Treapta premergãtoare IPO (IPO – V)
„Vorstufe” = Treapta premergãtoare
Acest examen a fost aprobat de conducerea FCI în ºedinþa de la Roma, din octombrie 2006 ºi este valabil din
1. ianuarie 2007. În cazul unor interpretãri ºi traduceri diferite, textul german are prioritate.
Treapta premergãtoare IPO (IPO – V)
Este structuratã în:
Secþiunea A 100 pct.
Secþiunea B 100 pct.
Secþiunea C 100 pct.
Total:
300 pct.
Generalitãþi:
Aceasta treaptã premergãtoare a examenului IPO a fost întocmitã de cãtre Comisia pt. Câini Utilitari a FCI.
Acest examen poate fi folosit pt.:
1.
drept probã de lucru pt. a putea participa la clasa „muncã” în expoziþii CACIB.
2.
ca probã preliminarã, obligatorie pt. a putea participa la examene IPO-1, cu toate cã fiecare
organizaþie membrã FCI poate decide dacã acest examen devine probã obligatorie sau nu pt.
participarea la examenul IPO.
Examenul „IPO-V” a fost elaborat în limba germanã de cãtre comisie. În cazul unor nelãmuriri sau
inadvertenþe, mai ales în cazul textului tradus în diferite limbi, textul redactat în limba germanã are prioritate.
În cazul în care nu este menþionat în mod explicit în alt fel, sunt valabile cerinþele generale din cadrul
capitolului „Generalitãþilor” ale examenului IPO.
Cerinþe pt. admiterea la examinare
În ziua examenului câinele trebuie sã fi împlinit vârsta de 14 luni. Nu exista excepþie de la aceasta cerinþã.
Examenul „IPO – V” este compus din 3 (trei) secþiuni, în aºa fel încât, un arbitru sã poatã arbitra intr-o zi
maxim 15 x IPO – V.
Proba lipsei de prejudecaþi
La începutul fiecãrei examinãri, înainte de a începe probele secþiunii, arbitrul trebuie sã supunã câinele unei
probe de „lipsa a prejudecaþilor” (test de caracter). Vezi proba IPO „lipsa de prejudecatã”, în vigoare.
IPO - V

Secþiunea „A”

Urmã proprie, cca. 200 paºi, 2 laturi, 1 unghi (cca.90 grd.), un obiect aparþinând conductorului, fãrã timp de
aºteptare, timp de prelucrare 10 minute.
Pornirea
Menþinerea urmei (30+30)
Unghi
Obiect
TOTAL

10 pct.
60 pct.
10 pct.
20 pct.
100 pct.

Condiþii generale:
Zona de începere a urmei trebuie sã fie marcatã printr-un indicator. Acest indicator trebuie înfipt în partea
stângã, în imediata apropiere, a „bazei”.
Conductorul (trasatorul) trebuie ca înainte de a începe trasarea sã arate arbitrului (sau responsabilului pt.
proba de urmã), obiectul ce va fi lãsat pe urmã. Este permisã doar folosirea unui obiect, bine impregnat cu
mirosul conductorului, de cca. 15 cm lungime, 3-5 cm lãþime ºi cca. 1 cm grosime. Culoarea obiectului
trebuie sã fie în concordanþã cu, culoarea generalã a terenului.
Conductorul stã un timp scurt la „bazã” ºi pe urmã se deplaseazã în pas normal pt. trasarea urmei pe direcþia
indicatã. Unghiul se traseazã tot în „pas normal”. Obiectul se depune la sfârºitul urmei.
Arbitrul ºi persoana însoþitoare nu au voie sã se gãseascã în zona de acþiune a echipei formate din conductor ºi
câinele sãu.
a)

O comandã sonorã pt.: „cautã”.

b)

