
STOWARZYSZENIE TERRANOVA

PRZEPISY PRACY WODNEJ

Obowiązujące od 01.01.2011 r

(zatwierdzone uchwałą z27/2010)

Próby pracy wodnej - regulamin i egzamin

Klasy
Klasa szczeniąt (6-12 msc)
Klasa młodzieży (12-18 msc)
Klasa I (>15 msc)
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa weteranów ( >7 lat)

ZASADY:

1. Wiek psów przystępujących do próby szczeniąt – od 6 do 12 miesięcy, wiek 
psów  przystępujących  do  próby  młodzieży  od  12  do  18  miesięcy.  Psy 
przystępujące  do I  I  II  klasy nie  mogą być  młodsze  niż  15  miesięcy,  pod 
warunkiem  wyposażenia  ich  w  kamizelkę  wypornościową  lub  18  miesięcy 
szorek do pracy wodnej. Do klasy weteranów przystępują psy, które ukończyły 
7  lat,  nie  muszą  one  legitymować  się  zdanymi  wcześniej  egzaminami  z 
pozostałych kategorii.

2. Pies  przystępujący  do  ćwiczeń  i  egzaminu  z  pracy  wodnej  nie  może  być 
wyposażony w żadną inną obrożę poza parcianą obrożą nie zaciskową – nie 
można  używać  kolczatek,  łańcuszków,  łańcuszków  zaciskowych,  obroży 
zaciskowych czy półzaciskowych ani obroży elektrycznych.

3. Do  egzaminów  mogą  przystępować  tylko  psy  wyposażone  w  szorki  lub 
kamizelkę wypornościową zgodnie z zasadami zamieszczonymi w pkt. 1.

4. Każda próba składa się z kilku ćwiczeń punktowanych wg określonych zasad, 
do każdego ćwiczenia pies może przystąpić dwukrotnie z zastrzeżeniem, że 
przystępując do drugiej próby w klasach I-IV pies może zdobyć za powtórzone 
ćwiczenie  max.  połowę  punktów,  zaś  w  klasie  szczeniąt  i  młodzieży  za 
powtórzone ćwiczenie otrzymuje 2 pkt. karne.
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5. Aby zdać egzamin kończący próbę należy uzyskać min.  75 punktów na 100 
możliwych.

6. Pomyślne  zdanie  egzaminu  kończącego  jedną  próbę  jest  warunkiem 
przystąpienia do kolejnej próby, z wyjątkiem prób klasy szczeniąt, młodzieży i 
weteranów,  gdzie  kryterium  limitującym  przystąpienie  do  tych  klas  jest 
osiągnięty wiek.

7. Przed przystąpieniem do egzaminu przewodnik jest zobowiązany przekazać 
organizatorom książeczkę pracy psa.  W przypadku jeśli  takiej  nie  posiada, 
zobowiązany jest wykupić ją na miejscu.

8. Wyniki  (również  dyskwalifikacja)  zostają  odnotowane  w  książeczce  psa  i 
podpisane przez osobę do tego uprawnioną.

9. Przed przystąpieniem do egzaminu właściciel psa ma obowiązek dostarczyć 
świadectwo zdrowia psa oraz potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC lub 
zobowiązanie,  iż  ponosi  pełną  odpowiedzialność  również  materialną  za 
szkody wyrządzone przez swojego psa.

10.W terminie określonym przez organizatorów przewodnik psa zobowiązany jest 
do  pisemnego  zgłoszenia  przystąpienia  psa  do certyfikacji  oraz  wniesienia 
opłaty egzaminacyjnej bez względu czy pies stawi się na certyfikacji czy nie. 

11.Wniesienie  opłaty  egzaminacyjnej  zniżkowej  jest  możliwe  tylko  dla  członka 
Stowarzyszenia Terranova który opłacił  składki  członkowskie  na bieżąco tj. 
przynajmniej do miesiąca włącznie w którym odbywa się certyfikacja.

12.Sędzia ma prawo dokonać zmian warunków podczas egzaminu w zależności 
od sytuacji;  dotyczą one wszystkich psów przystępujących do danej klasy i 
obowiązują tylko podczas tego egzaminu.

13.Niedozwolone są wszelkie odwołania od decyzji sędziego.

14.Przed  przystąpieniem  do  ćwiczeń  z  zakresu  posłuszeństwa  przewodnik 
zgłasza  sędziemu,  przy  której  nodze  prowadzony  będzie  pies.  Nie  wolno 
zmieniać strony w trakcie trwania egzaminu. Za „pozycję zasadniczą” uważa 
się  przewodnika  z  psem  siedzącym  przy  jego  prawej  lub  lewej  nodze  w 
zależności  od  strony,  po  której  pracuje  pies  i  która  zostanie  zgłoszona 
sędziemu.

