
 

                                                        1/8 

ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE 
GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW 

___________________________________________________________________ 
 
 
OBEDIENCE  Kl. „0”  
Regulamin egzaminów - zawodów  Obedience 
I. Postanowienia ogólne 

W egzaminach - zawodach Obedience według regulaminu polskiego mogą brać udział wszystkie psy 
zarówno z rodowodami jak i nierasowe,  bez warunków dodatkowych, zgodnie z obowiązująca w 
Związku ogólną zasadą o przyjmowaniu psów na szkolenie i egzaminy. Na zawodach 
międzynarodowych obowiązuje regulamin konkurencji Obedience FCI. Suki mające cieczkę występują 
na końcu. Konkursy Obedience nie dają prawa do wystawiania psa w klasie użytkowej. 
 Właścicielami startujących psów i ich przewodnikami na każdej imprezie mogą być wyłącznie aktualni 
członkowie Związku. Startujący muszą mieć książeczki startowe (książeczki wyszkolenia psa). 
Przebieg merytoryczny egzaminu określa sędzia, który jest za to odpowiedzialny. Decyzja sędziego są 
niepodważalne i ostateczne.  
II. Punktacja i ocena   
Współczynnik trudności:                                                                                                                                                                 
Najmniejszą jednostką punktacji jest 0,5 punktu. Każde ćwiczenie jest oceniane przez sędziego w 
skali 0-5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5;...10pkt. Sędzia przyznaje punkty za ćwiczenie, sekretarz notuje je i 
otrzymany wynik mnoży przez współczynnik trudności, co daje  wynik ostateczny. Np. w ćwiczeniu o 
wsp. trudności 3 pies uzyskał  od sędziego 7,5 pkt, czyli za ćwiczenie otrzymuje: 7.5 x 3 = 22.5 
punktu. Pozwala to oceniać wszystkie ćwiczenia w ten sam sposób, a wynik punktowy zależy od 
trudności określanej mnożnikiem. Ocena niedostateczna to 0 - 5,0 pkt, 0 pkt jest za całkowite 
niewykonanie podstawowych elementów ćwiczenia, co ujęte jest w opisach ćwiczeń. 
Oceny : 
Oceny za całość występu jak i za poszczególne ćwiczenia mają odzwierciedlenie w ilości uzyskanych 
punktów i kształtują się następująco: ocena doskonała 80,0 - 100%   punktów możliwych do zdobycia, 
ocena bardzo dobra: 70,0 - 79,5 %pkt, ocena dobra  60,0 - 69,5 %pkt, ocena dostateczna 50,5 - 59,5 
%pkt. 
Książeczki startowe : 
Każdy startujący obowiązany jest mieć książeczkę startową, którą wykupuje się w oddziale 
macierzystym, gdzie jest prowadzona ewidencja wydanych książeczek. Książeczka jest 
uzupełnieniem rodowodu i może być wydana jedna dla jednego psa. Książeczkę startową oddaje się 
kierownikowi egzaminu w momencie zgłaszania się na imprezę, a odbiera na zakończenie z wpisem 
uzyskanego wyniku i podpisem sędziego. Jest to obowiązek zarówno dla uczestników jak i 
organizatorów 
Klasy : 
Egzaminy - zawody przeprowadzane są w klasach o rosnącym stopniu trudności i wymagań. 
Klasa „ 0 ‘ objęta jest regulaminem krajowym : klasa  1,  2, oraz klasa 3  wg regulaminu  
międzynarodowego FCI. Starty trzeba rozpoczynać od klasy 0 lub PT1  awans - (prawo startu) 
do klasy 1 daje uzyskanie jednej oceny doskonałej w kl. 0 lub  1 oceny bardzo dobrej  w  klasie 
PT1; awans do klasy 2 i 3 daje uzyskanie 2 ocen doskonałych, od 2 różnych sędziów w klasach 
o stopień niższych. Możliwość awansu dotyczy tylko  tego samego psa z tym samym 
przewodnikiem. Nie wolno startować w 2 klasach jednego dnia. Ilość startów w klasie, do której 
ma się uprawnienia jest nieograniczona. Jeżeli jednak przewodnik z psem po zdobyciu 
uprawnień wystartuje choćby raz w klasie wyższej i uzyska ocenę pozytywną, nie ma 
możliwości powrotu do startów w klasie niższej. Dotyczy to tylko członków ZKwP startujących 
na zawodach krajowych w Polsce.   
Minimalny wiek psa do startu w klasie „ 0 „ to ukończone 6 miesięcy. 
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Kary 
Obniżenia oceny dokonywane są przez sędziego na podstawie zaleceń regulaminu i w innych 
przypadkach według własnej opinii. 
Poza obniżeniami oceny w trakcie ćwiczeń  sędzia stosuje kary za niewłaściwe zachowanie psa lub 
przewodnika. W łagodniejszym przypadku sędzia udziela ostrzeżenia sygnalizowanego żółtą kartką, 
co uwzględniane jest też w ocenie punktowej. Ostrzeżenie może być udzielone przez sędziego 
danemu zawodnikowi tylko raz, drugi taki przypadek powoduje już dyskwalifikację sygnalizowaną 
czerwoną kartką. Dyskwalifikacja oznacza przerwanie ćwiczenia i usunięcie zawodnika z ringu. 
Wszystkie dotychczas uzyskane punkty zostają anulowane, a fakt dyskwalifikacji odnotowywany jest w 
książeczce startowej.  
<  Sędzia może przerwać wykonywanie programu, gdy pies jest w złej formie fizycznej, bezustannie 
szczeka lub jest całkowicie poza kontrolą przewodnika.                                                                                                      
< Dyskwalifikacja następuje w wyniku wejścia nie wezwanego zawodnika na plac ćwiczeń w dniu 
zawodów np. w celu treningu, stosowania dopingu i niewłaściwego traktowania psa, a także nie 
sportowe zachowanie przewodnika,  
< Dyskwalifikację powodują również: agresja wobec ludzi lub psów, nie powrócenie do przewodnika  
po wyłamaniu się na ringu i po trzykrotnym przywołaniu, a  także samowolne opuszczenie 
terenu ringu.                                                                                                                            
< Załatwianie przez psa potrzeb fizjologicznych na ringu : 20pkt karnych ogólnie i nie zaliczenie 
wykonywanego ćwiczenia. 
 
