Ocena dzikarzy w naturalnych warunkach, w trakcie polowań zbiorowych
§1
Ocenie w naturalnych łowiskach, w trakcie polowania mogą być poddane psy ras
myśliwskich, z grup FCI – III, IV, V, VI, VII oraz płochacze niemieckie z grupy VIII.
§2
Oceny dokonuje zespół co najmniej dwóch sędziów rekomendowany przez Komisję
Kynologiczną Okręgowej Rady Łowieckiej i zatwierdzony przez ZO PZŁ. Po spełnieniu
wymogów formalnych sędziowie udają się do łowiska na miejsce zbiórki, przed
rozpoczęciem polowania, podczas którego będzie oceniana praca psów.
§3
Podczas oceny psy mogą pracować pojedynczo albo w grupie (sfora, para, złaja), przy czym
ogarów i gończych polskich nie wolno łączyć w jedną grupę z psami innych ras. Sfora - to
dwa psy tej samej rasy, lecz różnej płci; para - to psy tej samej rasy i jednakowej płci, albo
różnych ras, bez względu na płeć; złaja - składa się z trzech i więcej psów tej samej rasy, albo
różnych ras, bez względu na płeć. Psom pracującym w grupie (sfora, para, złaja) przyznaje
się, zgodnie z podaną w tabeli odrębną klasyfikacją, dyplomy indywidualne, wg zasad
ustalonych dla psów pracujących w grupie. Wszystkie psy pracujące w danym miocie muszą
spełniać niezbędne kwalifikacje zawarte w § 1 i podlegać ocenie sędziów.
Psy pracujące w grupach muszą być wyraźnie oznakowane.
§4
Pracę psa/psów ocenia się tylko w jednym, wybranym przez sędziów miocie, w którym były
dziki i sędzia (sędziowie) mieli możliwość obserwować pracę psa/psów. O zakończeniu pracy
decyduje zespół sędziowski.
OBJAŚNIENIA I WSKAZÓWKI DO OCENY
1.Wiatr i sposób szukania (szerokość, głębokość , szybkość chodów)
Pracę psa pracującego w miocie sędziowie oceniają następująco:
Ocena 4 – może ją otrzymać pies, który po rozpoczęciu pędzenia natychmiast oddala się od
naganki i pracuje głęboko w miocie przed naganką, (w trakcie pędzenia pies może cofać się
do naganki w celu krótkiego kontaktu z podkładaczem), ocenę 4 może otrzymać tylko pies,
który samodzielnie znalazł dziki i właściwie, samodzielnie pracował w miocie, słownie
zachęcany do pracy jedynie w momencie puszczenia w miot,
Ocena 3 – może ją otrzymać pies, który pracuje głęboko w miocie, ale jego powroty do
podkładacza są częste i dłuższy czas przebywa z (przy nagance) naganką,
Ocena 2 – może ją otrzymać pies, który połowę czasu pędzenia miotu przebywa w pobliżu
naganki oraz pies, który przeszukuje miot blisko linii naganki,
Ocena 1 - może ją otrzymać pies, który niemal cały czas pracuje w pobliżu naganki i nie
dołącza do pracujących w miocie psów.
Ocena 0 - dostaje ją pies, który nie podejmuje pracy i pies, który podczas pędzenia
w przeważającym czasie przebywa poza miotem.
Nakierowywanie psa poprzez wskazywanie ręką kierunku szukania, krótkie sygnały
dźwiękowe, w celu nawiązania kontaktu z psem, nie powodują obniżenia oceny. Natomiast

głośne lub/i wielokrotne wydawanie komend zachęcających psa do pracy, niestosowanie się
przewodnika do sugestii/uwag sędziego powoduje stopniowe obniżanie oceny w tej
konkurencji, zgodnie z uznaniem zespołu sędziowskiego (sędziowie biorą pod uwagę warunki
terenowe, atmosferyczne, sposób prowadzenia psa).
2. Odwaga i ciętość, prawidłowość, zręczność, wytrwałość w atakowaniu zwierza
Psa pracującego w miocie sędziowie oceniają następująco:
Ocena 4 – może ją otrzymać pies, który oszczekuje stojącego dzika/dziki z małej (2-3m), ale
bezpiecznej dla niego odległości, zmusza go do ucieczki i wytrwale goni do linii myśliwych,
znajdując się cały czas w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
Ocena 3 – może ją otrzymać pies, który oszczekuje stojącego dzika/dziki z odległości około
5m, zmusi go do ucieczki i cały czas wytrwale goni go do linii myśliwych znajdując się
w małej odległości za dzikiem, czyli winien gonić go na oko.
Ocena 2 – może ją otrzymać pies, który dołączył do psów, które wcześniej znalazły dzika
i pracuje w sposób opisany przy ocenie 4. Może ją również dostać pies pracujący w sposób
narażający go na zranienie przez dzika.
Ocena 1 – może ją otrzymać pies, który dołączył do psów, które wcześniej znalazły dzika
i pracuje w sposób opisany przy ocenie 3. Może ją również dostać pies pracujący w sposób
narażający go na zranienie przez dzika.
Ocena 0 – otrzymuje ją pies, który nie podejmie pracy.
Przy ocenie odwagi, ciętości, prawidłowości, zręczności i wytrwałości w atakowaniu zwierza
należy brać pod uwagę cechy charakterystyczne dla poszczególnych ras, np. przy psach
gończych wymagać intensywnego oszczekiwania, od terierów ciętości, przy jamnikach
uwzględnić sposób poruszania się.
3. Głos (częstotliwość i donośność) i głoszenie uchodzącego dzika
Pracującego w miocie psa sędziowie oceniają następująco:
Ocena 4 – może ją otrzymać pies oszczekujący dzika donośnie, z dużą częstotliwością,
z krótkimi przerwami, i to zarówno osaczonego jak i w gonie.
Ocena 3 – może ją otrzymać pies, który oszczekuje dzika mniej donośnie lub z nieco
dłuższymi przerwami, i to zarówno osaczonego jak i w gonie.
Ocena 2 – może ją otrzymać pies poprawnie oszczekujący dzika stojącego, natomiast słabo
głoszący dzika uchodzącego.
Ocena 1 – może ją otrzymać pies, który poprawnie oszczekuje dzika stojącego, natomiast nie
głosi dzika uchodzącego.
Ocena 0 – dostaje ją pies pracujący milczkiem.
Oceniając głos (częstotliwość i donośność) i głoszenie uchodzącego dzika należy mieć na
uwadze specyfikę szczekania psów poszczególnych ras. W przypadku nordyckich szpiców
myśliwskich, nieszczekających na gonionego zwierza, należy ocenić ogólnie ich szczekanie
na stanowiącego i ocenę taką wpisać.

