocul sau nu se menține ordinea stabilită 
a zonei marcate prin  conductorul câinelui  sau conducotrul 
câinelui  își părăsește locația, exercițiul va fi evaluat cu insuficient.   

 
 
 
6.4.9   Exercițiul 8         Aducerea din apă, aruncarea din barcă                          10 puncte  
 

RH-W B 
Dispozitive Barcă cu conductor barcă, asistent, arbitru, conductor cu câine 

Padelă în barcă. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn  permise 

Câte comandă verbală și/sau comandă prin semn „Adă padela” 
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Executare Conductorul bărcii cu asistentul arbitru și conductorul cu câinele 
călătoresc la un marcaj în jur de 25m depărtat  (baliză sau altele 
asemenea).  
Acolo arbitrul dă instrucținea, lasă padela să cadă  la vederea 
câinelui. Barca mai călătorește în jur de 10 m mai departe și se 
oprește.   
La o singură comandă verbală sau comandă prin semn conductorul 
îi cere câinelui să aducă înapoi padela în barcă.   
 

      Evaluare  Mai multe cerințe pentru aducere depunctează corespunzător. 
Dacă câinele nu aduce padela la barcă, exercițiul va fi evaluat cu 0 
puncte. 
Comportamentul necooperativ al câinelui la luarea în barcă 
depunctează corespunzător. 
 
  

6.4.10  Exercițiul 9       Călătoria cu o barcă                                                            10 puncte  
 

RH-W B 
 

Dispozitive Barcă cu botor cu conducător barcă. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn  permise 

1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Urcă”  
1 comandă verbală și / sau comandă prin semn pentru „Stai”  
1 comandă verbală sau comandă prin semn pentru “Treci la picior” 
 

Executare Conductorul și câinele iau distanță potrivită față de barcă în poziția 
de start. Câinele urcă, sare sau va fi ridicat în barcă. În timpul 
transportului câinele trebuie să se comporte liniștit și natural. După 
călătorie de aproximativ 100 m conductorul coboară cu câinele său  
și îl ia cu o comandă verbală sau comandă prin semn pentru poziția 
de start.   
 

Evaluare Comportamentul nesigur se depunctează corespunzător. Dacă 
câinele nu urcă determinat sau nu se prezintă cooperativ la urcarea 
sau coborârea de acolo, exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  
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7. Proba de miros Nivelul V                                                                                       Etapa A  
 
7.1  Urmă -  Examinare preliminară RH-F V  
 
7.1.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 Puncte 

 Menținerea urmei proprii:  50 puncte 
 Obiecte, 3 x 10 puncte:  30 puncte 
 Exercițiu de indicare:  20 puncte 
 
 7.1.2  Echipament  Urmă   Nivelul V                                                 RH F – V 
 
Piste proprii 400 pași normali cu 2 schimbări de direcție în unghi drept și cu 3 

obiecte proprii de utilizat conform punctului 2.4.2 
Plecarea va fi marcată printr-un panou, care indică în direcția 
traseului. 
Conductorul câinelui merge apoi după un timp la ieșire cu pași 
normali în direcția indicată. El are voie ca la ieșirea traseului fie să 
scurme, să șlefuiască sau să rămână pe loc. 
Obiectele pistei nu trebuie să fie puse lângă, ci pe traseu.  
 

Timp petrecut 20 minute 
 
 
 
7.1.3  Executarea  Urmei     Nivel V                                                          RH F-V 
 
Timp de căutare Se aplică prevederile generale ale executării conform cap. 3  
 max. 15 minute 

 
Evaluare Se aplică criteriile de evaluare conform capitolului 3  
 
 
7.1.4  Executarea exercițiului de indicare (vezi 3.4.5)  
 
După căutarea care a avut loc conductorul  anunță cu câinele lui în lesă în poziția de start, îi 
comunică arbitrului modul de arătare ales și la instrucțiunea arbitrului pleacă spre exercițiul 
de indicare și îl efectuează.  
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7.2  Suprafață  -  Examinare  preliminară RH-FL  V  
 
7.2.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 Puncte 

 Mod de lucru la căutare:  30 puncte 
 Indicarea persoanei:  70 puncte 
 
  
7.2.2  Echipament exercițiu Căutare pe suprafață  Nivelul V                             RH FL – V 
 
Aria de căutare 5’000 m2 , teren deschis și acoperit. 

Ascunzătoarele trebuie să fie alese în așa fel încât câinele să aibă 
posibilitatea să aibă contact vizual și tactil cu persoana ascunsă 
 

Persoane ascunse 1 persoană ascunsă 

 
 
7.2.3  Executarea căutării pe suprafață Nivelul V                                                 RH FL-V 
 
 Se aplică prevederile generale ale executării conform cap. 3. 

  
Timp de căutare max. 10 minute 

 
Evaluare Se aplică criteriile de evaluare conform capitolului 3  

La negăsirea persoane testul nu poate fi reușit. 
O primă indicare greșită se evaluează cu minus 20 puncte. 
În special va fi evaluat la conductorul câinelui munca de echipă. 
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7.3  Dărâmături -  Examinare preliminară   RH-T V 
 
7.3.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 Puncte 

 Mod de lucru la căutare:              30 puncte   
 Indicarea persoanei:  70 puncte 
 
7.3.2 Echipament exercițiu Căutare în dărâmături Etapa V                                   RH-T V 
 
Aria de căutare Dărâmături clădiri de min. 400-600 m2 , pe un plan, poate  
 să constea din diferite materiale de construcții. 

 
Persoane ascunse 1 persoană ascunsă 
 
7.3.3  Executarea căutării în dărâmături  Nivelul V                                                RH T-V 
 
 Se aplică prevederile generale ale executării conform cap. 3  

Conductorul are voie să-l urmeze pe câinele său în dărâmături, 
dacă arbitrul permite. Aceasta are loc de regulă dacă câinele s-a 
îndepărtat clar de conductor. 
 

Timp de căutare max. 10 minute 
 

Evaluare Se aplică criteriile de evaluare conform capitolului 3  
O primă indicare greșită se evaluează cu minus 20 puncte. 
La negăsirea persoanei testarea nu poate fi reușită. 

 
7.4 Avalanșă  -  Examinare preliminară RH-L V 
 
7.4.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 Puncte 

 Mod de lucru la căutare   30 puncte 
 Indicarea persoanei:  70 puncte 
 
7.4.2 Echipament exercițiu Căutare în avalanșă Nivelul V                                    RH-L  V 
 
Aria de căutare Câmpie de zăpadă de aproximativ 5000 m2 cu cel puțin 3 grote de 

zăpadă. Intrarea în grotele de zăpadă trebuie să fie realizată din 
blocuri de zăpadă liber astfel încât prin scurmare câinele să poată 
intra la persoana ascunsă. Trebuie acordat atenție ca ascunzătoarea 
să fie adaptată normal la teren. 
 

Persoane ascunse 1 persoană ascunsă trebuie să fie îngropată cu cel puțin 10 minute 
înainte de plecarea câinelui în peștera de zăpadă și să se comporte 
liniștit în timpul căutării.  

 
 
 
 
 



 

 

Traducere  din limba  germană 

 

113 

 

7.4.3  Executarea căutării în avalanșă Nivelul V                                                       RH L-V  
 
 Se aplică prevederile de executare conform cap. 3 

Conductorul câinelui poate să efectueze munca de căutare cu cizme 
de zăpadă sau cu schiuri de tură.  
Câinele trebuie să cerceteze aria de căutare sistematic conform 
indicațiilor conductorului său. 
Conductorul  poate să părăsească locul de ieșire, dacă câinele 

        s-a îndepărtat mai mult de 30 de pași, câinele indică și/sau arbitrul 
ordonă.  
  