III. Organizacja zawodów                                                                                                                                                                 
WYMOGI TECHNICZNE                                                                                                                                                           
Aby przeprowadzić zawody w Obedience, organizatorzy muszą zapewnić: 
- ogrodzony teren o wymiarach co najmniej 20 m x 30 m (lepiej 25 m x 40 m), nie zagrażający 
bezpieczeństwu psów. Przed zawodami teren musi zostać oficjalnie przyjęty przez sędziego; 
- personel pomocniczy: komisarza ringu (zaakceptowanego przez sędziego) oraz sekretarza; 
- przeszkodę – płotek pełny o wysokości maksymalnej 40 cm, z możliwością regulacji 
wysokości, co 10cm. Na żądanie przewodnika nie można obniżać przeszkody. 
- odpowiednie  tablice i pachołki - (znaczniki punktów na placu) o wysokości ok. 15cm.                                                       
– tablice z punktami przyznawanymi przez sędziego, oraz karty żółte do udzielania ostrzeżeń i 
czerwone do zasygnalizowania dyskwalifikacji.                                                                                                                                                                                                                           
OBOWIĄZKI  osób obsługujących egzamin                                                                                                                                                 
1. Komisarz ringu przekazuje przewodnikowi wszystkie polecenia sędziego, umieszcza przedmioty w 
miejscach wskazanych przez sędziego, nadzoruje prawidłowy przebieg ćwiczeń informując sędziego o 
wszelkich nieprawidłowościach. 
2. Sekretarz notuje oceny i uwagi sędziego i podlicza punktację.                                                                                                                  
3.Kierownik egzaminu odpowiada za prawidłową organizację, zgodną z obowiązującymi regulaminami 
i zasadami.   
 
