
Ocena szpiców myśliwskich w naturalnych warunkach 

podczas polowania na dziki według regulaminu PZŁ 

 

§ 1 

Warunki ogólne 

1. Do oceny mogą być dopuszczone skandynawskie szpice myśliwskie oraz łajki. 

2. Do oceny równocześnie mogą być dopuszczone skandynawskie szpice 

myśliwskie oraz łajki. 

3. Psy oceniane mogą być pojedynczo lub w parach. Para to dwa szpice myśliwskie 

niezależnie od płci, rasy, właściciela lub przewodnika. 

4. Ocenia się psy w wieku od 10 miesięcy. 

5. Ocenę przeprowadza się w każdych warunkach atmosferycznych, respektując 

wszystkie zasady Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz 

(zwanego Regulaminem Polowań). Oceny dokonuje zespół co najmniej dwóch 

sędziów, którzy odpowiadają za przestrzeganie wspomnianego regulaminu. Ich 

decyzje w tym zakresie są ostateczne. 

6. Ocena może być przeprowadzana zarówno na polowaniu zbiorowym, jak i na 

polowaniu indywidualnym. 

7. Ocenę przeprowadza się na białej lub na czarnej stopie. 

8. Karty ocen dla psów pracujących w parze wydaje się każdemu z nich oddzielnie 

z uwzględnieniem danych psa współpracującego (rasa, nazwa, przydomek). 

9. Podczas polowania zbiorowego w miocie oceniane mogą być maksymalnie 4 

psy na obszarze nie mniejszym niż 25 hektarów. 

10. Podczas polowania indywidualnego oceniany może być jeden pies lub jedna 

para na powierzchni nie mniejszej niż 50 hektarów. 

11. Podczas oceny niedopuszczalne jest, aby głos innych psów przywiezionych na 

imprezę był słyszalny przez aktualnie oceniane psy, pod rygorem 

dyskwalifikacji. 

12. W czasie pracy co najmniej jeden z sędziów musi dojść do ocenianego psa lub 

pary na odległość umożliwiającą dokonanie prawidłowej oceny. 

13. Podczas polowania zbiorowego kolejność startów wyznacza się w drodze 

losowania lub na podstawie ustaleń przewodników dotyczących składów w 

poszczególnych miotach. 

14. Pies oceniony nie podlega ponownej ocenie na tej samej

 imprezie. 

15. Czas na znalezienie dzika podczas polowania zbiorowego wynosi maksymalnie 

30 minut, a podczas polowania indywidualnego 60 minut. 

16. Pies rozpoczyna pracę i odwoływany jest na polecenie sędziego. 

17. Przewodnik może wydawać komendy i sygnały tylko na polecenie sędziego, pod 

rygorem dyskwalifikacji. 

18. Nie podlega ocenie praca na dziku poniżej 30 kilogramów. 

19. Dyskwalifikacja psa lub pary następuje jeśli: 

a. stanowi milczkiem (w przypadku pary przynajmniej jeden pies), 

b. nie podjął pracy po upływie 5 minut od rozpoczęcia (w przypadku pary 

przynajmniej jeden pies), 

c. w regulaminowym czasie nie znalazł dzika lub nie reaguje po jego znalezieniu 



(w przypadku pary przynajmniej jeden pies), 

d. psy oceniane w parze nie podjęły współpracy po upływie 5 minut od zgłoszenia 

dzika przez jednego z nich, 

e. nastąpiła trzykrotna przerwa w pracy lub jej zaprzestanie (w przypadku pary 

przynajmniej jeden pies), 

f. psy z pary stanowią różne dziki dłużej niż 10 minut, 

g. głosi po ciepłym tropie dzika, nie widząc go. Głoszenia uchodzącego zwierza 

„na oko” nie uznaje się za wade, 

h. przejawia agresję do ludzi (w przypadku pary przynajmniej jeden pies). 

21. Nie przyznaje się dyplomu w przypadku kontuzji wykluczającej psa z dalszego 

polowania. 

22. Certyfikat Psa Ułożonego do Polowania otrzymuje pies, który w wyznaczonym 

czasie znalazł zwierza i podjął pracę na nim. 

 

Objaśnienia i wskazówki do oceny 

 

1. Zmysły 

Umiejętność wykorzystania przez psa razem jak i osobno zmysłów powonienia, słuchu 

i wzroku do jak najszybszego znalezienia dzika. 

 

2. Sposób szukania 

Prawidłowość i szybkość okładania łowiska. 