Timp de căutare Timpul de căutare este de max. 10 min. 
 

Indicare Câinele are voie să intre la persoana ascunsă,  în final persoana 
ascunsă trebuie dezgropată de către câine la indicația arbitrului și 
să marcheze locul de găsire prin conductorul câinelui, 
 

Evaluare Se plică prevederile de executare din în capitolul 3 
O primă indicare greșită va fi evaluată cu minus 20 puncte.  
Arbitrul are voie să descrie  o indicare greșită, dacă câinele nu a 
avut posibilitatea de a adulmeca persoana ascunsă din cauza 
situaților de vânt sau termice.  
La negăsirea persoane testarea nu poate fi reușită.  
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7.5  Mantrailing  - Examinare preliminară RH-MT V 
 
7.5.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 Puncte 

 Preluarea urmei după miros:   10 puncte 
 Urmarea și menținerea urmei după miros:  50 puncte 
 Găsirea și indicarea persoanei ascunse:  40 puncte 
 
7.5.2 Echipament exercițiu Lucru de căutare Mantrailing Nivelul V               RH-MT  V 
 
Tipul urmei și 
lungime 

1000 pași / aprox. 500 m 
2 schimbări de direcție, o schimbare a terenului și o intersecție 
stradă/sau drum. 
 

Durată traseu 60 minute  
 
 

 
7.5.3  Executarea căutării în avalanșă Nivelul V                                                        
 
 Se plică prevederile de executare din în capitolul 3. 

 
Timp de lucru 15 minute. 

 
Evaluare Arbitrul poate să întrerupă oricând munca, dacă este de părere că, 

câinele nu poate să continuie munca pe propriile puteri. 
La negăsirea victimei nu este posibilă o reușită pozitivă a testării.   

 
 
 
 
 
7.6  Apă -  Testare preliminară RH-W V 
 
7.6.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
100 Puncte 

 Aducerea unei frânghii de la mal:   50 puncte 
 Salvarea unei persoane de la mal:  70 puncte 
 
 
7.6.2 Echipament exercițiu Aducerea unei frânghii de la mal                               30 puncte  
 

RH W-V 
 
Dispozitive Surfer cu placă de surf. 

Frânghie: frânghie barcă lungime aprox. 30 m 
 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

Oricare comandă verbală sau comandă prin semn sunt permise.  
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Executare Se aplică prevederile de executare conform capitolului 3 

Un surfer cu o placă de surf se găsesc la 25 m de mal departe în 
apă. 
Conductorul  îi dă în gură câinelui captul unei frânghii de barcă de 
aproximativ 30 m lungime. La indicația conductorului, câinele 
înoată la surfer. Surferul ia de la câine capătul frânghiei. În timp ce 
conductorul câinelui  îl trage pe surfer la mal, câinele înoată lângă 
surfer. De îndată ce surferul a ajuns la mal, conductorul îl strigă pe 
câine la el. 
 

Evaluare Lăsarea să cadă a frânghiei depunctează corespunzător. 
Dacă câinele întrerupe exercițiul prin lăsarea frânghiei, dar o ia 
apoi singur din nou, exercițiul va fi depunctat cu 2 puncte. Dacă 
câinele nu duce funia bărcii până la surfer exercițiul se evaluează 
cu 0 puncte. 
Dacă câinele nu înoată lângă surfer exercițiul se depunctează 
corespunzător.  

 
7.6.3  Salvarea unei persoane pornind de pe mal                                   70 puncte 
 

RH-W V 
 

Echipament exercițiu Asistent cu îmbrăcăminte neon în apă. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise  

Comandă verbală și comandă prin semn repetate și oricare sunt 
permise.   

 
 
        
Executare Se aplică prevederile executării conform cap. 3 

O persoană care se comportă ca un om la înec și strigă după ajutor, 
se găsește la 25 m de mal departe de apă. 
La indicația conductorului, câinele înoată spre persoană. De îndată 
ce persoana se poate ține de ham sau de vesta de înot a câinelui, 
câinele o aduce la mal înapoi. Sunt permise comanda verbală și / 
sau comanda prin semn repetate și arbitrare. De îndată ce câinele a 
ajuns cu persoana salvată la nevoie la zona de mal, conductorul 
câineluimerge la cel salvat și preia îngrijirea ulterioară.  
 

Evaluare  Se aplică criteriile de evaluare conform cap. 3 
Dacă câinele nu înoată direct la person sau nu o ia direct înapoi, se 
va depuncta corespunzător. 
Dacă câinele nu aduce asistentul, exercițiul se evaluează cu 0 
puncte.  
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8  Proba de miros  Nivelul  A                                                                               Etapa A  
 
8.1  Urmă -    RH-F A 
 
8.1.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
200 puncte 

 Obiect de identificat (ID):  10 puncte 
 Miros după obiectul de ID:  10 puncte  
 Preluarea urmei:  10 puncte 
 Mersul pe urmă:  70 puncte 
 5 obiecte de câte 8 puncte:  40 puncte 
 Persoană: Găsirea persoanei:  30 puncte 
  Idicarea persoanei:  30 puncte 
 
8.1.2 Echipament exercițiu Căutarea pe pistă Nivel A                                           RH-F A  
 
Piste străine 1’000 pași  

 
Schimbarea direcției 4 schimbări de direcție clare, rectangulare sau obtuze.  

 
Durata pistei 90 minute 

 
Plecare La plecare pe, pistă se va pune 1 obiect de ID într-o suprafață  

de 20 m x 20 m care nu este pus vizibil.  
Linia de bază a acestei suprafețe este marcată în stânga și în 
dreapta.  
Trasatorul intră pe câmpul de plecare de la linia părții din stânga 
sau din dreapta și pune obiectul de identificat în interiorul acestui 
câmp, care marchează de fapt abordarea pentru începerea pistei. 
După scurtă vreme cel care pune urma merge cu pași normali în 
direcția indicată. 
 

Segment Cursul pistei trebuie să fie pe cât posibil natural și adaptat terenului 
și să conțină modificări de teren. 
Terenul poate să constea din pădure, pajiște și suprafețe de câmpie, 
precum traversări de drumuri și intersecții rutiere.  
Trasatorul merge pe toată pista cu pași normali, el nu are voie la 
punerea pistei să scurme sau să stea pe loc. El trebuie să îi predea 
arbitrului planul urmei exact, cu toate informațiile necesare precum 
ordinea obiectelor și punctele marcante pentru cursul urmei.  
O însemnare cu GPS este de dorit.  

  Persoana care trasează urma pune 5 obiecte pe cursul ei. 
Obiectele nu au voie să fie lângă, ci trebuie să fie puse pe urmă. 
Trasatorul trebuie să menționeze în schița pistei fiecare punct de 
așezare al obiectului. La aceasta, trebuie ca obiectele să fie marcate 
și descrise exact.  
 

Capătul pistei El ia o poziție de întins sau șezând la capătul urmei. Această 
poziție trebuie să fie înregistrată înainte de începerea lucrului   
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8.1.3  Executarea căutării pe pistă Nivelul A  
 
General Se aplică prevederile de executare generale conform 3 

Conductorul îl dezleagă din lesă pe câinele său și îi indică căutarea 
obiectului din pătrat, în fața liniei de bază.  
Câinele trebuie să miroase sistematic după obiect în decurs de 3 
minute, la care conductorul câinelui, fără să depășească linia de 
bază, îl direcționează și îl îndrumă prin comanda verbală și/sau 
comanda prin semn.  
După găsirea obiectului de indentificare a urmei conductorul îi 
pune câinelui său lesa și pornește pentru finalizarea pistei.  
Dacă câinele nu găsește obiectul din pătrat,  urmează totusi urma. 
Conductorul  poate să țină câinele în lesă sau la căutarea liberă 
conform comunicări arbitrului să îl urmeze singur pe câine. 
 Dacă câinele nu prea pista în decursul timpului de lucru pentru 
câmpul de plecare (3 minute), echipa canină se poate strădui în 
continuare, în detrimentul timpului total pentru preluarea urmei. 
Conductorul câinelui nu are voie să calce câmpul scormonit. 
Arbitrul poate să întrerupă urma, dacă câinele refuză clar munca 
sau nu este capabil pentru rezolvarea exercițiului.  
 