IV. ZASADY OGÓLNE 

Przewodnik jest zobowiązany do wykonywania wszelkich poleceń sędziego. Polecenia sędziego oraz 
wszystkie polecenia dotyczące przebiegu ćwiczeń przekazywane są przez komisarza ringu. Tym 
niemniej przewodnik całkowicie odpowiada za swojego psa i dostosowuje się do poleceń na własne 
ryzyko. Przewodnik wprowadza psa na plac ćwiczeń w klasie 0  na smyczy, którą odpina na 
polecenie komisarza, oddaje komisarzowi ringu i odbiera po zakończeniu programu, względnie 
przewiesza ją przez lewe ramię na prawo w dół, o ile będzie mu ona potrzebna przy jakimś ćwiczeniu. 
Dozwolone są następujące rodzaje obroży: w klasie 0 - gładkie obroże skórzane, nylonowe, parciane 
lub pojedynczy łańcuszek. Obroże typu kolczatka są zabronione. 
Przewodnikowi nie wolno w żaden sposób nagrodzić psa podczas wykonywania ćwiczeń; posiadanie 
przy sobie zabawek lub smakołyków prowadzi do dyskwalifikacji. Dopuszczalne jest krótkie 
pogłaskanie lub pochwalenie psa, gdy komisarz zasygnalizuje zakończenie ćwiczenia. Karanie psa 
jest niedozwolone. 
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KOMENDAMI są krótkie słowa- polecenia, które muszą być stosowane zawsze takie same do 
analogicznych ćwiczeń. W opisach ćwiczeń podane są  przykłady komend, które mogą mieć inne 
brzmienie. Przeciąganie słowa komendy traktowane jest jak komenda dodatkowa. Przewodnik może 
używać krótkich komend słownych lub krótkich gestów (znaków optycznych). Jeżeli opis ćwiczenia 
dopuszcza taką możliwość, można komendę słowną połączyć z krótkim gestem. 
Każde ćwiczenie rozpoczyna się i kończy postawą wyjściową, którą jest SIAD przy lewej nodze prosto 
stojącego przewodnika. Pozycja wyjściowa psa STÓJ lub WARUJ jest dozwolona, ale musi być 
wykonywana konsekwentnie i zgłoszona sędziemu przed rozpoczęciem programu. Danie komendy 
SIAD przy zatrzymaniu traktowane jest jako komenda dodatkowa, tak jak każde niewykonanie pozycji 
STÓJ lub WARUJ po zaanonsowaniu powoduje stratę -0.5 punktu.                                                                                                    
Prowadzenie psa przy prawej nodze jest dopuszczalne w przypadku, gdy przewodnik widzi taką 
konieczność. Wszystkie opisy należy wówczas interpretować jak w lustrzanym odbiciu. 
Odchodząc od psa, który ma zostać, wolno dać komendę "do zostania" n.p ZOSTAŃ, względnie 
powtórzyć komendę określającą pozycję n.p. 'SIAD".                                                                                                                              
Zwroty w tył należy demonstrować po minięciu krańcowego oznacznika (pachołka) trasy, nie 
obchodząc go.  Wysokość przeszkody określa się indywidualnie dla każdego psa zaokrąglając 
wysokość psa do najbliższej możliwej wartości w dziesiątkach centymetrów. Wysokość przeszkody 
nie może być obniżona przez sędziego nawet w wyjątkowych przypadkach.                                                                                                   
Po powrocie do zostającego psa, który leży (lub stoi), pies nie powinien zmienić samodzielnie pozycji 
do postawy wyjściowej bez komendy, którą daje się po 2 - 3 sekundach dla zaakcentowania tego. 
Podobnie, gdy pies przybiegnie i usiądzie przed przewodnikiem, komendę do nogi daje się z po 2-3 
sek. na polecenie komisarza. Tak samo należy postąpić po odebraniu aportu. Odebrany aport 
przewodnik przekłada do prawej ręki i trzyma spokojnie opuszczony w dół, aż do zakończenia 
ćwiczenia.                                                                                                                                                                                                                
Regulamin nie przewiduje możliwości powtarzania ćwiczeń. Pies musi wykonać wszystkie 
ćwiczenia bez opuszczania któregokolwiek. 

  
SKALA OCEN 
Ocena doskonała                     80%pkt.                        80-100pkt. 
Ocena bardzo dobra                70%pkt                         70- 79,5pkt. 
Ocena dobra                             60%pkt.                        60- 69,5pkt. 
Ocena dostateczna                  50%pkt.                        50- 59,5pkt.  
Ocena niedostateczna                                                      0 -49,5pkt 
 
OPIS  ĆWICZEŃ 
 
IV ĆWICZENIA I WSPÓŁCZYNNIKI 
 
KLASA 0 Ćwiczenie Współczynnik 
1 Stosunek do otoczenia - socjalizacja 1 
2 Waruj/Siad przez 1 minutę 1 
3 Chodzenie przy nodze na smyczy 1 
4 Chodzenie przy nodze bez smyczy 2 
5 Przywołanie 1 
6 Aport przedmiotu własnego 2 
7 Skok przez przeszkodę 1 
8 Zmiana pozycji 1 
 Σ 10 
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B) Opis ćwiczeń, instrukcje do wykonywania i oceny ćwiczeń  
 
 
ĆWICZENIE 1 - Stosunek do otoczenia - socjalizacja 
 
Współczynnik: 1 
 
Wykonanie: Przewodnik podchodzi do sędziego prowadząc psa na smyczy, zatrzymuje w pozycji 
wyjściowej i przedstawia się podając imię, nazwisko, nazwę psa oraz Oddział (miasto), który 
reprezentuje. W tym czasie sędzia powinien sprawdzić tatuaż lub chip oraz może lekko dotknąć psa, 
obejść go w koło, nie wykonując przy tym prowokujących ruchów.  
 