Derulare: Conductorul îºi pregãteºte câinele înaintea probei de urmã. Câinele poate cautã
„liber” sau legat cu lesa de 10 m. Lesa poate fi purtatã „pe spate”, lateral sau printre picioarele câinelui.
Lesa poate fi legatã fie direct de zgardã câinelui, fie de inelul hamului pt. urmã (sunt admise hamuri cu
pieptar ºi hamuri „Boettger”, dar fãrã curele suplimentare). În urma chemãrii, conductorul se prezintã în
poziþia de bazã, împreunã cu câinele sãu în faþa arbitrului ºi anunþã modul de semnalizare al câinelui
(admite obiectul sau îl respinge). Înaintea prelucrãrii urmei, cât ºi pe parcursul examinãrii, nu trebuie
exercitat nici un fel de presiune asupra câinelui. La semnalul arbitrului, câinele este condus încet ºi
liniºtit cãtre „bazã”. Ajuns la „bazã”, câinele este trimis sã prelucreze urma. Câinele trebuie sã miroasã
intens, sã inspire adânc dar liniºtit „baza”. Dupã aceea, câinele trebuie sã înceapã prelucrarea urmei în
ritm constant, cu nasul aproape de pãmânt („nas adânc”). Conductorul îºi urmeazã câinele la o distanþã
de 10 m (la capãtul lesei). La „cãutarea libera”, de asemenea, se menþine o distanþã de cca. 10 m între
conductor ºi câine. Lesa, în cazul în care nu este lãsatã pe sol de cãtre conductor, poate fi þinutã lejer.
Câinele trebuie sã prelucreze (sã urmãreascã) unghiul cu siguranþã. De îndatã ce câinele a gãsit obiectul,
el trebuie sã-l anunþe în mod convingãtor, fãrã influenþã din partea conductorului. Câinele, în cazul în
care accepta obiectul (îl ia în gurã), poate sã rãmânã în poziþia „în picioare”, în „ºezi” sau poate sã vinã
cu el la conductor. Mersul în continuare cu obiectul în gurã sau poziþia „culcat” cu obiectul în gurã sunt
defectuoase. „Respingerea” obiectului (semnalizarea fãrã atingere) poate fi fãcutã în poziþiile „culcat”,
„ºezi” sau „în picioare”. În momentul în care câinele a semnalizat obiectul (prin admitere sau prin
respingere), conductorul dã rumul lesei ºi se deplaseazã la câine. Conductorul indicã, prin ridicarea sa,
gãsirea obiectului.

c)

Punctare: Viteza de cãutare nu este un criteriu de punctare atunci când prelucrarea urmei se
face în mod constant, convingãtor ºi câinele aratã un comportament pozitiv în timpul prelucrãrii urmei.
O cercetare mai amãnunþitã a urmei de cãtre câine (pt. a se convinge) fãrã pãrãsirea ei, nu este
considerata defectuoasa. Prelucrarea urmei în „zig-zag”, „nasul în vânt”, micþionarea pe urma, „rotirea
pe urma” la colt, încurajarea permanentã, ajutorul „din lesã” sau ajutoare verbale pe timpul prelucrãrii
urmei sau la semnalizarea obiectului, semnalizarea defectuoasa a obiectului, reprezintã greºeli ce vor fi
penalizate corespunzãtor. În cazul în care conductorul pãrãseºte, cu mai mult de o lungime de lesã
traseul urmei, atunci se întrerupe examinarea. În cazul în care câinele pãrãseºte urma ºi este reþinut de
cãtre conductor, atunci urmeazã o atenþionare din partea arbitrului cãtre conductor de a urma câinele. În
cazul în care indicaþia arbitrului nu este respectatã, acesta va întrerupe examinarea. În cazul în care au
trecut cele 10 minute regulamentare ºi câinele nu a ajuns la capãtul urmei trasate, atunci se întrerupe
examinarea. Prestaþia câinelui anterioarã întreruperii va fi punctatã.

Notarea laturilor se face prin note ºi puncte. În cazul în care, câinele nu cautã ( stã mai mult timp în acelaºi loc
fãrã sã caute), poate fi întreruptã examinarea cu toate cã, câinele se afla încã pe urmã.
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Secþiunea „B”

Exerciþiul 1:
Exerciþiul 2:
Exerciþiul 3:
Exerciþiul 4:
Exerciþiul 5:
Exerciþiul 6:
TOTAL:

Mersul „la pas - cu lesã”
Mersul „la pas - fãrã lesã”
Rãmânerea „pe loc” în „culcat” cu rechemare
Aportul
Sãritura peste obstacol (80 cm)
Pãrãsirea câinelui cu factori de distragere a atenþiei

30 pct.
20 pct.
15 pct.
10 pct.
10 pct.
15 pct.
100 pct.