Timp de căutare max. 20 minute pentru finalizarea pistei, incl. ID 
 

Evaluare Evaluarea are loc conform capitolului 3 precum: 
- munca de identificare a obiectului din pătrat; 
- preluarea și urmarea pistei; 
- verificarea obiectelor găsite în ordine cronologică;  
- Indicarea independetă a persoanei de la capătul urmei; 
- la negăsirea trasatorului testul nu poate fi reușit; 
- dacă exercițiul de indicare, la trasatorul găsit, este declanșată de 
conductorul câinelui, indicarea se evaluează cu 0 puncte; 
- arbitrul poate oricând să întrerupă munca, dacă este de părere că, 
un câine nu poate continua munca pe propriile puteri. 
 

Evaluare câine La depășirea timpului pentru mirosul obiectului de identificat, 
această parte va fi evaluată cu 0 puncte. 

Evaluare indicare Dacă conductorul câinelui comunică un mod de indicare, dar 
câinele indică persoana ascunsă clar altfel,  este evaluată cu  
insuficient.  
Dacă câinele nu latră corect în direcția dată sau părăsește înainte 
persoana ascunsă, indicarea va fi evaluată maxim cu satisfăcător.    
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8.2  Suprafață -     RH-FL A  
 
8.2.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
200 puncte 

 Exercițiu de indicare:  20 puncte 
 Direcționare:  20 puncte  
 Intensitatea căutării:  10 puncte 
 Mobilitate:  10 puncte 
 Independență:  10 puncte 
 Tactică si Munca în echipă - detectarea poziției, privirea 

conductorului câinelui pe tot timpul lucrului 
10 puncte 

 Indicare: 2 persoane, câte maxim 60 puncte 120 puncte 
 
 
8.2.2  Echipament exercițiu căutare pe suprafață Nivelul A                                 RH-FL A 
 
Aria de căutare  20’000 m2, (100 m x 200 m), teren deschis și acoperit. 

 
Marcaj Limitele ariei de căutare și linia de mijloc sunt marcate. 

 
Locuri de ascuns Ascunzătoarele trebuie să fie alese în așa fel încât câinele să aibă 

posibilitatea să aibă contact vizual și tactil cu persoana ascunsă 
 

Persoane ascunse 2 persoane ascunse. 
Cu cel puțin 15 minute înainte de începerea primei căutări zona de 
căutare trebuie să fie călcată în cruciș și transversal de mai multe 
persoane cu un câine de probă.  

 
8.2.3  Exercițiu de indicare (vezi 3.4.5)  
 
La chemare, conductorul se prezintă cu câinele în lesă, în poziția de start, îi comunică 
arbitrului modul de indicare ales și pleacă la indicarea arbitrului spre exercițiul de indicare și 
îl efectuează.  
 
 
8.2.4  Echipament exercițiu căutare pe suprafață Nivelul A                               200 puncte 
 
General Se aplică prevederile de executare conform capitolului 3. 

După exercițiul de indicare conductorul câinelui merge în poziția 
de start pentru căutarea pe suprafață și arbitrul  îi comuncă poziția 
tactică. 
 

Timp de căutare max. 15 minute 
 

Executare Conductorul îl pornește pe câine la căutare la instrucțiunea 
arbitrului. Câinele trebuie ca la indicația conductorului  să caute în 
aria dată, cu circulații laterale adânci corelative.  
Conductorul câinelui se mișcă doar pe linia de mijloc. 
Trimiterea înapoi ocazională a câinelui nu este greșită. 
Conductorul câinelui este liber să caute în zona de căutare cu o 
căutare grosieră și fără se se scadă din puncte la sfârșitul zonei 
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căutate, căutarea se continuă adesea arbitrar în direcția opusă.  
 

Evaluare Se aplică criteriile de evaluare conform capitolului 3 
La o primă indicare greșită se va evalua minus 40 puncte. 
La negăsirea unei persoane testul nu poate fi reușit, punctajul 
maxim la care se poate ajunge este atunci 139 puncte.  
 
 

8.3  Dărâmâturi  -    RH-T A  
 
8.3.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
200 puncte 

 Exercițiu de indicare:  20 puncte 
 Direcționare:  20 puncte  
 Intensitatea căutării:  10 puncte 
 Mobilitate:  10 puncte 
 Independență  10 puncte 
 Tactică și Muncă în echipă 10 puncte 
 Indicare: 2 persoane, câte maxim 60 puncte 120 puncte 
  
8.3.2  Echipament exercițiu Căutare în dărâmături Nivelul A                                RH-T A 
 
Aria de căutare Dărâmături clădiri de min, 800-1.000 m2, care pot să constea din 

materiale de construcții diferite și să fie pe unul sau mai multe 
nivele. 
Căutarea în clădiri curate nu este admisă, totuși în zona de căutare 
pot fi incluse spații individuale.  
La dărâmături nivelul A, trebuie să fie camere întunecate sau 
cavități și ascunzătoare adânci cu o adâncime de îngropare de 
aprox. 1 m. Conductorul câinelui primește ca și descriere a 
amplasării o schiță a zonei. 
 

Persoane ascunse 2 persoane, ascunse 
 

Distragere Mocnituri, zgomot de motoare, bătături de ciocan, dărâmături, 
fonogramă ș.a.m.d. 
 

Personal auxiliar  Cu cel puțin 15 minute înainte de începerea primei căutări zona de 
căutare trebuie să fie călcată în cruciș și oblic de mai multe 
persoane cu un câine de probă, imediat de la început și în timpul 
lucrului câinelui aria de căutare trebuie să fie călcată de două 
ajutoare fără câine în cruciș și transversal.  

 
 
 
8.3.3. Exercițiu de indicare (vezi 3.4.5)  
 
La chemare, conductorul se prezintă cu câinele în lesă, în poziția de start, îi comunică 
arbitrului modul de indicare ales și pleacă la indicarea arbitrului spre exercițiul de indicare și 
îl efectuează.  
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8.3.4  Executare Căutare în dărâmături Nivelul A                                               200 puncte  
 
General Se aplică prevederile de executare conform capitolului 3. 

După exercițiul de indicare conductorul câinelui merge în poziția 
de start pentru căutarea pe suprafață și arbitrul  îi comuncă poziția 
tactică.. Se aplică prevederile de executare din capitolul 3. 
 

Timp de căutare max. 15 minute.  
 

Executare La indicarea arbitrului, munca de căutare va fi continuată.  
Conductorul câinelui are voie să îl îndrume pe câine de la locația 
găsită  pentru căutarea mai departe (vezi 3.4). 
 

Evaluare Se aplică criteriile de evaluare conform capitolului 3 
La o primă indicare greșită se va evalua minus 40 puncte. 
La negăsirea unei persoane testul nu poate fi reușit, punctajul 
maxim la care se poate ajunge este atunci 139 puncte. 