Uwagi: Ćwiczenie nie ma na celu zdenerwowania lub zaniepokojenia psa, a jedynie ma pozwolić na 
sprawdzenie poziomu jego socjalności, stosunku do otoczenia, pewności siebie.  
 
Wytyczne: · 
 niepokój, brak pewności siebie, nieduża lękliwość -0,5 do -1pkt  
 lękliwość bez agresji -1 do -5pkt 
 nie respektowanie pozycji wyjściowej – 0.5pkt (za każdą nie respektowaną pozycję); o ile nie da 

się tego ująć w poszczególnych ćwiczeniach, np  przy meldowaniu się  
 agresja - wobec ludzi lub psów powoduje dyskwalifikację. 
 
ĆWICZENIE 2 - Waruj/Siad przez 1 minutę 
 
Współczynnik: 1 
 
Komendy: „Waruj’’ lub  „Siad” , Zostań 
 
Wykonanie: Przewodnik  przyjmuje  pozycję wyjściową we wskazanym miejscu i następnie, na 
polecenie komisarza  pozostawia psa w pozycji WARUJ lub SIAD i odchodzi bez oglądania się do 
miejsca wskazanego przez niego, odległego od psa o 10 kroków i staje tyłem do psa. Na polecenie 
komisarza, po upływie 1 minuty, przewodnik powraca do psa.  
 
Uwagi: ·Ilość komend podstawowych: w zależności od pozycji zostawania. Dozwolone jest 
jednokrotne powtórzenie komendy ZOSTAŃ (karane) w wypadku przemieszczenia się psa przed 
odejściem przewodnika.  
 
Schemat ćwiczenia 2 kl. 0 

 
 
Wytyczne:  
Nie zaliczenie ćwiczenia - 0pkt 
 Nie wykonanie komendy ZOSTAŃ po więcej niż dwóch komendach.  
 Przemieszczenie się psa o więcej niż 2 długości.  
Obniżenia oceny obowiązkowe: 
 Zmiana pozycji przed lub podczas oddalania się przewodnika  - 1pkt 
 Przemieszczenie się psa (nie więcej niż o 2 jego długości) - 1pkt. za każdą długość psa.  
 Każda dodatkowa lub powtórzona komenda – 0,5pkt. 
 Inne błędy wg uznania sędziego. 
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ĆWICZENIE 3 - Chodzenie przy nodze na smyczy 
 
Współczynnik: 1 
 
Komendy:  „Noga” 
 
Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują pozycję wyjściową we wskazanym miejscu i następnie 
pokonują wyznaczoną trasę normalnym tempem. Trasa musi zawierać dwa zakręty w lewo, dwa 
zakręty w prawo, 2 zwroty w tył (rodzaj zwrotu wybiera przewodnik) oraz jedno zatrzymanie (mniej 
więcej w połowie trasy - "zetki" w drodze powrotnej do miejsca startu), z przyjęciem pozycji 
wyjściowej. Zwroty w tył należy wykonywać po minięciu oznaczenia końca trasy (pachołka). Smycz 
musi mieć długość co najmniej 1 m i powinna być trzymana wyłącznie w lewej ręce.  
 
Uwagi: Pies powinien chętnie i radośnie iść przy lewej nodze przewodnika, z łopatką na wysokości 
jego kolana, uważnie reagując na ruch przewodnika. Przewodnik powinien patrzeć przed siebie i 
poruszać się w sposób naturalny, swobodnie, lecz nie przesadnie poruszając rękami. Komendy 
można wydawać przy ruszaniu z miejsca oraz przy każdej zmianie kierunku. Po zatrzymaniach się, 
pies powinien niezwłocznie, bez komendy, usiąść przy nodze przewodnika.  
 
Wytyczne:  
Nie zaliczenie ćwiczenia - 0pkt - smycz napięta, wyraźne szarpanie smyczą.  
Wszystkie inne błędy (ociąganie się, odstawanie, wyprzedzanie, niedokładne wykonanie „SIAD”, 
nienaturalna postawa przewodnika) są karane według uznania sędziego -0.5 do -5pkt. 
 
