
Ocena pracy psów podczas polowania zbiorowego według regulaminu PZŁ 

 

§ 1 

Ocenie w naturalnych warunkach, w trakcie polowania mogą być poddane psy ras 

myśliwskich z grup FCI: III, IV, V, VI, VII i VIII.  

 

§ 2 

Oceny dokonuje zespół sędziowski zgodnie z § 26 „Postanowień ogólnych”, ze szczególnym 

uwzględnieniem stosunku liczby sędziów i asystentów do liczby startujących psów. Zespół 

sędziowski powinien być zdolny do zaobserwowania możliwie największej ilości zachowań 

startujących psów oraz ich przewodników. Podczas oceny w trakcie pędzenia na każdego psa 

powinien przypadać jeden sędzia. Sędziowie winni oceniać psy wewnątrz pędzonego miotu, 

podążając za ich pracą. Informacja z linii myśliwych może być brana pod uwagę jako 

dopełnienie oceny i w przypadku wyjaśniania spornych sytuacji. Oceny dokonuje wyłącznie 

sędzia na podstawie własnej obserwacji, bądź posiłkując się informacjami asystenta. 

 

§ 3 

Podczas oceny psy dobiera się w miarę możliwości z tej samej grupy FCI tak, by ocena była 

bardziej miarodajna. 

 

Psy muszą być wyraźnie oznakowane różnymi kolorami. 

 

§ 4 

Pracę psów ocenia się co najmniej w dwóch miotach danego dnia. Numery miotów zostają 

przyporządkowane w drodze losowania. Zespół sędziowski może dokonać oceny wyłącznie 

na podstawie zaobserwowanej pracy psa. Sędziowie mogą wspomagać się urządzeniami 

lokalizującymi psy, ale tylko w formie dopełnienia oceny bądź w przypadku wyjaśniania 

niejasnych lub spornych sytuacji. O zakończeniu pracy decyduje zespół sędziowski. Zespół 

sędziowski opisuje pracę psów w pomocniczej karcie pracy psa w miocie, której wzór 

stanowi załącznik do regulaminu. 

 

§ 5 

W jednym miocie może pracować maksymalnie 6 psów, by zapewnić możliwość rzetelnej 

oceny ich pracy. Pies może uzyskać dyplom za pracę na zwierzynie: dzik, jeleń, daniel, sarna, 

muflon, drapieżnik. 

 

§ 6 

W momencie rozpoczęcia pracy psa każdy sędzia włącza stoper. Każdy sędzia wypełnia 

roboczą kartę oceny psa. W roboczej karcie oceny pracy psa sędzia zaznacza godzinę 

rozpoczęcia i zakończenia miotu. Dokonuje na bieżąco opisu miotu np. wysoki las, 

trzcinowisko, bagno itp. W chwili, kiedy sędzia usłyszy oszczekiwanie, zaznacza czas na 

stoperze i odnotowuje w karcie roboczej to zdarzenie oraz kolor psa. W przypadku, gdy 

nie widzi koloru pracującego psa, ale widzi inne psy, zaznacza to w karcie pracy. Sędzia 

określa, czy jest to gon, stanowienie itp. Po zakończeniu miotu sędziowie konsultują 



informacje zawarte w kartach roboczych. Na tej podstawie oceniają pracę psów w sytuacji, 

kiedy nie wszyscy sędziowie widzieli pracę psów np. trzcinowisko, młodnik. Po zakończeniu 

pracy psa w dwóch miotach sędziowie wystawiają ocenę ostateczną w karcie oceny. 

 

Objaśnienia i wskazówki do oceny 

 

1. Wiatr i sposób szukania (szerokość, głębokość, szybkość chodów) 

W ocenie uwzględnia się chęć do podjęcia natychmiastowej pracy, szerokość i głębokość 

przeszukiwania miotu. Przy ocenie należy uwzględnić obecność zwierzyny w miocie: 

• Ocenę 4 otrzymuje pies, który samodzielnie znalazł zwierzynę i pracował w miocie 

bez konieczności słownego zachęcania. Nie traktuje się jako błąd sytuacji, w której 

pies znajduje zwierzynę poza pędzonym miotem, lecz w bliskiej jego odległości. 