 
    
 
 
 
 
 
8.4  Avalanșă  -    RH-L A  
 
8.4.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
200 puncte 

 Exercițiu de indicare:  20 puncte 
 Lucrul cu LVS:  20 puncte  
 Direcționare:  10 puncte 
 Intensitatea căutării:  10 puncte 
 Mobilitate:  10 puncte 
 Individualitate:  10 puncte 
 Tactică & Muncă în echipă 10 puncte 
 Indicare: 2 persoane, câte maxim 60 puncte 120 puncte 
 
8.4.2  Exercițiu de indicare (vezi 3.4.5)  
 
La chemare conductorul se prezintă cu câinele în lesă în poziția de start, îi comunică 
arbitrului modul de indicare ales și pleacă la indicarea arbitrului spre exercițiul de indicare și 
îl efectuează.  
 
 
 
8.4.3 Echipament exercițiu și Căutare Localizare tehnică Nivelul A                    10 puncte  
 
Aria de căutare Câmp de zăpadă, 20 m x 20 m , clar marcat 

 
Dispozitive-LVS 1 dispozitiv de căutat- îngropat-avalanșă LVS ca și expeditor 

1 dispozitiv de căutat- îngropat-avalanșă LVS ca și destinatar 
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Căutare Conductorul câinelui anunță în momentul înregistrării, dacă va 

utiliza un dispozitiv propriu sau un dispozitiv al organizatorului.  
Conductorul câinelui trebuie ca în decurs de maxim 5 minute să 
localizeze, să sape și să-i prezinte arbitrului dispozitivul îngropat 
(LVS) într-un teren marcat la aproximativ 0,3 m adâncime. Tactica 
este la libera alegere conductorului câinelui. La depășirea timpului 
exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  

 
8.4.4 Echipament exercițiu Localizare biologică Nivelul A                                   RH-L A 
 
Aria de căutare Câmp de zăpadă de aproximativ 8’000 m2 cu cel puțin 5 grote de 

zăpadă. Intrarea în grotele de zăpadă trebuie să fie realizată din 
blocuri de zăpadă liber în așa fel încât prin scurmare câinele să 
poată intra la persoana ascunsă.  
 

Persoane ascunse Vor fi îngropate 2 persoane la o adâncime de 80 cm. 
Persoanele ascunse trebuie să fie îngropate cu min. 20 minute 
înainte de plecarea câinelui în grota de zăpadă și în timpul căutării 
să se comporte liniștit. Distanța persoanelor ascunse una față de 
cealaltă trebuie să facă posibilă o indicare clară. 
 

Personal auxiliar Imediat înainte de plecarea și în timpul lucrului câinelui aria de 
căutare trebuie să fie parcursă în cruciș și transversal sau cu schiuri 
de tură de cel puțin 3 persoane fără câine.   

 
8.4.5  Echipament exercițiu Localizare biologică Nivelul A                               180 puncte 
 
Aria de căutare max. 15 minute 

Cronometrajul va fi întrerupt în timpul ascunderii primei persoane 
ascunse.  
 

Executare Se aplică prevederile generale de executare conform cap. 3 
Conductorul câinelui poate să efectueze munca de căutare cu cizme 
de săpade sau schiură de tură. Conductorul câinelui în folosește pe 
câine corespunzător deciziei sale.  
Conductorul câinelui are voie să părăsească punctul de plecare 
atunci când câinele s-a îndepărtat 30 de metri, câinele indică și/sau 
arbitrul ordonă.  
Fără așteptarea terminării procedurii de îngropare, munca va fi 
continuată la indicația arbitrului.  

Evaluare Se aplică criteriile de evaluare conform capitolului 3 
La o primă indicare greșită se va evalua minus 40 puncte. 
La negăsirea unei persoane testul nu poate fi reușit, punctajul 
maxim la care se poate ajunge este atunci 139 puncte. 
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8.5  Mantrailing -   RH-MT  A  
 
8.5.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
200 puncte 

 Preluarea urmei de miros 20 puncte   
 Urmărirea și menținerea urmei de miros  80 puncte 
 Comportament conductor câine  20 puncte 
 Găsirea și indicarea persoanei ascunse  60 puncte 
 Tactică & Munca de echipă  20 puncte 
 
8.5.2  Exercițiu de indicare Mantrailing Nivelul A  
 
Tipul urmei și 
lungime 

2000 de pași / aprox. 1000 m 
3 schimbări ale direcției, cel puțin o schimbare a terenului, 1 
intersecție, 1 persoană străină care stă jos/întinsă pe traseu (între 
600 și 800m) ca și ademenire 
 

Durata traseului 4 ore 
 
8.5.3   Executare  Mantrailing Nivelul A                                                              200 puncte 
 
General Se aplică prevederile de executare conform cap. 3 

 
Timp de lucru 45 minute 

 
Evaluare 
 

Arbitrul poate să întrerupă munca oricând, dacă este de părare că, 
câinele nu poate să continuie munca pe propriile puteri.  
La negăsirea victimei nu este posibilă o reușită pozitivă a testării. 

 
 
 
8.6  Apă -    RH-W  A  
 
8.6.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
200 puncte 

 Aducerea unui dispozitiv de salvare pornind 
de pe mal: frânghie, distanță 25 m 

 20 puncte 

 Aducerea unei persoane pornind de pe mal: 
ham, distanță 25 m 

 60 puncte 

 Aducerea unui dispozitiv de salvare pornind 
de pe barcă: frânghie, distanță 25 m 

 20 puncte 

 Aducerea unei persoane de la barcă: ham, 
distanță 25 m 

 60 puncte 

 Transportul unei bărci defecte: barcă cu 
vâsle, distanță 25 min 

 40 puncte 
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8.6.2  Aducerea unui dispozitiv de salvare pornind de la mal                              20 puncte 
 

RH-W A 
Dispozitive Barcă cu conductor barcă și asistent cu costum neopren. 

Colac de salvare cu o frânghie de 30 m. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru “Adu colacul 
la persoana care se îneacă” 
 

Executare O barcă cu vâsle cu un conductor barcă se găsește la 25 m de la 
mal distanță în apă. Conductorul câinelui îi dă câinelui capătul unei 
frânghii de barcă lungi de 30 m în gură. La indicația conductorului, 
câinele înoată la barcă și îi dă conductorului bărcii capătul 
frânghiei. În timp ce conductorul câinelui trage barca la mal, 
câinele înoată lângă barcă. De îndată ce barca a ajuns la mal, 
conductorul îl strigă pe câinele său.  
 

Evaluare Greșeală la luarea sau lăsarea să cadă a frânghii precum și greșeală 
în însoțirea bărcii depunctează corespunzător. Dacă câinele nu 
aduce frânghia de salvare la conductorul bărcii, exercițiul se 
evaluează cu 0 puncte.  

 
 
8.6.3   Aducerea unei persoane pornind de pe mal                                                 60 puncte 
 

RH-W A 
Dispozitive Asistent cu neopren în apă. 

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

Comandă verbală și comandă prin semn repetate și arbitrar. 
 

Executare O persoană, care se comportă ca și un om la înec  și strigă după 
ajutor, se găsește la 25 m de mal distanță în apă.  

 
 La indicația conductorului, câinele înoată la persoană. De îndată ce 

persoana se poate ține de ham sau de vesta de salvare a câinelui, 
câinele o aduce singur înapoi la mal. De îndată ce câinele a ajuns la 
zona de mal împreună cu persoana salvată aflată în nevoie, 
conductorul câinelui merge la persoana salvată și preia tratarea 
ulterioară. 
 

Evaluare Greșeală la luarea sau lăsarea să cadă a frânghiei se depunctează 
corespunzător. 
Dacă câinele nu aduce asistentul, exercițiul se evaluează cu 0 
puncte. 
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8.6.4   Aducerea unui dispozitiv de salvare pornind de pe barcă                          20 puncte 
 

RH-W A 
Dispozitive Barcă cu motor cu un conductor barcă. 