 
ĆWICZENIE 4 - Chodzenie przy nodze bez smyczy 
 
Współczynnik: 2 
 
Komendy:  „Noga” 
 
Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują pozycję wyjściową we wskazanym miejscu i następnie 
pokonują wyznaczoną trasę normalnym tempem. Trasa musi zawierać dwa zakręty w lewo, dwa 
zakręty w prawo, 2 zwroty w tył (rodzaj zwrotu wybiera przewodnik) oraz jedno zatrzymanie (mniej 
więcej w połowie trasy - "zetki" w drodze powrotnej do miejsca startu), z przyjęciem pozycji 
wyjściowej. Zwroty w tył należy wykonywać po minięciu oznaczenia końca trasy (pachołka).  
 
Uwagi: Pies powinien chętnie i radośnie iść przy lewej nodze przewodnika, z łopatką na wysokości 
jego kolana, uważnie reagując na ruch przewodnika. Przewodnik powinien patrzeć przed siebie i 
poruszać się w sposób naturalny, swobodnie, lecz nie przesadnie poruszając rękami. Komendy 
można wydawać przy ruszaniu z miejsca oraz przy każdej zmianie kierunku. Po zatrzymaniach się, 
pies powinien niezwłocznie, bez komendy, usiąść przy nodze przewodnika.  
 
Wytyczne:  
Nie zaliczenie ćwiczenia - 0pkt – jeśli pies oddali się od przewodnika lub podąża za nim w odległości 
większej niż pół metra podczas większej części ćwiczenia, 
Wszystkie inne błędy (ociąganie się, odstawanie, wyprzedzanie, niedokładne wykonanie „SIAD”, 
nienaturalna postawa przewodnika) są karane według uznania sędziego -0.5 do -5pkt 
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Schemat do ćwiczeń 3 i 4  

 
 
 
 
 
 
 
ĆWICZENIE 5 -  Przywołanie 
 
Współczynnik: 1 
 
Komendy:   „Waruj”, „Zostań”, „Do mnie”  lub  „Noga” 
 
Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują pozycję wyjściową w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia.  
Następnie na polecenie komisarza przewodnik pozostawia psa w pozycji WARUJ i na kolejne 
polecenie komisarza oddala się na odległość ok. 25 kroków  we wskazanym kierunku. Na 
polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa. Przy  przywołaniu można użyć imienia psa, ale imię 
komenda do przywołania powinny być połączone, żeby nie stwarzać wrażenia  dwóch oddzielnych 
komend. Pies powinien przybiec jak najszybciej (minimum kłusem), jak najkrótszą drogą i usiąść przy 
nodze, względnie przed przewodnikiem, i na następną komendę usiąść przy nodze. Przy dojściu do 
nogi dozwolone jest obejście psa za przewodnikiem, jak i znalezienie się przy nodze bezpośrednio 
przez obrócenie się psa obok przewodnika. Ćwiczenie kończy się przyjęciem pozycji wyjściowej.  
 
Schemat ćwiczenia  
 

 
 
 
 

 



 

                                                        7/8 

Wytyczne:  
Nie zaliczenie ćwiczenia - 0pkt - Utrata kontroli nad psem (pies nie wróci do przewodnika).  
Obniżenia oceny obowiązkowe:  
 Przemieszczenie się psa o więcej niż 2 długości  ocena niedostateczna ( 5pkt ) 
 Powolne tempo powrotu psa -0.5 do -1pkt.  
 Powrót psa po łuku -0.5 do 1pkt.  
 Przemieszczenie się psa w pozycji WARUJ ( nie więcej niż o 2 długości) -0.5pkt  za długość psa.  
 Zmiana pozycji WARUJ -0.5pkt ( za każdą zmianę ).  
 Każda dodatkowa lub powtórzona komenda – 0,5pkt 
 Inne błędy wg uznania sędziego. 
 
 
ĆWICZENIE 6 -  Aport przedmiotu własnego 
 
Współczynnik: 2 
 
Komendy: „Aport”, „Do mnie” lub  „ Noga ‘, „Daj” 
 
Wykonanie: W miejscu wskazanym przez komisarza ringu przewodnik  przyjmuje pozycję wyjściową. 
Na następne polecenie  wyrzuca przed siebie własny przedmiot na odległość ok.7 kroków ( ok. 5 
metrów).  Później również na polecenie wysyła psa po aport (dozwolony jest nieznaczny gest ręką ). 
Aportem  może być koziołek jak i inny przedmiot należący do przewodnika, nie może to być piłka. Nie 
może być to również jedzenie ani zabawki, do których jedzenie się wkłada. Pies powinien jak 
najszybciej pobiec w  linii prostej po aport, przynieść go najkrótszą drogą  i oddać go w pozycji 
siedzącej przy jego lewej nodze lub przed przewodnikiem, który po odebraniu aportu daje komendę „ 
do nogi”. Komenda do powrotu może być wydana dopiero po podjęciu przez psa przedmiotu. 
 
