
Konkurs dzikarzy w zagrodzie 

 

§ 1 

W konkursach pracy dzikarzy w zagrodzie mogą brać udział psy ras myśliwskich, z grup 

FCI: III, IV, V, VI, VII i VIII. Pies w momencie zgłoszenia powinien mieć minimum 9 

miesięcy. 

 

§ 2 

Konkursy przeprowadza się na jednym lub na dwóch dzikach z wyjątkiem orężnych 

odyńców i wycinków. Konkursy odbywają się w lesie, na ogrodzonym terenie, w tzw. 

zagrodzie o powierzchni wystarczającej do swobodnego poruszania się dzików. Zagroda z 

jednym dzikiem o powierzchni minimum 1 hektara, z dwoma dzikami winna mieć 

powierzchnię minimum 2 hektary. Jej drzewostan powinien umożliwiać sędziom obserwację 

pracy psów. Wymagane jest, aby wśród drzewostanu zagrody znajdowały się jedna lub 

więcej kęp gęstego młodnika lub krzaków, w których dziki mogłyby szukać schronienia 

przed psami. Posiadać też musi oczko wodne lub bagienko umożliwiające dzikom 

wychłodzenie ciała. 

 

§ 3 

Psy startujące po raz pierwszy w konkursie muszą być obowiązkowo poddane 

sprawdzianowi reakcji na strzał. Psy wykazujące wyraźną lękliwość nie mogą być 

dopuszczone do udziału w konkursie. Sprawdzian reakcji na strzał należy przeprowadzać 

poza lasem (na polu, łące) lub na skraju lasu, w takiej odległości, aby nie niepokoić 

zamkniętych w zagrodzie dzików i innej zwierzyny w lesie. 

 

§ 4 

Czas pracy na odnalezienie dzika w zagrodzie wynosi 10 minut, czas pracy po 

odnalezieniu dzika wynosi minimum 10, a maksimum 15 minut. Skład sędziowski 

odnotowuje wyżej wymienione czasy w karcie oceny. 

Każdorazowo komisja sędziowska ustala czas pracy na dziku, uwzględniając warunki 

przeprowadzania konkursu, np. liczbę startujących psów, warunki pogodowe, warunki na 

zagrodzie. Fakt ten odnotowuje się każdorazowo w karcie oceny psa. 

 

Objaśnienia i wskazówki do oceny 

 

1. Szukanie, wiatr 

Istotny jest czas odnalezienia dzika w zagrodzie. Szybki pies bez wiatru nie odnajdzie w 

krótkim czasie dzika i nie pomoże mu głębokość chodów. Pies z doskonałym wiatrem 

wcale nie będzie okładał zagrody, nie będzie głębokich chodów i błyskawicznie zgłosi 

dzika, odnajdując go po tropie lub górnym wiatrem. 

• Ocenę 4 otrzymuje pies, który znajduje dzika do 2 minut. 

• Ocenę 3 otrzymuje pies, który znajduje dzika do 4 minut. 

• Ocenę 2 otrzymuje pies, który znajduje dzika do 6 minut. 

• Ocenę 1 otrzymuje pies, który znajduje dzika do 10 minut. 



• Ocenę 0 otrzymuje pies, który nie znajduje dzika do 10 minut. 

 

2. Wytrwałość: 

• Ocenę 4 otrzymuje pies, który od czasu podjęcia pracy na dziku do czasu jego 

regulaminowego zakończenia nie odszedł w sposób wyraźny od dzika/ów. 

• Ocenę 3 otrzymuje pies, który w sposób wyraźny odszedł jeden raz od osaczanego 

dzika/ów, lecz powrócił, kontynuując pracę do momentu upływu jej 

regulaminowego czasu. 

• Ocenę 2 otrzymuje pies, który odszedł dwa razy od osaczonego dzika/ów, lecz 

każdorazowo wrócił i kontynuował pracę do upływu jej regulaminowego czasu. 

