
Ocena norowców w naturalnych warunkach według regulaminu PZŁ 

 

§ 1 

Ocena pracy norowców w naturalnych warunkach może odbywać się na: 

a. norach naturalnych, 

b. norach sztucznych, 

c. stogach. 

 

W karcie zgłoszenia zgłaszający określa warunki pracy psa: stóg, nora sztuczna, nora 

naturalna. 

 

§ 2 

Ocenie norowców podlegają psy, które pracowały ponad trzy minuty. Poniżej trzech minut 

praca może być oceniona, gdy doszło do udowodnionego pełnego kontaktu pomiędzy psem 

a drapieżnikiem. 

 

§ 3 

Przy przeprowadzaniu oceny  pies musi posiadać lokalizator. 

Organizator powinien dysponować niezbędnym sprzętem w przypadku potrzeby dotarcia 

do psa w norze bądź w stogu. 

 

§ 4 

1. Oceny na naturalnej bądź sztucznej norze dokonuje komisja złożona przynajmniej z 

dwóch sędziów. 

2. Oceny na stogach dokonuje komisja złożona przynajmniej z trzech sędziów. 

 

Do pomocy komisji przydziela się minimum dwóch myśliwych na norach, czterech 

myśliwych na stogach oraz dwóch normistrzów. 

 

§ 5 

Sposób przeprowadzania oceny: 

Nory bądź stogi muszą być ponumerowane, a psy startują według kolejności losowania. Psy 

oceniane są pojedynczo. 

Sędzia wraz z przewodnikiem dokonuje oględzin otoczenia nory/stogu i podejmuje decyzję 

o rozpoczęciu pracy psa: 

a. Naturalna lub sztuczna nora – w przypadku, gdy sędzia stwierdzi zasiedlenie, należy 

obstawić okno/okna nory myśliwymi z bronią. Jeden sędzia obserwuje wylot nory tak, 

aby nie być widocznym z wnętrza nory, drugi sędzia przemieszcza się z 

przewodnikiem w miejsca wskazane przez lokalizator. 

b. Stóg należy obstawić co najmniej czterema myśliwymi, po jednym przy każdym rogu 

stogu. Na obydwu krańcach stogu ustawiają się sędziowie, tak aby zmierzyć czas w 

przypadku ukazania się drapieżnika. Trzeci sędzia przemieszcza się wraz z 

przewodnikiem wzdłuż stogu zgodnie ze wskazaniem lokalizatora. O ustawieniu 

myśliwych i pomocników decyduje sędzia. 



 

W karcie oceny dokonuje się: 

• opisu rodzaju stogu/nory, 

• opisu ukształtowania terenu, 

• po zakończonej pracy dokonuje się wpisu o tym, jakiego drapieżnika praca dotyczyła. 

 

Pies może być oceniany na: borsuku, lisie, jenocie i szopie praczu. W dalszej części 

regulaminu będzie użyte określenie „drapieżnik”. 

 

§ 6 

Przewodnik na sygnał sędziego daje komendę do rozpoczęcia pracy psa. Pies ma do 10 

minut na podjęcie pracy oraz do 30 minut na pracę w norze/stogu. Przewodnik ma prawo 

zdecydować o skróceniu czasu pracy, gdy drapieżnik nie ma możliwości przemieszczania się. 

 

Jeżeli po upływie 30 minut nie nastąpi wypchnięcie drapieżnika, należy podjąć działania 

w celu odnalezienia psa: 

• Gdy pies opuści norę/stóg i nie ma potwierdzenia obecności drapieżnika, aby 

stwierdzić, czy nora jest zasiedlona, należy użyć jako psa kontrolnego psa z kolejnym 

numerem startowym. 

• Jeżeli drugi pies opuści norę bez kontaktu z drapieżnikiem, poprzedni pies ma 

prawo do następnego startu jako ostatni w stawce. 

• Gdy okaże się, że nora jest zasiedlona, pies startujący jako pierwszy zostaje bez 

oceny. Oceniana jest wtedy praca psa kontrolnego. 

 

W przypadku opuszczenia nory/stogu bądź ukazania się drapieżnika należy w karcie oceny 

wpisać czas od rozpoczęcia pracy do momentu ukazania się drapieżnika. W przypadku 

decyzji przewodnika o przerwaniu pracy, wskutek czego nastąpiło przemieszczenie 

drapieżnika, czas biegnie dalej, a ocena za odwagę nie może być wyższa niż 2. Dodatkowo  

obniża się ocenę za wytrwałość o 1 stopień. Każda następna decyzja przewodnika o 

przerwaniu pracy, na skutek czego nastąpiło przemieszczenie drapieżnika, powoduje dalsze 

obniżenie oceny za odwagę i wytrwałość o 1 stopień. Tak samo obniżamy ocenę po 

każdorazowym opuszczeniu stogu/nory przez psa. W sytuacji, gdy po zakończeniu pracy psa 

drapieżnik pozostaje dalej w norze/stogu, do pracy przystępuje pies z kolejnym numerem. 