• Ocenę 3 otrzymuje pies, który pracuje w miocie, ale jego powroty do przewodnika są 

częste. Dołącza się do pracy innego psa, który wcześniej odnalazł zwierzynę. 

• Ocenę 2 otrzymuje pies, który większość czasu przebywa w pobliżu przewodnika lub 

reszty naganki oraz pies, który przeszukuje miot wyłącznie w zasięgu wzroku. 

• Ocenę 1 otrzymuje pies, który niemal cały czas przebywa w pobliżu przewodnika lub 

naganki i jedynie dołącza do pracujących w miocie psów. 

• Ocenę 0 dostaje pies, który nie podejmuje pracy. 

 

Nakierowywanie psa poprzez wskazywanie ręką kierunku szukania ani krótkie sygnały 

dźwiękowe w celu nawiązania kontaktu z psem nie powodują obniżenia oceny. 

 

2. Odwaga i ciętość, prawidłowość, zręczność, wytrwałość 

W tej konkurencji istotna jest faktyczna zręczność psa podczas pracy. Pies ma swoją 

dynamiczną i nieustępliwą pracą wypchnąć zwierzynę z miotu. 

Pies ma być wytrwały i nieustępliwy, pracować bezpiecznie, unikać kontuzji na wskutek 

bezpośredniego ataku zwierzyny. 

• Ocenę 4 otrzymuje pies, który skutecznie wypycha zwierzynę z miotu. 

 Nie jest błędem gonienie zwierzyny poza miotem, o ile gonitwa nie przedłuża 

się, dezorganizując prowadzenie polowania. 

• Ocenę 3 otrzymuje pies, który ma trudność z ruszeniem zwierzyny, goni ją tylko przez 

krótki czas, szczekając i goniąc wyłącznie na oko. 

• Ocenę 2 otrzymuje pies, który dołączył do psów, które wcześniej znalazły zwierzynę. 

Może ją również dostać pies pracujący w sposób narażający go na zranienie. 

 Oceny wyższej niż 2 nie może otrzymać pies, który oszczekuje zwierzynę, ale nie jest 

w stanie jej ruszyć. 

• Ocenę 1 otrzymuje pies, który dołączył do psów, które wcześniej znalazły zwierzynę, 

ale poza oszczekiwaniem z dalszej odległości nie bierze czynnego udziału w próbie 

jej wypędzenia. Otrzymuje ją również pies pracujący w sposób narażający go na 

zranienie przez zwierzynę. 

• Ocenę 0 otrzymuje pies, który nie wykazuje chęci do pracy. 

 

Przy ocenie odwagi, ciętości, prawidłowości, zręczności i wytrwałości w atakowaniu 



zwierzyny należy brać pod uwagę cechy charakterystyczne dla poszczególnych ras, np. przy 

psach gończych wymagać intensywnego oszczekiwania oraz gonu,  nie tylko na oko, od 

terierów ciętości, przy jamnikach uwzględnić sposób poruszania się. 

 

3. Głos (częstotliwość i donośność) i głoszenie uchodzącej zwierzyny 

W tej konkurencji istotna jest częstotliwość i donośność głosu psa. Uporczywe szczekanie 

przed rozpoczęciem pracy w miocie jest błędem i obniża ocenę o 1. Nie bierze się pod 

uwagę krótkotrwałego szczekania po rozpoczęciu pędzenia, o ile kończy się niedługo po 

podjęciu pracy i nie jest kontynuowane bez bezpośredniego kontaktu zwierzyny. Błędem jest 

łganie. 

• Ocenę 4 otrzymuje pies oszczekujący zwierzynę donośnie, z dużą częstotliwością, z 

krótkimi przerwami. Nie uznaje się za błąd szczekania po gorącym tropie, które w 

krótkim czasie doprowadza psa do miejsca zalegania zwierzyny. 

• Ocenę 3 otrzymuje pies, który oszczekuje zwierzynę mniej donośnie lub z nieco 

dłuższymi przerwami, w gonie odzywając się z dużymi przerwami. 

• Ocenę 2 otrzymuje pies oszczekujący zwierzynę dłuższymi pauzami, którego słychać 

niedostatecznie. 

• Ocenę 1 otrzymuje pies, który oszczekuje zwierzynę pojedynczymi szczeknięciami 

 i z długimi pauzami. 