Barcă cu vâsle cu un coductor barcă. 
Frânghie barcă, lungime aproximativ 30 m. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

1 comandă verbală/comandă prin semn pentru „Sari în apă” 
1 comandă verbală/comandi prin semn pentru „Înoată la barca cu 
vâsle”. 
1 comandă verbală/comandă prin sen pentru „Înoată înapoi” 
 

Executare Echipa canină se găsește pe o barcă cu motor. La 25 de m distanță 
se găsește o barcă cu vâsle cu un conductor barcă în apă. La 
indicația conductorului, câinele sare în apă. Conductorului îi dă 
câinelui în gură capătul unei frânghii de barcă cu o lungime de 
aprox. 30 m. La o altă indicație câinele înoată la barca cu vâsle și îi 
dă conductorului bărcii capătul frânghiei. În timp ce conductorul 
câinelui trage barca cu vâsla la propria barcă, câinele înoată lângă 
barca cu vâsle. De îndată ce barca cu vâsle este la o distanță 
suficientă de barca cu motor, preia asistentul în siguranță. 
Conductorul îl strigă pe câinele său la el, câinele înoată spre el și 
conductorul  îl  ajută pe câinele  său să urce înapoi în barcă.  
 

Evaluare Greșeală la luarea și lăsarea să cadă a frânghiei, greșeală la 
însoțirea bărcii precum și deficiențe la săritul în apă, înotul în 
apropiere de barcă sau ridicarea în barcă depunctează corespuzător. 
Dacă câinele nu aduce frânghia de salvare la conductorul bărcii, 
exercițiul se evaluează cu 0 puncte.  

 
8.6.5   Aducerea unei persoane pornind de la barcă                                               60 puncte  
 

RH-W A 
Dispozitive Barcă cu motor cu un conductor barcă. 
 Asistent cu costum neopren în apă.  

 
Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

Comanda verbală și comanda prin semn repetatate și arbitrar. 
 

Executare Echipa canină se găsește pe o barcă cu motor. La 25 de m distanță 
se găsește o persoană, care se comportă ca și o persoană la înec și 
strigă după ajutor. La indicația conductorului, câinele sare în apă și 
înoată la persoană. De îndată ce persoana se poate ține de ham sau 
de vesta de salvare, câinele o aduce singur la barcă înapoi.  
De îndată ce câinele a ajuns cu persoana salvată, aflată în nevoie, 
la distanță suficientă față de barcă, un asistent preia îngrijirea 
ulterioară. Conductorul îl trigă pe câinele său la el, câinele înoată 
în apropiere și conductorul  îl ajută pe câinele său să urce înapoi în 
barcă. 
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Evaluare Dacă câinele nu înoată direct la persoană, nu înoată direct înapoi 
sau prezintă deficiențe la săritul în apă, înotul în apropiere de barcă 
sau ridicarea în barcă, va fi depunctat corespunzător. Dacă câinele 
nu aduce aistentul, exercițiul se evaluează cu 0 puncte. 

 
 
 
8.6.6   Transportul  unei bărci defecte                                                                     40 puncte 
 

RH-W A 
Cerințe Barcă cu vâsle cu un conductor barcă. 

La barcă este fixată o frânghie de aprox. 3 m lungime, înodată la 
capăt.  
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

Comandă verbală și comandă prin semn repetate și arbitrar 
 

Executare O barcă cu vâsle în funcțiune, în care conductorul bărcii stă lipsit 
de ajutor, se găsește la 25 m distanță de mal în apă. 
La indicația conductorului, câinele înoată la barca în funcțiune. 
Câinele caută singur frânghia agățată, o ia în gură și aduce barca la 
mal. De îndată ce barca a ajuns la mal, conductorul  îi indică 
câinelui să lase jos frânghia și se îngrijește de conductorul bărcii.  
 

Evaluare Dacă câinele nu înoată direct la barcă, nu prinde frânghia rapid și 
nu înoată direct înapoi, va fi depunctat corespunzător. 
Dacă câinele nu aduce barca, exercițiul se evaluează cu 0 puncte.  
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9  Urmă -   Nivelul  B                                                                                       Etapa A  
 
9.1  Proba de miros   RH-F  B 
 
9.1.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
200 puncte 

 Obiect de identificat  10 puncte 
 Miros după obiectul de ID:  10 puncte  
 Preluarea urmei:   10 puncte 
 Urmarea urmei:  70 puncte 
 8 obiecte de câte 8 puncte:  40 puncte 
 Persoană: Găsirea persoanei:  30 puncte 
  Indicarea persoanei  30 puncte 
 
 
9.1.2 Echipament exercițiu Căutarea pe urmă Nivelul B                                       RH-F B  
 
Piste străine 2.000 pași  

 
Schimbarea direcției 8 schimbări de direcție clare, care pot fi ascuțite, rectangulare sau 

obtuze.  
 

Obiecte de indicat 8 obiecte uzate vechi, care nu se diferențiază clr prin culoare față 
de teren. 
 

Durata pistei 180 minute 
 

Plecare La plecare pe, pistă se va pune 1 obiect de ID într-o suprafață de 30 
m x 30 m care nu este pus vizibil. Linia de bază a acestei suprafețe 
este marcată în stânga și în dreapta.  
Trasatorul intră pe câmpul de plecare de la linia părții din stânga 
sau din dreapta și pune obiectul de identificat în interiorul acestui 
câmp, care marchează de fapt abordarea pentru începerea urmei. 
După scurtă vreme cel care face urma merge cu pași normali în 
direcția indicată.  
 

Segment Cursul pistei trebuie să fie pe cât posibil natural și adaptat terenului 
și să conțină modificări de teren. 
Terenul poate să constea din pădure, pajiște și suprafețe de câmpie, 
precum traversări de drumuri și intersecții rutiere.  
Trasatorul merge pe toată urma cu pași normali, el nu are voie la 
trasarea urmei să scurme sau să stea pe loc. El trebuie să îi predea 
arbitrului planul de urmă exact cu toate informațiile necesare 
precum ordinea obiectelor și punctele marcante, forma urmei etc.. 
O însemnare cu GPS este permisă și de dorit. 
Doar trasatorul pune în timpul cursului urmei cele 8 obiecte.  
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Obiectele nu au voie să fie lângă, ci trebuie să fie puse pe urmă. 
Persoana care face urma trebuie să mențiooneze în schița urmei 
fiecare punct de așezare al obiectului. La aceasta trebuie ca 
obiectele să fie marcate și descrise exact.  
 

Capătul pistei Trasatorul ia o poziție de întins sau șezând la capătul urmei. 
Această poziție trebuie să fie înregistrată înainte de începerea 
lucrului.  

 
 
9.1.3 Executare   Urmă     Nivelul B                                                       200 puncte  
 

RH-F B 
General Se aplică prevederile de executare conform capitolului 3. 

 
Timp de căutare max. 45 minute pentru finalizarea istei, incl. ID 

câinele are max. 3 minute timp pentru scormonirea ID.  
 

Executare Conductorul îl dezleagă din lesă pe câinele său și îi indică căutarea 
obiectului de indentificare în fața liniei de bază. Câinele trebuie să 
miroase sistematic în câmp, în decurs de 3 minute, la care 
conductorul câinelui, fără să depășească linia de bază, îl 
direcționează și îl îndrumă prin comandă verbală și/sau comandă 
prin semn. După găsireaacelui obiect conductorul câinelui îi pune 
eventual câinelui său lesa și pornește pentru finalizarea urmei. 
Dacă câinele nu găseșteobiectul de indentificare, totuși urmează 
pista, conductorul câinelui poate să îl țină în lesă sau la căutarea 
liberă conform comunicărilor arbitrului să îl urmeze singur pe 
câine. Dacă câinele nu preia urma în decursul timpului de lucru 
pentru indeintificarea obiectului (3 minute), echipa canină se poate 
strădui în continuare în detrimentul timpului total pentru preluarea 
urmei. Conductorul câinelui nu are voie să calce câmpul scormonit. 
Arbitrul poate să întrerupă căutarea, dacă câinele refuză clar munca 
sau nu este capabil pentru rezolvarea exercițiului.  
 