 

Przewodnik ma prawo odmówić pracy na konkretnym stogu/norze. Wtedy przechodzi na 

koniec kolejki psów do oceny. Jego miejsce zajmuje pies z kolejnym numerem startowym. 

 

Objaśnienia i wskazówki do oceny 

 

1. Ocena odwagi 

• Ocenę 4 otrzymuje pies, który w czasie do 30 minut, ale nie krótszym niż 3 minuty, 

chyba że doszło do udowodnionego, pełnego kontaktu swoją pracą umożliwił 

pozyskanie drapieżnika bądź ukazanie się go na zewnątrz. 

• Ocenę 3 otrzymuje pies, który w czasie 30 minut pracy powodował przemieszczanie 



się drapieżnika w norze/stogu, jednak nie zakończył pracy skutecznie wypędzeniem 

lub w inny sposób. 

• Ocenę 2 otrzymuje pies, który osaczył drapieżnika i oszczekując go, nie spowodował 

jego przemieszczenia w sytuacji, gdy drapieżnik miał możliwość przemieszczenia się. 

• Ocenę 1 otrzymuje pies, który oszczekiwał drapieżnika, opuszczał norę/stóg, robił 

długie przerwy w pracy. 

• Ocenę 0 otrzymuje pies, który nie wykazał chęci oszczekiwania, bojaźliwie 

zachowywał się w kontakcie z drapieżnikiem. 

 

2. Ocena wytrwałości 

Pracy psa poza norą/stogiem nie traktuje się jako przerwania pracy.  

• Ocenę 4 otrzymuje pies, który pracował bez przerwy w czasie 30 minut. 

 W przypadku gdy pies otrzymał ocenę 4 za odwagę, obligatoryjnie otrzymuje ocenę 4 

za wytrwałość.  

• Ocenę 3 otrzymuje pies, który w czasie 30 minut pracy jeden raz przerwał pracę. 

• Ocenę 2 otrzymuje pies, który dwukrotnie przerwał pracę w czasie 30 minut. 

• Ocenę 1 otrzymuje pies, który kilkukrotnie przerwał pracę, jednak w 30. minucie 

pracy znajdował się w norze/stogu lub przemieszczał się na zewnątrz nory/stogu. 

• Ocenę 0 otrzymuje pies, który w czasie 30 minut znajdował się poza norą/stogiem lub 

nie pracował na stogu/norze. 

 

3. Ocena głosu 

• Ocenę 4 otrzymuje pies, który otrzymał ocenę 4 za odwagę. 

• Ocenę 3 otrzymuje pies, którego oszczek jest słyszalny przez 10 minut pracy.  

• Ocenę 2 otrzymuje pies, którego oszczek jest słyszalny przez 5 minut pracy. 

• Ocenę 1 otrzymuje pies, którego oszczek jest słyszalny przez poniżej 5 minut pracy. 

• Ocenę 0 otrzymuje pies, którego oszczek nie jest słyszalny. 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. 

 

Certyfikat psa ułożonego do polowania – norowca – otrzymuje pies, który uzyskał oceny 

minimum 1 we wszystkich konkurencjach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Karta oceny  

Pracy norowców w naturalnych warunkach podczas polowania na  norze 

naturalnej/norze sztucznej/ stogu* 

 

w .................................................................................................. dn. ......................................... 

 

 
 

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

Data urodzenia .................................. Rasa  ........................................... Płeć .................................. 

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

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

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

Właściciel .......................................................................................................................................... 

Hodowca ........................................................................................................................................... 

Przewodnik ....................................................................................................................................... 

 
Czas pracy: … … . :…….:…….. 

Pies  pracował na (zakreślić): 

 

borsuk lis jenot szop pracz 

 

Część opisowa:.............................................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................................... 

Komisja przyznała dyplom ............ stopnia.  

Certyfikat psa ułożonego do polowania – norowca – uzyskuje pies, który otrzymał oceny minimum 1 we wszystkich konkurencjach. 

Certyfikat psa ułożonego do polowania:            tak       nie  

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

 

Sędzia Główny                                                     Czytelne podpisy Sędziów dokonujących oceny 

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

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

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

 

*niepotrzebne skreślić 

 

L.p. Konkurencja 
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Limity punktów do dyplomów 

Ocena Suma punktów 

75 65 55 

Dyplom 

I° II° III° 

Minimalne oceny do dyplomów 

1 
Odwaga 12 3 2 2     

2 
Wytrwałość 10 3 2 1     

3 
Głos 3 3 2 1     

Razem   