 

3. Głos 

Siła głosu, donośność, częstotliwość szczeku i jego rasowość. 

 

4. Odwaga i ciętość  

Zdecydowana praca na dziku.  

 

5. Sposób stanowienia 

Osaczanie dzika, pozwalające na dojście do skutecznego strzału. 

 

6. Zwinność 

Umiejętność unikania ataków dzika. 

 

7. Wytrwałość 

Wytrwałość w poszukiwaniu, osaczaniu, oszczekiwaniu i stanowieniu dzika. 

 

8. Współpraca (tylko dla par) 

Umiejętność indywidualnego szukania, szybkość reakcji na głos drugiego psa, 

współdziałanie w trakcie pracy na dziku. 

 

9. Posłuszeństwo 

Wypełnianie poleceń przewodnika. 

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. 



 

Jeśli pies po odpięciu smyczy znalazł zwierza podczas pierwszego przeszukiwania 

łowiska ocenia się go w następujący sposób: 

 

Odległość od przewodnika Ocena 

Mniej niż 150 m 2 

150–300 m 3 

300 m lub więcej 4 

 

 

Konkurencje 
Maksymalna 

ocena 
Błędy obniżające ocenę Ocena 

Zmysły 

Używając powonienia, 

słuchu i wzroku, pies 

szybko i sprawnie znajduje 

dzika w czasie nie 

dłuższym niż 1/3 

przeznaczona na 

znalezienie. 

4 

Powtórnie sprawdza świeże tropy i 

ślady bytowania dzika. 
3 

Długo zatrzymuje się w barłogach, 

starych miejscach bytowania dzika. 
2 

Znajduje dzika po upływie 2/3 czasu 

przeznaczonego na znalezienie. 
1 

Sposób szukania 

Wymagane jest szerokie i 

głębokie szukanie. Przy 

pracy w parze każdy pies 

powinien pracować 

osobno. 

4 

Sposób szukania szeroki i głęboki, 

ale w słabym tempie. 
3 

Sposób szukania niedostatecznie 

szeroki i głęboki (do 100 m) ale w 

dobrym tempie. Pies lub para 

znajduje dzika w czasie do 2/3 

czasu przeznaczonego na 

znalezienie. 

2 

Sposób szukania niedostatecznie 

szeroki i głęboki, do 50 m od 

przewodnika. Znajduje dzika po 

upływie 2/3 czasu przeznaczonego 

na znalezienie. 

1 

Głos 

Pies (para) powinien 

oszczekiwać dzika bez 

przerw, głosem typowym 

dla rasy. Przerwy dłuższe 

niż 2 min uznawane są za 

błąd. 

4 

Przygłuszony, dostatecznie 

donośny, zmieniający się. 
3 

Przygłuszony, chrypliwy, 

niedostatecznie donośny, z 

przerwami. 

2 

Siadający, nieposiadający cech 

typowych dla rasy. 
1 

Odwaga i ciętość 

Po zlokalizowaniu pies 

odważnie oszczekuje dzika. 

Przy próbie uchodzenia 

dzika uniemożliwia mu 

przemieszczanie się.  

4 

Stanowi dzika w sposób mniej 

zdecydowany 
3 

Podąża za dzikiem, podejmując 

nieudane próby stanowienia. 
2 



Przy pracy w parze, jeśli 

jeden z psów zostaje 

zaatakowany przez dzika, 

drugi z pary powinien 

ściągnąć uwagę na siebie. 

Oszczekuje dzika ze zbyt dużej 

odległości, nie podejmując prób 

stanowienia. 

1 

Sposób stanowienia 

Wynikiem pracy psa (pary) 

powinno być zatrzymanie 

uchodzącego dzika.  

Przy pracy pary jeden z 

psów powinien 

oszczekiwać dzika od 

frontu. 

4 

Stanowi dzika z różnych stron, 

umożliwiając mu powolne 

przemieszczanie się. 

3 

Stanowi dzika przeważnie od 

frontu, umożliwiając mu 

przemieszczanie się 

2 

Podejmuje próby stanowienia, 

umożliwiając dzikowi swobodne 

przemieszczanie się. 

1 

Zwinność 

Pies powinien 

charakteryzować się 

zwinnością, lekkością i 

szybkością podczas 

stanowienia dzika.  

Para powinna 

współpracować, nie 

przeszkadzając sobie 

nawzajem. 

4 

Zwinnie unika szarży dzika, 

przerywając na krótki czas 

stanowienie. 