Evaluare Evaluarea are loc conform capitolului 3 precum: 
- munca pe câmpul scormonit cu indicarea obiectului de identificat 
- preluarea și urmarea urmei; 
- verificarea obiectelor găsite în ordine cronologică;  
- Indicarea independetă a persoanei care a pus pista la capătul 
pistei; 
- la negăsirea persoanei care a făcut urma, testul nu poate fi reușit 
și se pot obține. max. 90 puncte 
- dacă comportamentul de indicare la gasirea trasatorului este 
declanșată de conductorul câinelui, indicarea se evaluează cu 0 
puncte; 

 La depășirea timpului pentru găsirea obiectului de identificat, 
  Evaluarea la această parte este de  0 puncte. 

 
 

Evaluarea indicării Dacă conductorul câinelui comunică o indicare prin lătrat, dar 
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câinele indică persoana ascunsă  fără să latre , semnalizarea este 
evaluata cu insuficient.  
Dacă câinele nu latră corect în direcția persoanei ascunse sau 
părăsește înainte persoana ascunsă, indicarea va fi evaluată maxim 
cu satisfăcător.   
 
 
 

 
9.2 Suprafață -   RH-FL B  
 
9.2.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
200 puncte 

 Direcționare:  20 puncte  
 Intensitatea căutării:  20 puncte 
 Mobilitate  10 puncte 
 Independență  10 puncte 
 Tactică & Munca în echipă 20 puncte 
 Indicare: 3 persoane, câte maxim 40 puncte 120 puncte 
 
9.2.2  Echipament exercițiu căutare pe suprafață Nivelul B                                 RH-FL B 
 
Arie de căutare  35’000 m2 – 40’000m2, cel puțin 50 % teren acoperit, puțin 

intiuitiv, pot fi incluse clădiri individiuale. 
 

Marcaj Câinele are contact vizual și tactil, totuși există și ascunzătoare 
tipice terenului de ex. sunt permise posturi de vânătoare, care nu 
sunt vizibile sau accesibile pentru câine. Ascunzătoarele sunt 
permise până la aprox. 3 m înălțime. 
Ascunzătoarele înalte trebuie să se găsească cel puțin 20m în 
interiorul delimitării ariei de căutat, în special trebuie luate în 
considerare comportamentele vântului.  
 

Locuri de ascuns 3 persoane ascunse 
 

Persoane ascunse Cu cel puțin 15 minute înainte de începerea primei căutări zona de 
căutare trebuie să fie călcată în cruciș și transversal de mai multe 
persoane cu un câine de probă.  

 
9.2.3 Executarea căutării pe suprafață Nivelul B                                                 200 puncte 
 
General Se aplică prevederile de executare conform capitolului 3. 

 
Poziție tactică Tactica de căutare este la libera alegere a conductorului câinelui și 

trebuie să îi fie comunicată arbitrului înainte de începerea căutării. 
Arbitrul trebuie informat constat despre eventualele modificări   

     
 În timpul muncii, în acest caz timpul de căutare merge mai departe.  

 
Timp de căutare maxim 30 minute    
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Executare Conductorul îl pune pe câine la indicația arbitrului  la loc conform 
tacticii sale. Dacă câinele s-a îndepărtat clar de conductor, arbitrul 
îi dă voie conductorului câinelui să părăsească locul de plecare. 
Câinele trebuie ca la indicația conductorului  să caute cu mișcări 
laterale. Cu condiția ca conductorul câinelui să îi comunice 
arbitrului schimabrea tacticii, este liber, să continue de la locul 
indicării timpului de căutare fără reducerea punctelor. Altfel 
trebuie să meargă cu câinele său înapoi la poziția de pornire. 
Munca de căutare se încheie cu anunțarea conductorului și 
comunicarea evaluării prin arbitru. Conductorul câinelui trebuie să 
anunțe arbitrului indicația urmată și trebuie să plece la câine doar 
la instrucțiunea arbitrului.  
 

Evaluare Se aplică criteriile de evaluare conform capitolului 3 
La o primă indicare greșită se va evalua minus 40 puncte. 
La negăsirea unei persoane testul nu poate fi reușit, punctajul 
maxim la care se poate ajunge este atunci 139 puncte. 

 
 
 
 
 
 
9.3  Dărâmâturi  -     RH-T  B  
 
9.3.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
200 puncte 

 Direcționare:  20 puncte  
 Intensitatea căutării:  20 puncte 
 Mobilitate:  10 puncte 
 Independență:  10 puncte 
 Tactică & Muncă în echipă 20 puncte 
 Indicare: 3 persoane, câte maxim 40 puncte 120 puncte 
 
9.3.2  Echipament exercițiu Căutare în dărâmături Nivelul B                                RH-T B           
 
Aria de căutare Dărâmături clădiri de 1.200 - 1.500 m2, care pot să fie din 

materiale de construcții diferite și să fie pe unul sau mai multe 
planuri. 

 Căutarea în clădiri curate nu este admisă, totuși în zonade căutare 
pot fi incluse spații individuale. 
La o zonă dărâmături, nivelul B trebuie să fie cel puțin 6 
ascunzători - cel puțin 2 camere întunecate sau cavități, cel puțin 2 
gropi adânci cu o adâncitură de aprox. 2 m,  cel puțin 2 ascunzători 
la inălțime la max. 2 m fată de sol.  
Locurile trebuie să conțină cel puțin două variante de  ascunzători.  
La ascunzătorile înalte trebuie luate în considerare în special 
raporturile vântului.  
 

Persoane ascunse 3 persoane, ascunse 
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Deviere Mocnituri, zgomot de motoare, bătături de ciocan, dărâmături, 
fonogramă ș.a.m.d. 
 

Personal auxiliar 
  

Cu cel puțin 15 minute înainte de începerea primei căutări zona de 
căutare trebuie să fie călcată în cruciș și oblic de mai multe 
persoane cu un câine de probă. Imediat de la început și în timpul 
lucrului câinelui aria de căutare trebuie să fie călcată de două 
ajutoare fără câine în cruciș și transversal. 

 
 
 
 
9.3.3 Executare Căutare în avalanșă Nivelul B                                                    200 puncte 
 
General  
 

Se aplică prevederile de executare conform cap. 3 

Timp de căutare  max. 30 minute 
 
Indicare  
 

 
La indicarea arbitrului munca va fi continuată după indicare. 
Conductorul câinelui are voie să îl îndrume pe câine de la locația 
sa odată pentru căutarea mai departe.  
 

Evaluare  Se aplică criteriile de evaluare conform capitolului 3 
La o primă indicare greșită se va evalua minus 40 puncte. 
La negăsirea unei persoane testul nu poate fi reușit, punctajul 
maxim la care se poate ajunge este atunci 139 puncte. 

 
 
9. 4. Proba de miros Avalanșă B    RH-L B  
 
Proba de miros constă din exerciții parțiale localizare biologică cu câinele și localizare 
tehnică cu dispozitivul de cîutare-îngropat-avalanșă (LVS).  
 
9.4.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
200 puncte 

 Lucrul cu LVS:  10 puncte  
 Direcționare:  20 puncte 
 Intensitatea căutării:  20 puncte 
 Mobilitate:  10 puncte  
 Invididualitate:  10 puncte 
 Tactică & Munca în echipă  10 puncte 
 Indicare:              3 persoane, câte maxim 40 puncte  120 
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9.4.2  Echipament exercițiu și Căutare Localizare tehnică Nivelul B                   10 puncte 
 

RH-L B 
 

Aria de căutare Câmp de zăpadă, 20 m x 20 m, clar marcat 
 

Dispozitive-LVS 1 dispozitiv de căutat- îngropat-avalanșă LVS ca și expeditor. 
1 dispozitiv de căutat- îngropat-avalanșă LVS ca și destinatar. 
 