Generalitãþi:
În cazul în care nu este menþionat în mod explicit în alt fel, sunt valabile cerinþele generale din cadrul
capitolului „Generalitãþilor” ale examenului IPO - 2003.
Este admisã o comandã sonorã pt. trecerea în poziþia de bazã.
1.
a)

Mersul „la pas - cu lesã”

30 pct.

Câte o comandã sonorã pt. „mersul la pas”.

b)

Derulare: Conductorul merge cu câinele legat în lesã cãtre arbitru, trece în poziþia de bazã ºi se
prezintã. Din poziþia de bazã, câinele, la comanda sonorã pt. „mersul la pas” trebuie sã-l urmeze pe
conductor în mod atent ºi vesel, în aºa fel încât omoplatul sãu sã se afle întotdeauna la nivelul
genunchiului stâng al conductorului. Lesa nu trebuie sã fie întinsã. La începutul exerciþiului, conductorul
se deplaseazã împreunã cu câinele în linie dreaptã, fãrã sã se opreascã pe o distanþã de cca. 30 paºi. În
urma întoarcerii, trebuie efectuatã câte o schimbare de direcþie la stânga ºi una la dreapta. În timpul
primei deplasãri în linie dreaptã se vor trage 2 focuri de armã ( calibru 6 mm), la interval de 5 secunde
între ele, de la o distanþã de cel puþin 15 paºi de câine. Câinele trebuie sã arate un comportament
indiferent faþã de focurile de armã. La comanda arbitrului, conductorul se deplaseazã împreunã cu
câinele sãu intr-un grup de persoane aflate în miºcare. Grupul este format din cel puþin 4 persoane.
Conductorul trebuie sã efectueze o oprire în cadrul grupului. Conductorul împreunã cu câinele pãrãsesc
grupul de persoane, trece în poziþia de bazã ºi dã drumul câinelui din lesã.

c)

Punctare: Mersul înainte, devierea în lateral, rãmânerea în urmã, comenzi suplimentare, ajutor
fizic, neatenþia ºi/sau mersul umil al câinelui duc la o depunctare corespunzãtoare.

2.

Mersul „la pas – fãrã lesã”

a)
b)

20 pct.

Câte o comandã sonorã pt. : „mersul la pas”.
Derulare: Din poziþia de bazã, câinele, la comanda sonorã pt. „mersul la pas” trebuie sã-l urmeze
pe conductor în mod atent ºi vesel, în aºa fel încât omoplatul sãu sã se afle întotdeauna la nivelul
genunchiului stâng al conductorului. La începutul exerciþiului, conductorul se deplaseazã împreunã cu
câinele în linie dreaptã, fãrã sã se opreascã, pe o distanþã de cca. 30 paºi. În urma întoarcerii, trebuie
efectuatã câte o schimbare de direcþie la stânga ºi una la dreapta. La sfârºitul exerciþiului, conductorul se
opreºte, trece în poziþia de bazã ºi leagã câinele cu lesa.

c)

Punctare: Mersul înainte, devierea în lateral, rãmânerea în urmã, „ºezi-ul” efectuat cu întârziere
sau cu reþinere, comenzi suplimentare, ajutor fizic, neatenþia ºi/sau mersul umil al câinelui duc la o
depunctare corespunzãtoare.

3.

Rãmânerea „pe loc” în „culcat” cu rechemare

a)

15 pct.