Uwagi:  Ilość komend podstawowych 3 lub 4. Ilość dopuszczalnych komend dodatkowych: 3. 
Wytyczne:  
Nie zaliczenie ćwiczenia - 0pkt - Nie przyniesienie  aportu lub dotransportowanie aportu tak, że 
przewodnik, aby go sięgnąć musi opuścić swoje miejsce więcej jak  na 2 kroki. 
 
 Przyniesienie aportu tak, że przewodnik aby go podjąć lub odebrać musi zrobić maks. 2 kroki     - 

5pkt 
 Rzucenie aportu przed przewodnikiem 3pkt. 
 Podgryzanie lub upuszczenie aportu – 0,5pkt. 
 Powrót psa tempem wolniejszym niż kłus – 0,5pkt. 
 Poruszanie się psa nie w linii prostej – 0,5pkt. 
 Oddanie aportu w pozycji innej niż siad – 0,5pkt. 
 Każda dodatkowa lub powtórzona komenda – 0,5pkt. 
 Inne błędy, oraz rozbawienie psa aportem według uznania sędziego.  
 
ĆWICZENIE 7 -  Skok przez przeszkodę 
 
Współczynnik: 1 
 
Komendy: „Hop”, „Noga” 
 
Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują pozycję wyjściową w dowolnej odległości od przeszkody 
po stronie wskazanej przez komisarza. Na polecenie komisarza przewodnik wysyła psa tam i z 
powrotem przez przeszkodę, bez konieczności zatrzymania psa po skoku. Dozwolony jest gest ręką w 
kierunku przeszkody, a nawet jej dotknięcie. Pies powinien jak najszybciej w obie strony przeskoczyć 
przez przeszkodę i wrócić do  przewodnika.  
 
Uwagi: Wysokość przeszkody powinna być w przybliżeniu taka jak wysokość psa w kłębie. 
Maksymalna wysokość przeszkody wynosi 40cm. 
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Schemat ćwiczenia  
 

 
 
Wytyczne:  
Nie zaliczenie ćwiczenia - 0pkt: 
 Nie przeskoczenie przeszkody w obie strony 
 Nie przeskoczenie "tam"  
Obniżenia oceny obowiązkowe:  
 Nie wykonanie skoku powrotnego -5pkt.  
 Lekkie dotknięcie przeszkody -0.5pkt.  
 Mocne oparcie się o przeszkodę -2pkt.  
 Wolne wykonanie ćwiczenia -0.5pkt.  
 Krótkotrwała utrata kontaktu z przewodnikiem -0.5 do -2pkt 
 Każda dodatkowa lub powtórzona komenda – 0,5pkt 
 Inne błędy wg uznania sędziego..  
 
 
ĆWICZENIE 8 -  Zmiana pozycji  
 
Współczynnik: 1 
 
Komendy: „Waruj”, „Siad” 
 
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje pozycję wyjściową w miejscu wskazanym przez komisarza i na 
jego polecenie wydaje komendy WARUJ i SIAD. Przewodnik może stać obok psa lub przed nim w 
odległości do 2 -3 kroków. 
 
Uwagi:  Ilość komend dozwolonych – 1  dla każdej pozycji. Dozwolone są jednoczesne  krótkie 
sygnały optyczne. 
 
Schemat ćwiczenia  

 
 
Wytyczne:  
Nie zaliczenie ćwiczenia - 0pkt. - Nie wykonanie żadnej zmiany pozycji.  
Obniżenia oceny obowiązkowe:  
 Nie wykonanie jednej zmiany pozycji ( ocena niedostateczna ) -5pkt.  
 Przemieszczenie się psa o więcej niż 2 długości ( ocena niedostateczna ) – 5pkt  
 Powtórzenie komendy zmiany pozycji -1pkt (max 2 komendy dodatkowe na każdą pozycje).  
 Powolne tempo wykonywania zmian pozycji -0.5pkt. 
 Inne błędy wg uznania sędziego.  
 


