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Mistrzostwa Polski Psów Ratowniczych i Pracujących w Wodzie 2013 

Klasa szczeniąt  - od 6 do 8 miesiąca życia psa 
 

ĆWICZENIA ŁATWE ĆWICZENIA ŚREDNIO TRUDNE ĆWICZENIA TRUDNE 
1. Test z posłuszeństwa – zostanie w 

wyznaczonym miejscu na rozkaz 
1. Team swimming 1. Płynięcie do przewodnika w wodzie, 

odebranie aportu, powrót razem 

  2. Aportowanie przedmiotu z wody 

  
4 ćwiczenia o różnym stopniu trudności  
 
Uwaga: 
Klasa Szczeniąt walczy o tytuł Najlepsze Szczenię Psów Ratowniczych
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KLASA SZCZENIĄT 

 
Etapy ćwiczeń – za niewykonanie lub pomoc przewodnika (np. podczas aportu wejście do wody przewodnika wraz z psem), w którymś z etapów etap ten nie 
zostaje zaliczony czyli otrzymuje się za niego 0 punktów. 
 
Drugie podejście - nie ma drugiego podejścia  
 
Doping - można używać dopingu w postaci zabawek, smakołyków itp. Można wielokrotnie używać komend. 
Czas w zadaniach liczy się od momentu wydania komendy przez sędziego. 
 

 

ĆWICZENIA ŁATWE 

1. Test z posłuszeństwa – zostanie w wyznaczonym miejscu na rozkaz 

zajęcie pozycji zasadniczej (siad) w wyznaczonym miejscu (punkt A) 

pies nie może być zmuszany do zajęcia  pozycji, dopuszcza się tylko komendy słowne i optyczne 

pozostanie na miejscu  (zostań) – przewodnik odchodzi na odległość 2 m 

pies nie może zmienić swojej pozycji 

pozostanie w pozycji siad podczas podchodzenia przewodnika do psa 

pies nie może opuścić miejsca pozostania w trakcie podchodzenia do niego przewodnika 
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ĆWICZENIA ŚREDNIO TRUDNE 

1. Team swimming - pływanie z przewodnikiem po trójkącie na dystansie nie mniejszym niż 40 metrów 

wejście do wody  

pies nie może odbiegać w inną stronę niż w tą, którą podąża przewodnik  

podczas płynięcia utrzymywanie pozycji przez psa w stosunku do przewodnika  

pies  nie może wchodzić na przewodnika ani odpływać od niego w stronę brzegu, nie dopuszcza się trzymania psa 

wykonywanie zwrotów 

pies musi wykonać zwroty samodzielnie, nie dopuszcza się trzymania psa podczas wykonywania zwrotów 
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ĆWICZENIA TRUDNE 

 

1. Płynięcie do przewodnika znajdującego się w wodzie, odebranie aportu, powrót razem 

pies zostaje na brzegu z pomocnikiem, w wodzie znajduje się przewodnik psa (z aportem)  

pies musi wejść do wody samodzielnie, pies musi ruszyć do przewodnika w ciągu 15 sekund 

płynięcie w stronę przewodnika, który trzyma aport 

pies nie może zawracać w kierunku brzegu 

podjęcie aportu 

po podjęciu aportu pies nie może go wypuścić 

powrót do brzegu przewodnika z psem - utrzymywanie pozycji w stosunku do przewodnika  

pies  nie może wchodzić na przewodnika ani odpływać od niego, nie dopuszcza się trzymania psa 
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 2. Aportowanie przedmiotu z wody 

 
wejście do wody 

pies musi wejść do wody samodzielnie, pies musi ruszyć do przewodnika w ciągu 15 sekund 

płynięcie w kierunku aportu 

pies nie może zawracać w kierunku brzegu 

podjęcie aportu 

po podjęciu aportu pies nie może go wypuścić  

powrót do brzegu 

pies musi płynąć w kierunku brzegu, pies nie może zacząć bawić się aportem  

oddanie aportu 

pies musi oddać aport w ręce przewodnika, pies nie może upuścić aportu wcześniej niż na komendę 
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