Câte o comandã sonorã pt.: „mersul la pas”, „culcat”, „chemare”, „trecerea în poziþia de bazã”.

b)

Derulare: Din poziþia de bazã, conductorul merge împreunã cu câinele „la pas - liber” în linie
dreapta. Dupã 10-15 paºi, la comanda sonorã „culcat”, câinele trebuie sã se culce imediat, fãrã ca,
conductorul sã se opreascã, sã-ºi modifice viteza sau stilul de mers sau sã întoarcã capul. Conductorul
mai merge cca. 20 de paºi în linie dreapta, se opreºte ºi se întoarce cãtre câinele sau care îl aºteaptã
culcat liniºtit. La semnalul arbitrului, conductorul cheamã câinele prin comanda sonorã pt. „chemare”
ºi/sau „numele câinelui”. Câinele trebuie sã vinã bucuros, vioi, rapid ºi pe cel mai scurt drum cãtre
conductor ºi sã se aºeze drept în faþa acestuia. La comanda sonorã pt. „trecere în poziþia de bazã”,
câinele trebuie sã se aºeze rapid ºi direct, cu omoplatul în dreptul genunchiului, în partea stânga a
conductorului. Conductorul leagã câinele în lesã.

c)

Punctare: Greºeli în derulare, culcare înceatã, aºteptare neliniºtitã, venire înceatã, poziþia
conductorului cu picioarele depãrtate, greºeli la aºezarea în faþa conductorului ºi la trecerea în poziþia de
bazã, sunt penalizate corespunzãtor. În cazul în care, la comanda „culcat”, câinele în loc sã se culce,
rãmâne în poziþia „ºezi” sau „în picioare”, se vor scãdea 7 puncte pentru aceasta greºealã.

4.

Aportul

a)

10 pct.

Câte o comandã sonorã pt.: „aport”, „lasã”, „trecerea în poziþia de bazã”.

b)

Derulare: Câinelui i se scoate lesa în poziþia de bazã. Conductorul arunca un obiect personal, la cel
puþin 5 paºi distanþã. Comanda sonorã pt. „aport” poate fi rostita doar atunci când obiectul stã liniºtit pe
sol. În acest timp câinele trebuie sã stea în poziþia „ºezi”, liniºtit ºi liber lângã conductor. La comanda
sonorã pt. „aport”, câinele trebuie sã fuga rapid ºi direct cãtre obiect, trebuie sã îl ridice imediat ºi
trebuie sã-l aducã rapid ºi direct conductorului. Câinele trebuie sã se aºeze foarte aproape de conductor,
în faþã sã ºi trebuie sã tina în gurã liniºtit obiectul de aport pânã când, dupã cca. 3 secunde, acesta îi dã
comanda pt. „lasã”. La comanda sonorã pt. „trecere în poziþia de bazã”, câinele trebuie sã se aºeze rapid
ºi direct, cu omoplatul în dreptul genunchiului, în partea stânga a conductorului. Pe timpul desfãºurãrii
acestui exerciþiu, conductorul nu are voie sã-ºi pãrãseascã poziþia. La sfârºitul exerciþiului, conductorul
leagã câinele în lesã.

c)

Punctare: Greºeli ale „poziþiei de bazã”, alergare înceatã cãtre obiect, greºeli la preluare de pe sol a
obiectului, întoarcere înceatã, scãparea obiectului, joaca sau mestecarea obiectului, poziþia conductorului
cu picioarele depãrtate, greºeli la aºezarea în faþa conductorului ºi la „trecerea în poziþia de bazã”, vor fi
depunctate corespunzãtor. „Ajutorul” din partea conductorului, fãrã pãrãsirea poziþiei sale iniþiale, se
depuncteazã. În cazul în care, conductorul îºi pãrãseºte poziþia iniþialã, înaintea încheierii exerciþiului,
acesta se va nota cu „insuficient”. În cazul în care, câinele nu aduce obiectul, exerciþiul va fi notat cu 0
pct.

5.

Sãritura peste obstacol (80 cm)

10 pct.

a)

Câte o comandã sonorã pt.: „sãritura-înainte”, „chemare”, „sãritura-înapoi”, „trecerea în poziþia de
bazã”.

b)

Derulare: Conductorul se poziþioneazã cu câinele în poziþia de bazã la cel puþin 5 paºi distanþã de
obstacol ºi elibereazã câinele din lesã. Câinele trebuie sã stea liniºtit ºi liber în poziþia de bazã. La
comanda sonorã pt. ”sãriturã-înainte”, câinele trebuie sã sarã peste obstacol, fãrã sã-l atingã. La
comanda pt. „chemare” ºi „sãritura-înapoi”, câinele trebuie sã sarã înapoi peste obstacol, rapid ºi direct,
fãrã sã-l atingã ºi trebuie sã se aºeze direct în faþa conductorului. La comanda sonorã pt. „trecere în
poziþia de bazã”, câinele trebuie sã se aºeze rapid ºi direct, cu omoplatul în dreptul genunchiului, în
partea stânga a conductorului. La comanda „sãritura-înainte”, conductorului îi este permis sã-l
însoþeascã 2 paºi pe câine. La sfârºitul exerciþiului câinele este legat în lesã.