Căutare Conductorul câinelui anunță în momentul înregistrării, dacă se va 
utiliza un dispozitiv propriu sau un dispozitiv al organizatorului.  
Conductorul câinelui trebuie ca în decurs de maxim 5 minute să 
localizeze, să sape și să-i prezinte arbitrului dispozitivul îngropat 
(LVS) într-un teren marcat la aproximativ 0,5 m adâncime. Tactica 
este la libera alegere conductorului câinelui. La depășirea timpului 
exercițiul va fi evaluat cu 0 puncte.  

 
 
 
 
9.4.3 Echipament exercițiu Localizare biologică Nivelul B                                     RH-L B 
 
Zona de căutare Câmp de zăpadă de aprox. 12’000 m2 cu cel puțin 5 grote de 

zăpadă. Grotele de zăpadă trebuie să fie realizate din blocuri de 
zăpadă liber în așa fel încât prin scurmare câinele să poată intra 
doar greu la persoana ascunsă.  
 

Persoane ascunse 3 persoane, îngropate la 150 cm adâncime 
Persoanele ascunse trebuie să fie îngropate cu min. 20 minute 
înainte de plecarea câinelui în grota de zăpadă și în timpul căutării 
să se comporte liniștite. Distanța persoanelor ascunse una față de 
cealaltă trebuie să facă posibilă o indicare clară.  
 

Personal auxiliar Cu 15 minute înainte de începerea primei căutări zona de căutare 
trebuie să fie călcată în cruciș și transversal de mai multe persoane 
sau să fie parcursă cu schiuri. 
Imediat înainte de plecarea și în timpul lucrului câinelui zona de 
căutare trebuie să fie parcursă în cruciș și transversal sau cu schiuri 
de cel puțin trei  persoane fără câine.  

 
9.4.4 Executare Localizare biologică Nivelul B                                                    190 puncte 
 
Timp de căutare max. 25 minute 

 
Executare Se aplică prevederile de executare conform cap. 3 

Conductorul câinelui trebuie să efectueze munca cu schiuri de tură. 
Conductorul îl folosește pe câine corespunztăor tacticii sale de 
căutare. Conductorul câinelui are voie să părăsească punctul de 
plecare doar atuncâi când câinele s-a îndepărtat mai mult de 30 
metri, câinele indică și/sau arbitrul ordonă.   
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Evaluare Se aplică criteriile de evaluare conform capitolului 3 
La o primă indicare greșită se va evalua minus 40 puncte. 
La negăsirea unei persoane testul nu poate fi reușit, punctajul 
maxim la care se poate ajunge este atunci 139 puncte. 

 
 
 
 
 
9.5 Proba de miros B   RH-MT B  
 
9.5.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
200 puncte 

 Preluarea urmei de miros   20 puncte 
 Urmărirea și menținerea urmei de miros  80 puncte 
 Comportament conductor câine  20 puncte 
 Găsirea și indicarea persoane ascunse  60 puncte 
 Tactică & Munca de echipă  20 puncte 
 
 
9.5.2  Exercițiu de indicare Mantrailing Nivelul B  
 
Tipul urmei și 
lungimea 

4000 de pași / în jur de 2000 m 
Cel puțin 4 schimbări ale direcției, 2 intersecții, cel puțin o 
schimbare a terenului. Raportul teren urban / teren liber trebuie să 
fie de 50%. 
 

Durata traseului 6 ore 
 

Timp de prelucrare 60 minute 
 

 
9.5.3 Executare   Mantrailing Nivelul B                                                                 200 puncte 
 
General Se aplică prevederile de executare conform cap. 3 
 
         
Evaluare Arbitrul poate să întrerupă munca oricând, dacă este de părere că, 

câinele nu poate să continue munca pe propriile puteri.  
La negăsirea persoanei ascunse nu este posibilă o reușită pozitivă a 
testării. 
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9.6  Apă -    RH-W  B 
 
9.6.1 Exerciții  Punctaj 

maxim: 
200 Puncte 

 Aducerea unui dispozitiv de salvare 
pornind de la mal, distanță 40 m  20 puncte 

  

 Aducerea unei persoane pornind de la mal: 
mal, distanță 40 m 

 60 puncte 

 Aducerea unui dispozitiv de salvare 
pornind de la barcă, distanță 40 m  20 
puncte 

  

 Aducerea unei persoane pornind de la 
barcă,  distanță  40 m  

 60 puncte 

 Transportul unei bărci defecte: barcă cu 
vâsle, distanță 40 m   40 puncte 

  

 
9.6.2  Aducerea unui dispozitiv de salvare pornind de la mal                               20 puncte 
 

RH-W B 
Dispozitive Barcă cu conductor barcă.  

Asistent cu constum neopren 
Colac de salvare cu frânghie. 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

1 comandă verbală și/sau comandă prin semn pentru “Adu colacul 
la persoana care se îneacă” 
 

Executare De la o distanță de 40 m paralel cu malul din barca care călătorește 
asistentul cade în apă și se comportă ca o persoană care se îneacă. 
Fără să observe acest lucru, conductorul bărcii conduce mai 
departe. Conductorul câinelui aruncă un colac de salvare în apă în 
direcția persoanei care se îneacă. La indicația conductorului, 
câinele merge la colacul de salvare, prinde frânghia colacului de 
salvare și îl aduce la persoana aflată în nevoie, care se ține fix de 
acesta. Câinele trage singur persoana cu colacul de salvare la mal. 
De îndată ce câinele a ajuns la zona de mal cu persoana salvată 
aflată în nevoie, conductorul câinelui merge la cel salvat și preia 
îngrijirea ulterioară.  

Evaluare Greșeală la luarea sau lăsarea să cadă a frânghiei depunctează 
corespunzător. Dacă câinele nu aduce asistentul, exercițiul se 
evaluează cu 0 puncte.   
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9.6.3 Aducerea unei persoane pornind de  la mal                                                   60 puncte  
 

RH-W B  
Dispozitive Barcă cu conductor barcă 

Asistentul  cu costum neopren plutește pasiv în apă.  
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

Comandă verbal sau comandă prin semn repetate și arbitrar.  
 

Executare La o distanță de 40 m paralel de mal cu barcă care călătorește 
asistentul cade în apă și se comportă pasiv. Fără să observe acest 
lucru, conductorul bărcii conduce mai departe. La indicația 
conductorului, câinele merge la persoana care se îneacă, prinde 
brațul sau mâna acestuia și trage persoana la mal. De îndată ce 
câinele a ajuns cu persoana salvată în zona malului, conductorul 
câinelui merge la persoana salvată și preia îngrijirea ulterioară. 
 

Evaluare Dacă câinele nu înoată direct la persoană, nu înoată direct înapoi 
sau deranjează îngrijirea, se va depuncta corespunzător. 
Dacă câinele nu aduce asistentul sau îl rănește, exercițiul se 
evaluează cu 0 puncte.  

 
9.6.4 Aducerea unui dispozitiv de salvare pornind de la barcă                             20 puncte 
 

RH-W B  
Dispozitive Barcă cu un conductor barcă 

Barcă cu conductor barcă și asistent cu costum neopren 
Dispozitiv de salvare cu frânghie.  
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

Comandă verbală și comandă prin semn repetate și arbitrar. 