• Ocenę 1 otrzymuje pies, który odszedł trzy razy od osaczanego dzika/ów, lecz 

każdorazowo wrócił i kontynuował pracę do upływu jej regulaminowego czasu. 

• Ocenę 0 otrzymuje pies, który odszedł od dzika więcej niż trzy razy bądź odszedł i 

w trakcie ostatniej minuty pracy nie było go przy dziku. 

 

3. Szczekliwość 

Przy wystawianiu oceny za szczekliwość należy uwzględnić odwagę psa. Pies osaczający 

intensywnie dzika nie zawsze ma możliwość głoszenia. 

• Ocenę 4 otrzymuje pies, który od czasu podjęcia pracy na dziku do czasu jego 

regulaminowego zakończenia nie przerwał oszczekiwania. 

• Ocenę 3 otrzymuje pies, który w sposób wyraźny jeden raz przerwał oszczekiwanie 

dzika/ów, lecz powrócił, kontynuując pracę do momentu upływu jej 

regulaminowego czasu. 

• Ocenę 2 otrzymuje pies, który dwa razy w sposób wyraźny przerwał oszczekiwanie 

dzika/ów, lecz każdorazowo wrócił i kontynuował pracę do upływu jej 

regulaminowego czasu. 

• Ocenę 1 otrzymuje pies, który trzy razy w sposób wyraźny przerwał oszczekiwanie 

dzika/ów, lecz każdorazowo wrócił i kontynuował pracę do upływu jej 

regulaminowego czasu, 

• Ocenę 0 otrzymuje pies, który więcej niż trzy razy w sposób wyraźny przerwał 

oszczekiwanie dzika i w trakcie ostatniej minuty pracy nie było go przy dziku. 

 

4. Odwaga 

Przy wystawianiu oceny za odwagę nie jest istotne, czy pies pracuje od strony gwizdu czy 

chwostu. Pies powinien tak pracować, aby nie odnieść kontuzji w kontakcie z dzikiem. W 

przypadku odniesienia kontuzji ocena powinna być obniżona o 1. Ważniejsza dla pracy psa 

jest wytrwałość niż odległość od dzika w czasie stanowienia. 

 

Certyfikat psa ułożonego do polowania otrzymuje pies, który uzyskał oceny minimum 1 ze 

wszystkich konkurencji. 

 
 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. 
 
 



Karta oceny pracy dzikarzy w zagrodzie 

 

w ........................................................................................................... dnia ......................................... 

  
 

Nazwa psa z przydomkiem ...................................................................................................................... 

Data urodzenia ................................., rasa  .................................................., płeć .................................. 

PKR ..................................., Nr tatuażu/chip ..................................... maść ............................................ 

Ojciec .............................................................................. PKR ............................................................... 

Matka .............................................................................. PKR ............................................................... 

Właściciel   .......................................................(adres).............................................................................. 

Hodowca   ........................................................(adres)............................................................................... 

Przewodnik …………………………………(adres)…………………………………………………. 

 

L.p. Konkurencja 

W
sp

ó
łc

zy
n
n

ik
 Limity punktów do dyplomów 

Ocena 
Suma 

punktów 

75 65 55 

Dyplom 

I° II° III° 

Minimalne oceny do dyplomów 

1 Wiatr 9 3 2 2     

2 Wytrwałość 7 3 2 2     

3 Szczekliwość 5 2 2 1     

4 Odwaga 4 2 1 1     

Razem   

 

Komisja przyznała dyplom ............ stopnia, lokatę ................., CACT/CACIT ......................  

Certyfikat psa ułożonego do polowania uzyskuje pies, który otrzymał oceny minimum 1 ze wszystkich 

konkurencji. 

Certyfikat psa ułożonego do polowania:  tak  nie 

w specjalności……………………………………………………………………………  

Sędzia Główny                                                                 Czytelne podpisy Sędziów dokonujących oceny 

 

........................................................                          ………………………….……………………………………. 
 

m.p.                                                                         ………………......................................................... 

 

   ………………........................................................ 

 