3 

Stanowiąc dzika, naraża się na 

bezpośredni atak. 
2 

Wielokrotnie naraża się na 

bezpośredni atak dzika, jednak nie 

przerywa pracy. 

1 

Wytrwałość 

Pies wykazuje wytrwałość, 

nieprzerwanie poszukuje 

dzika aż do jego 

stanowienia.  

Stanowi, dając możliwość 

dojścia przewodnika, nie 

kończąc pracy bez 

komendy. 

4 

Pracuje wytrwale, po 

jednorazowym odejściu od dzika 

kontynuuje pracę. 

3 

Pracuje wytrwale, po dwukrotnym 

odejściu od dzika kontynuuje pracę. 
2 

Wielokrotnie przerywa 

oszczekiwanie oddalając się od 

dzika. 

1 

Współpraca (dla par) 

Psy powinny szukać 

niezależnie, niezwłocznie 

reagując na swój głos i 

współpracować przy 

wytrwałym stanowieniu.  

Jeśli psy oceniane w parze 

zaczęły równocześnie 

głosić dziki w różnych 

4 

Psy podczas szukania sprawdzają te 

same miejsca. 
3 

Psy przeszkadzają sobie podczas 

pracy lub przynajmniej jeden z nich 

przeszukuje w odległości do ok. 

100 m. 

2 



miejscach, w odległości 

większej niż ok. 300 m, 

powinny do pięciu minut 

połączyć się i kontynuować 

pracę wspólnie. 

Jeśli odległość jest 

mniejsza niż ok. 300 m, 

powinny połączyć się w 

czasie do dwóch minut i 

kontynuować pracę 

wspólnie. 

Słaba współpraca podczas 

stanowienia. 
1 

Posłuszeństwo 

Pies chętnie wykonuje 

polecenia przewodnika, 

ocena jest wynikiem 

całodniowej obserwacji 

psa. 

4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta oceny  

Szpiców myśliwskich podczas polowania na dziki 

(para) 

Rodzaj polowania indywidualne/zbiorowe 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Drugi pies z pary 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

verte 

L.p. Konkurencja 
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 Limity punktów do dyplomów 

Ocena 
Suma 

punktów 

80 70 60 

Dyplom 

I° II° III° 

Minimalne oceny do dyplomów 

1 Sposób szukania 3 3 3 2     

2 Głos 2 3 3 2     

3 Odwaga i ciętość 5 3 3 3     

4 Sposób stanowienia 4 3 3 2     

5 Zwinność 2 3 2 2     

6 Wytrwałość 5 3 3 3     

7 Współpraca + zmysły 2 3 3 2     

8 Posłuszeństwo 2 3 2 2     

Razem   



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

Certyfikat psa ułożonego do polowania otrzymuje pies, który na polowaniu 

indywidualnym znalazł zwierza i podjął pracę na nim w czasie 60 minut. 

Certyfikat psa ułożonego do polowania otrzymuje pies, który na polowaniu zbiorowym 

znalazł zwierza i podjął pracę na nim w czasie 30 minut. 

Certyfikat psa ułożonego do polowania:          tak       nie  

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

 

Sędzia Główny                                                     Czytelne podpisy Sędziów dokonujących oceny 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta oceny  

Szpiców myśliwskich podczas polowania na 

dziki (pies pojedynczy) 

 

 Rodzaj polowania indywidualne/zbiorowe 

 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

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

Certyfikat psa ułożonego do polowania otrzymuje pies, który na polowaniu 

indywidualnym znalazł zwierza i podjął pracę na nim w czasie 60 minut. 

Certyfikat psa ułożonego do polowania otrzymuje pies, który na polowaniu zbiorowym 

znalazł zwierza i podjął pracę na nim w czasie 30 minut. 

Certyfikat psa ułożonego do polowania:       tak       nie  

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

      Sędzia Główny                                                Czytelne podpisy Sędziów dokonujących oceny 

 

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

 

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

 

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

L.p. Konkurencja 
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Limity punktów do dyplomów 

Ocena 
Suma 

punktów 

80 70 60 

Dyplom 

I° II° III° 

Minimalne oceny do dyplomów 

1 Zmysły 2 3 3 2     

2 Sposób szukania 3 3 3 2     

3 Głos 2 3 3 2     

4 Odwaga i ciętość 5 3 3 3     

5 Sposób stanowienia 4 3 3 2     

6 Zwinność 2 3 2 2     

7 Wytrwałość 5 3 3 3     

8 Posłuszeństwo 2 3 2 2     

Razem   