Executare De la o distanță de  40 m paralel cu malul din barca care 
călătorește asistentul cade în apă și se comportă ca o persoană care 
se îneacă. Fără să observe acest lucru, conductorul bărcii conduce 
mai departe. Conductorul câinelui aruncă un dispozitiv de salvare 
în apă în direcția persoanei care se îneacă. La indicația 
conductorului, câinele merge la dispozitivul de salvare, prinde 
frânghia mijlocului de salvare și îl aduce la persoana aflată în 
nevoie, care se ține fix de acesta. Câinele trage singur persoana cu 
colacul de salvare la mal. De îndată ce câinele a ajuns la distanță 
suficientă de barcă, un asistent îl preia pe cel salvat. Conductorul 
câinelui îl strigă pe câinele său la el, câinele  înoată înapoi și 
conductorul  îl ajută pe câine să urce înapoi în barcă.    

 

Evaluare Greșeală la luarea sau lăsarea să cadă a frânghiei depunctează 
corespunzător. Dacă câinele nu aduce asistentul, exercițiul se 
evaluează cu 0 puncte.   
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9.6.5 Aducerea unei persoană pornind de la barcă                                                60 puncte 
 

RH-W B  
 
Dispozitive Barcă cu conductor barcă 

Barcă cu conductor barcă și asistent cu costum neopren.  
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 
 

Comandă verbală sau comandă prin semn repetate sau arbitrar  
 

Executare Echipa canină se află pe o barcă cu motor. La o distanță de 40 m 
paralel de mal cu barcă care călătorește asistentul în apă și se 
comportă pasiv. Fără să observe acest lucru, conductorul bărcii 
conduce mai departe. La indicația conductorului, câinele sare în 
apă, înoată la persoană, o prinde cu botul de un braț și o aduce 
singur înapoi la barcă. De îndată ce câinele a ajuns cu persoana 
salvată, aflată în nevoie, la o distanță sufucientă față de barcă, 
asistentul preia îngrijirea ulterioară.  Conductorul îl strigă pe 
câinele său la el, câinele înoată înapoi și conductorul îl ajută pe 
câine să urce înapoi în barcă. 
 

Evaluare Dacă câinele nu înoată directă la persoană, nu înoată direct înapoi 
sau prezintă deficiențe la săritul în apă, înotul în apropiere de barcă 
sau ridicarea în barcă se depunctează corespunzător.  
Dacă câinele nu aduce asistentul sau îl rănelte, exercițiul se 
evaluează cu 0 puncte.  

 
 
 
9.6.6  Transportul unei bărci defecte                                                                       40 puncte 
 

RH-W B  
 

Cerințe Barcă cu motor cu un conductor barcă și alte 4 persoane. 
La barcă este fixată o frânghie de aproximativ 3 m lungime, 
înodată la capăt.  
Punte 
 

Comandă 
verbală/Comandă 
prin semn permise 

Comandă verbală și comandă prin semn repetate și arbitrar 
 

 
 
Executare Echipa canină se află pe o barcă cu motor, care este la 40 m 

distanță de punte. La indicația conductorului, câinele sare în apă. 
Conductorul îi dă câinelui în gură frânghia fixată la barcă. Câinele 
trage barca la punte. De îndată ce barca a ajuns la punte, un asistent 
preia ancorarea. Conductorul îl strigă pe câinele său la el, câinele 
înoată înapoi și conductorul îl ajută pe câinele său să vină înapoi pe 
barcă sau pe punte.  



 

 

Traducere  din limba  germană 

 

136 

 

 
Evaluare Dacă câinele nu înoată direct la barcă, nu prinde frânghia rapid va 

fi depunctat corespunztor. Dacă  barca nu ajunge la punte, totuși a 
învins mai mult de jumătate de segment, exercițiul va fi evaluat cu 
insuficient.   
Dacă se depășește mai puțin de jumătate din segment, exercițiul se 
evealuează cu 0 puncte.  
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10 Anexă – Scheme și schițe la Obediență  
 
10.1  Mersul în lesă / Urmare liberă  
 
Poziționarea locurilor de punere pentru R și H și locația HF sunt exemple și raporturile de 
spațiu se aranjează corespunzător.   
 
 
 
                                                                                                                       KW 
 
 
 
 
 
Femelă 
 
 
 
 
                HF 
 
Mascul 
 
 
 
        KW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RW 20 – 25 pași normali                         RW 
 

LW                                  20 – 25 pași  normali  
 
 
 

 

 

6 
m

et
ri

  

 

 

 

10
 –

 1
5 

 p
aș

i n
or

m
al

i  
10

 –
 1

5 
 p

aș
i l

en
ți 

 
10

 –
 1

5 
 p

aș
i a

le
rg

ăt
or

i 
10

 –
 1

5 
 p

aș
i n

or
m

al
i  

ap
or

x.
 5

0 
 p

aș
i n

or
m

al
i  

25
 -

 3
0 

 p
aș

i N
  

10
 –

 1
5 

pa
și 

no
rm

al
i  

10
 –

 1
5 

pa
și 

no
rm

al
i  

aprox. 40 pași normali 



 

 

Traducere  din limba  germană 

 

138 

 

10. 2 Trecerea printr-un grup de persoane  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stop 

Grupa pornește 

Grupa  se oprește 

Poziție de start    Start  position  
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10.3 Culcat și apel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faza 1  Faza 2  Faza 3  

30
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Poziția de start 
Start  position 
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10.4 Schimbarea poziției  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 pași 
Masă 
1 x 1 cm 
H = 60 cm 

Poziție  șezut 
Poziție culcat 
Poziție în picioare 
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10. 5  Purtare și predare V 
 
 
 

10.6  Purtare și predare A, B 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 pași 10 pași 

 

10 pași 10 pași 
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10.7 Controlare la distanță  
 
La nivel A: ordinea este stabilită așa:  sezi - vino – culcat - vino  
la nivel  B: ordinea este anuntata așa: sezi - vino – culcat – in picioare - vino 

 
 

 

 

 

 

 

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 
40

 p
aș

i 

10 
– 
15 
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și 
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rm
ali  
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20 ANEXĂ – SCHEMĂ  ȘI  SCHIȚĂ  DEXTERITATE 

Toate construcțiile sunt descrise în anexele următoare. În principiu materialele pentru 
construcții sunt opționale, funcția și măsura sunt obligatorii și trebuie să fie păstrate.  
 
20.1  Traversarea materialului neplăcut  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               G    = poziție de bază    Ground position 
              KW =  Întoarcere           About turn 

                                          Stop, câinele stă în poziția de șezut 
                                      Stop, Dog in Sit position 

                                      Start și poziția finală 
                                      Start and End position 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprox. 3 metri 

apro
x. 3 
m

etr
i 
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20.2 Traversarea unei  punți  fixe  
 
Ca și construcții de sprijin sunt permise și alte construcții stabile. Sprijinul trebuie să fie pus 
la începutul și la capătul scândurii.  
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20. 3 Direcționare la distanță    L V 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.4 DIECȚIONARE LA DISTANȚĂ     L  A, B 
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20.5 Direcționare la distanță  
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20.6 Punte mobilă 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Mobilitate  
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20.7  Scară  
 
La A conductorul câinelui merge împreună cu câinele, la B câinele merge singur înaintea 
ultimei trepte și stă acolo.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 trepte = 5x3 cm  Distanță axe  E = 30 cm 
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20.8  Tunel cu tub moale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunel  tub  
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20.9  Balansoar /Swing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scândură lemn 

lungime 

Osie pentru agățarea lanțului 

Lanț sau frânghie  

Reglabil la aprox. 20 cm 

Îmbinare 

 

Urcare și rămânere la 
HZ/SZ 

Oprire conductor și câine 

Mers mai departe la HZ sau SZ Mers mai departe la 
HZ sau SZ 

Balansoar în mișcare 