c)

Punctare: Greºeli la „poziþia de bazã”, sãritul întârziat, greºeli la poziþionarea în faþa conductorului
ºi la încheierea exerciþiului, ajutor din partea conductorului, sunt depunctate corespunzãtor. În cazul în
care câinele atinge în salt obstacolul, se vor scãdea pt. fiecare salt, pânã la câte un punct ºi în cazul în
care se sprijinã pe gard, pânã la 2 puncte pt. fiecare salt.

6.

Pãrãsirea câinelui cu factori de distragere a atenþiei

a)

Câte o comandã sonorã pt.: „culcat”, „ºezi”.

15 pct.

b)

Derulare: La începutul secþiunii „B” a unui alt câine, conductorul se deplaseazã împreunã cu
câinele în spaþiul indicat de cãtre arbitru ºi dezleagã câinele în poziþia de bazã. Dupã aceea, prin
comanda sonorã „culcat”, conductorul ordona câinelui sã se culce, fãrã sã lase lesa sau orice alt obiect
lângã câine. Conductorul se depãrteazã de câine, fãrã sã-l priveascã. Conductorul se opreºte dupã cca. 20
de paºi ºi rãmâne în poziþie normala, în raza vizuala a câinelui, cu spatele la acesta. Câinele trebuie sã
stea liniºtit, fãrã vreo influenþã din partea conductorului, cât timp celalalt câine parcurge exerciþiile 1-3.
La indicaþia arbitrului, conductorul se întoarce la câine ºi se poziþioneazã în parte sa dreapta. La
semnalul arbitrului, conductorul îi dã câinelui comanda sonorã „ºezi”. Câinele trebuie sã ia rapid ºi drept
poziþia de bazã. Exerciþiul se încheie, câinele este legat în lesã.

c)

Punctare: Comportamentul neliniºtit al conductorului, ca ºi orice alt ajutor ascuns, comportamentul
neliniºtit al câinelui, respectiv ridicarea din poziþia „culcat” fãrã comandã în timpul revenirii
conductorului reprezintã greºeli ºi se depuncteazã corespunzãtor. În cazul în care câinele se ridica în
poziþia „ºezi” sau „în picioare” dar nu pãrãseºte locul unde a fost lãsat, atunci urmeazã o notare parþialã.
În cazul în care, câinele se depãrteazã cu mai mult de 3 m de locul stabilit, înainte de terminarea
exerciþiului nr. 3 de cãtre câinele ce lucreazã pe teren, atunci acest exerciþiu se va puncta cu 0 puncte.

IPO - V
Exerciþiul 1:
Exerciþiul 2:
Exerciþiul 3:
Exerciþiul 4:
TOTAL:

Secþiunea „C”
Gãsirea infractorului ºi semnalizarea
Oprirea intenþiei de evadare a infractorului
Atacul asupra conductorului ºi a câinelui
Escortarea infractorului cãtre arbitru

15 pct.
30 pct.
50 pct.
5 pct.
100 pct.

Condiþii generale:
În cazul în care nu este menþionat în mod explicit în alt fel, sunt valabile cerinþele generale din cadrul
„Generalitãþilor” ale examenului IPO - 2003.
În cadrul acestui exerciþiu nu se acorda calificativ pt. testul de caracter (TSB). Ajutorul (infractorul) foloseºte
pt. intimidarea câinelui un baston moale (Soft) dar fãrã sã loveascã câinele.
Comanda sonorã pt. „lãsat la comandã” este permisã în cadrul exerciþiilor de pazã ºi apãrare doar o singurã
datã. Depunctãrile pt. „lãsat la comandã” sunt ilustrate în tabelul urmãtor.
Lãsat la
comandã cu
întârziere

0,5 – 3,0

1.
a)

Prima comandã
suplimentarã
cu întrerupere
imediatã

Prima comandã
suplimentarã
cu întrerupere
întârziatã

A 2-a comandã
suplimentarã
cu întrerupere
imediatã

A 2-a comandã
suplimentarã
cu întrerupere
întârziatã

3,0

3,5 – 6,0

6,0

6,5 – 9,0

Gãsirea infractorului prin scotocire ºi semnalizarea

Câinele nu dã
drumul
infractorului
nici dupã 2
comenzi
suplimentare,
respectiv alte
intervenþii
descalificare

15 pct.