• Ocenę 0 otrzymuje pies pracujący milczkiem, lub szczekający sporadycznie. 

 

Oceniając głos (częstotliwość i donośność) i głoszenie uchodzącej zwierzyny należy mieć na 

uwadze specyfikę poszczególnych ras. Ważne jest by promować psy używające głosu 

intensywnie podczas pracy na zwierzynie, unikające głoszenia na zimnym tropie. 

 

4. Posłuszeństwo 

W trakcie polowania ocenia się to, jak pies reaguje na polecenia przewodnika. Po dalszym 

gonie pies powinien samodzielnie powrócić do przewodnika w czasie pozwalającym na 

pracę psa w kolejnym miocie: 

• Ocenę 4 otrzymuje pies, który poprawnie zachowuje się w trakcie odprawy, prawidłowo 

reaguje na komendy przewodnika, prawidłowo chodzi na smyczy, nie wykazuje agresji 

w stosunku do innych psów i ludzi, nie atakuje zwierząt gospodarskich, a po 

zakończonym pędzeniu wraca do przewodnika w czasie do 10 minut. 

• Ocenę 3 otrzymuje pies, który zachowuje się poprawnie w trakcie odprawy, prawidłowo 

chodzi na smyczy, poprawnie reaguje na komendy przewodnika, a po zakończonym 

pędzeniu wraca do przewodnika w czasie do 20 minut. 

• Ocenę 2 otrzymuje pies, który zachowuje się poprawnie w trakcie odprawy, prawidłowo 

chodzi na smyczy, poprawnie reaguje na komendy przewodnika, a po zakończonym 

pędzeniu wraca do przewodnika w czasie do 30 minut. 

• Ocenę 1 otrzymuje pies, który zachowuje się poprawnie w trakcie odprawy, prawidłowo 

chodzi na smyczy, poprawnie reaguje na komendy przewodnika, a po zakończonym 

pędzeniu wraca do przewodnika w czasie do 40 minut. 

• Ocenę 0 otrzymuje pies niereagujący na polecenia przewodnika, pies gubiący się w 

trakcie polowania lub niewracający w czasie dłuższym niż 40 minut. Dostaje ją również 

pies pracujący poza miotem lub atakujący zwierzęta gospodarskie. 



 

Psy wykazujące agresję w stosunku do innych psów czy ludzi podlegają dyskwalifikacji.  

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. 

 

  



Robocza karta oceny psa pracującego w miocie 

 
Godzina 

rozpoczęcia 

opis miotu 

 

 Dzik Jeleń Daniel Sarna Muflon Drapieżnik 

 oszczek gon oszczek gon oszczek gon oszczek gon oszczek gon oszczek gon 

Kolor nr 

1 

            

Kolor nr 

2 

            

Kolor nr 

3 

            

Kolor nr 

4 

            

Kolor nr 

5 

            

Kolor nr 

6 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Karta oceny  

Praca psów podczas polowania zbiorowego 

 

 

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

   
 

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

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

PKR ................................... Nr rejestracyjny.................................. Nr tatuażu/ chip ............................... 

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

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

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

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

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

 

L.p. Konkurencja 

W
sp

ó
łc

zy
n
n
ik

 

Limity  punktów do dyplomów 

Ocena 
Suma 

punktów 

Suma punktów z limitów 

80 70 60 

Dyplom 

I° II° III° 

Minimalne oceny do dyplomów 

1 Wiatr, sposób szukania 10 3 2 2     

2 Szczekliwość, głos 6 3 2 1     

3 Odwaga, ciętość, wytrwałość 6 3 2 2     

4 Współpraca przewodnika z 

psem i posłuszeństwo 3 3 2 1     

Razem   

 

Czas pracy: ……:…….:…….. 

Pies pracował (zakreślić): 

 

dzik jeleń daniel sarna muflon drapieżnik 

 

Pies respektował (zakreślić): 

 

dzik jeleń daniel sarna muflon drapieżnik 

 

verte



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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Certyfikat psa ułożonego do polowania uzyskuje pies, który otrzymał minimalne limity ocen 

przewidziane na dyplom III°. 

Certyfikat psa ułożonego do polowania:        tak       nie 

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

Sędzia Główny                                                                 Czytelne podpisy Sędziów dokonujących oceny 

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

m.p. ..................................................... 

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

 

 

 