4. Posłuszeństwo
W trakcie polowania ocenia się to czy pies poprawnie chodzi na smyczy i jak reaguje na
polecenia przewodnika. Wykorzystywanie obroży telemetrycznej do lokalizacji i oceny psa
jest dopuszczalne, jednak pies, aby mieć zaliczoną tą konkurencję powinien samodzielnie
powrócić z gonu. Niedopuszczalne jest stosowanie podczas całej pracy psa karcących obroży
elektrycznych oraz ich atrap. Sędziowie powinni sprawdzić wewnętrzną powierzchnię obroży,
która powinna być gładka i przylegająca do skóry psa.
Ocena 4 – może ją otrzymać pies, który poprawnie zachowuje się w trakcie odprawy,
prawidłowo chodzi na smyczy, nie wykazuje agresji w stosunku do innych psów i ludzi, nie
goni innej zwierzyny, nie atakuje zwierząt gospodarskich, a po zakończonym pędzeniu wraca
do przewodnika w czasie nie dłuższym jak 20 minut.
Ocena 3 – może ją otrzymać pies, który poprawnie zachowuje się w trakcie odprawy,
prawidłowo chodzi na smyczy, nie wykazuje agresji w stosunku do innych psów i ludzi nie
goni innej zwierzyny i nie atakuje zwierząt gospodarskich, a po zakończonym pędzeniu wraca
do przewodnika w czasie nie dłuższym jak 30 minut.
Ocena 2 – może ją otrzymać pies, który w trakcie odprawy czy polowania wykazuje agresję
werbalną (szczekanie, straszenie stroszeniem się czy zmianą mimiki itp., bez agresji
fizycznej) w stosunku do innych psów czy ludzi, ale dającą się opanować przewodnikowi,
prawidłowo chodzi na smyczy. Może ją otrzymać również taki pies, który interesuje się inną
zwierzyną, jednak nie goni jej i nie atakuje zwierząt gospodarskich, a po zakończonym
pędzeniu wraca do przewodnika w czasie nie dłuższym jak 40 minut.
Ocena 1 – może ją otrzymać pies, który w trakcie odprawy czy polowania wykazuje agresję
werbalną w stosunku do innych psów czy ludzi, ale dającą się opanować przewodnikowi.
Pies, który nie zawsze prawidłowo chodzi na smyczy i wymaga powtarzania komend. Może
ją otrzymać pies, który na krótko (ok. 50 m) pogoni inną zwierzynę i samodzielnie lub na
komendę przewodnika powróci natychmiast do pracy w miocie, oraz taki, który po
zakończonym pędzeniu wraca do przewodnika w czasie nie dłuższym jak 60 minut.
Ocena 0 – otrzymuje ją pies agresywny, niereagujący na polecenia przewodnika, pies gubiący
się w trakcie polowania lub niewracający w czasie dłuższym niż 60minut. Dostaje ją również
pies pracujący poza miotem, goniący wytrwale inną zwierzynę lub atakujący zwierzęta
gospodarskie.
5. Współpraca psów (w sforze, parze, złai)
Psy pracujące w miocie sędziowie oceniają następująco:
Ocena 4 – mogą otrzymać psy, które jako pierwsze znalazły dzika, prowadzą sforę i atakują
zwierza rozważnie.
Ocena 3 – mogą otrzymać psy, które dołączyły do oszczekującego psa, ale charakteryzują się
pracą samodzielną i rozważną.
Ocena 2 – mogą otrzymać psy pracujące wytrwale, ale w sposób ryzykowny, zagrażający ich
zdrowiu i życiu. Psy zbyt brawurowo atakujące dzika albo bez większej pasji.
Ocena 1 – mogą otrzymać psy pracujące w dużej odległości od dzika oraz psy odpuszczające
zwierza.
Ocena 0 – otrzymują psy niepodejmujące pracy w sforze.

6. Zachowanie w stosunku do innej zwierzyny:
Psy wyklucza się z konkursu, jeżeli;
- okażą się „bydlarzami”, tj. napadają na zwierzęta gospodarskie lub domowe,
- gonią inną zwierzynę.
Pogoni za inną zwierzyną nie należy traktować jako błąd, jeżeli pies po kilkudziesięciu
metrach sam lub na komendę przewodnika przerwie ją i powróci do pracy w miocie.
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