Câte o comandã sonorã pt.: „scotocire”.

b)

Derulare: Infractorul se afla intr-o ascunzãtoare la cca. 20 de paºi distanþã faþã de conductor ºi nu
este vizibil pt. câine. La semnalul arbitrului, conductorul dã drumul câinelui din lesã ºi îl trimite prin
comanda sonorã pt.„scotoceºte” ºi/sau prin indicarea direcþiei de scotocire cãtre ascunzãtoare. Câinele
trebuie sã-l gãseascã ºi sã-l pãzeascã activ, cu atenþie, pe infractor ºi trebuie sã-l latre convingãtor.
Câinele nu are voie sã sarã pe infractor sau sã-l muºte. La semnalul arbitrului, conductorul merge
imediat la câine ºi îl prinde de zgardã.

c)

Punctare: Deficiente la scotocire, gãsire ºi semnalizare prin lãtrat sunt penalizate corespunzãtor. În
cazul în care infractorul este deranjat de câine, de exemplu prin împingere, sãrit pe el, etc., se vor scãdea
pânã la 3 puncte. În cazul în care infractorul este muscat de câine se vor scãdea pânã la 12 puncte. În
cazul în care câinele nu rãmâne lângã infractor ºi nu îl pãzeºte, atunci urmeazã o punctare parþialã cu un
calificativul „insuficient”. În cazul în care câinele nu aratã nici o reacþie faþã de infractor, atunci se
întrerupe secþiunea „C”.

2.

Oprirea intenþiei de evadare a infractorului

a)
b)

30 pct.

Câte o comandã sonorã pt.: „lãsat la comandã”.
Derulare: În timpul în care, conductorul îºi tine câinele de zgardã, infractorul iese din ascunzãtoare
ºi încearcã sã evadeze. La semnalul arbitrului, conductorul elibereazã câinele. Câinele trebuie, ca fãrã
comandã, sã opreascã printr-o muºcãturã energicã, puternicã ºi fermã tentativa de evadare a
infractorului. Câinele trebuie sã muºte numai de manºonul de protecþie. La semnalul arbitrului,
infractorul opreºte lupta ºi stã liniºtit. În momentul în care infractorul a încetat lupta ºi stã nemiºcat,
câinele trebuie sã îi dea drumul imediat. Conductorul are voie, ca dupã un timp, sã rosteascã din proprie
iniþiativã, o comandã sonorã pt. „lãsat la comandã”. În cazul în care, la prima comandã, câinele nu dã

drumul infractorului, la indicaþia arbitrului se mai dau pânã la încã 2 comenzi suplimentare pt. „lãsat la
comandã”. În cazul în care, câinele nu dã drumul infractorului nici dupã cea de-a 3-a comandã ( prima
permisã ºi 2 suplimentare), atunci urmeazã descalificarea. În timpul rostirii comenzii sonore pt. „lãsat la
comandã”, conductorul trebuie sã stea liniºtit ºi nu are voie sã acþioneze prin semne suplimentare asupra
câinelui. Dupã ce câinele a dat drumul infractorului trebuie sã rãmânã lângã el ºi sã-l pãzeascã atent. La
semnalul arbitrului, conductorul merge imediat la câine ºi îl tine de zgardã.
c)

Punctare: Limitãri ale execuþiei reprezintã criterii de depunctare corespunzãtoare: reacþia rapidã,
insistentã ºi energicã a câinelui, muºcãtura puternicã, plinã ºi sigurã ºi împiedicarea eficace a tentativei
de evadare, pânã la „lãsatul la comanda”, paza atentã ºi apropiatã a infractorului. În cazul în care,
câinele nu a reuºit sã opreascã prin muºcãtura ºi reþinere evadarea în cadrul distantei de cca. 20 de paºi,
se va opri secþiunea „C”.

3.

Atacul asupra conductorului ºi a câinelui

a)

50 pct.

Câte o comandã sonorã pt.: „atac”, „lãsat la comandã”, „trecerea în poziþia de bazã”, „mersul la
pas”.

b)

Derularea: Conductorul tine câinele de zgardã dar nu are voie sã-l stimuleze. La semnalul
arbitrului, infractorul se îndepãrteazã în pas normal de conductor ºi câinele sau. Dupã o distanþã de cca.
20 de paºi, infractorul se întoarce cãtre conductor ºi câine ºi folosind sunete de ameninþare ºi miºcãri
ameninþãtoare îi ataca frontal. Conductorul îi dã câinelui comanda sonorã pt. „atac” ºi îl elibereazã.
Câinele trebuie sã opreascã fãrã ezitare atacul infractorului printr-o muºcãturã energicã ºi puternicã.
Câinele are voie sã muºte doar de manºonul de protecþie. Conductorul nu are voie sã-ºi pãrãseascã
poziþia. La semnalul arbitrului, infractorul opreºte lupta. Dupã încetarea luptei, câinele trebuie sã dea
drumul imediat manºonului. Conductorul are voie, ca dupã un timp adecvat, sã rosteascã din proprie
iniþiativã, o comandã sonorã pt. „lãsat la comandã”. În cazul în care, câinele nu dã drumul manºonului
dupã prima comandã regulamentarã din partea conductorului, atunci, la semnalul arbitrului, conductorul
mai dã pânã la 2 comenzi suplimentare pt. „lãsatul la comanda”. În cazul în care, câinele nu dã drumul
infractorului nici dupã cea de-a 3-a comandã ( prima permisã ºi 2 suplimentare), atunci urmeazã
descalificarea. În timpul rostirii comenzii sonore pt. „lãsat la comandã”, conductorul trebuie sã stea
liniºtit ºi nu are voie sã acþioneze prin semne suplimentare asupra câinelui. Dupã ce câinele a dat drumul
infractorului trebuie sã rãmânã lângã el ºi sã-l pãzeascã atent. La semnalul arbitrului, conductorul merge
imediat, cu un mers normal,direct la câine ºi prin comanda pt. „trecere în poziþia de bazã” îl trece pe
acesta în poziþia de bazã. Conductorul leagã câinele în lesã.

c)

Punctare: Limitãri ale execuþiei reprezintã criterii de depunctare corespunzãtoare: Împiedicarea
energicã a atacului printr-o muºcãtura puternicã, plinã ºi sigurã, pânã la comanda pt. „lãsat la comandã”,
paza atentã, apropiatã de infractor, a acestuia dupã oprire. În cazul în care, în timpul fazei de pazã,
câinele pãrãseºte infractorul sau dacã conductorul dã o comandã sonorã a.î. câinele sã rãmânã lângã
infractor, atunci exerciþiul va fi notat cu „insuficient”.

4.

Escortarea infractorului cãtre arbitru

a)
b)

5 pct.

Câte o comandã sonorã pt. „mersul la pas”.
Derulare: Urmeazã un transport „din lateral” al infractorului cãtre arbitru. Distanþã este de cca. 10
paºi. Este permisã o comandã sonorã pt. „mersul la pas”. Câinele trebuie sã meargã în partea dreaptã a
infractorului, a.î. câinele sã se afle între conductor ºi infractor. Câinele trebuie sã-l supravegheze atent

pe infractor în timpul transportului. Câinele nu are voie sã-l stânjeneascã, sã-l muºte sau sã sarã pe
infractor în timpul transportului. Grupul se opreºte în faþa arbitrului ºi anunþã încheierea secþiunii „C”.
c)

Punctare: Limitãri ale execuþiei reprezintã criterii de depunctare corespunzãtoare: Supravegherea
atentã a infractorului, corectitudinea mersului la pas – în lesã.

Traducerea ºi adaptarea:
Bogdan Nitescu