15.Niedozwolone  jest  zmienianie  przewodników  podczas  trwania  egzaminu. 
Jedynie  ten  sam  przewodnik  może  prowadzić  psa  podczas  wszystkich 
ćwiczeń  danej  klasy,  nie  musi  być  nim właściciel  psa,  osoba  ta  musi  być 
zgłoszona sekretarzowi przed przystąpieniem do certyfikacji.
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Użyte terminy:

DYSTANS –  sumaryczna  odległość  jaką  pies  musi  pokonać  podczas  danego 
ćwiczenia

PRZEWODNIK – osoba prowadząca psa, która wydaje mu komendy, może lecz nie 
musi być nim właściciel 

POMOCNIK,  POZORANT –  osoba  współpracująca  w  prawidłowym  wykonaniu 
ćwiczenia, posiadająca określoną w przepisach rolę

W każdym ćwiczeniu z  użyciem łodzi  na łodzi  łódz zawsze prowadzona jest 
przez sternika chyba, że zaznaczono inaczej.

UWAGA!  W ćwiczeniach w których pies płynie  równolegle obok przewodnika nie 
dopuszczalne  jest  aby  człowiek  był  przez  psa  wyprzedzany,  aby  pies  na  niego 
napływał,  lub odpływał  na boki  dalej  niż na odległość 1m. a przewodnik łapał  za 
uprząż psa. Za powyższe uchybienia sędzia nalicza punkty karne. Dopuszczalne jest 
opływanie  przewodnika  przez  psa  podczas  wspólnego  pływania.  Dozwolone  jest 
opływanie przewodnika przez psa. 
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Klasa szczeniąt   (6-12 msc)  

Ćwiczenia składowe (max. ilość punktów do zdobycia)

1. Marsz przy nodze przewodnika na smyczy 15 pkt.

2. Siadanie na rozkaz opiekuna 15 pkt.

3. Warowanie na rozkaz opiekuna 15 pkt.

4. Aportowanie przedmiotu z wody 25 pkt. 

5. Płynięcie do przewodnika w wodzie, odebranie aportu, powrót razem 30 pkt.

Razem 100 pkt.

Ćwiczenie 1

Przewodnik z psem zajmują pozycję zasadniczą w wyznaczonym miejscu. Na znak 
sędziego  ruszają.  Pies  trzymany  na  luźnej  smyczy  powinien  iść  przy  nodze 
przewodnika.

Dystans  30  m,  dwa  zwroty  pod  kątem prostym.  Dozwolone  jest  zachęcanie  psa 
głosem  do  podążania  za  przewodnikiem.  Niedozwolone  jest  podawanie  psu 
pokarmu.

Ćwiczenie 2

Przewodnik zajmuje pozycję przed stojącym psem. Trzyma smycz w dłoni. Podaje 
psu komendę do siadania. Dozwolone jest równoczesne używanie znaków 
optycznych i komendy głosowej. Niedozwolone jest podawanie psu pokarmu.
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Ćwiczenie 3

Ćwiczenie to wykonuje się podobnie jak poprzednie, lecz wypowiada się komendę do 
warowania, dozwolone jest równoczesne używanie znaków optycznych i komend 
słownych. Niedozwolone jest podawanie psu pokarmu.

Ćwiczenie 4

Pies siedzi lub stoi obok przewodnika po jego lewej lub prawej stronie na brzegu.  
Pomocnik wrzuca do wody aport. Pies zostaje wysłany przez przewodnika po aport. 
Pies musi  przynieść aport  do przewodnika i  oddać mu go.  Można ułatwić psu to 
zadanie wchodząc do wody mu naprzeciw,  nie dalej  jednak, niż do oznaczonego 
miejsca.  5 m w jedną stronę. Ćwiczenie uważa się za zakończone gdy pies osiągnie 
łapami dno.

Ćwiczenie 5

Przewodnik  zajmuje  pozycję  w  wodzie,  pomocnik  w  tym  czasie  przytrzymuje 
delikatnie psa, przewodnik pokazuje psu aport. Przewodnik woła do siebie psa. Pies 
płynie  do  przewodnika,  odbiera  aport  i  wraca  wraz  z  przewodnikiem do  brzegu, 
dozwolone jest przytrzymanie się przez przewodnika kamizelki  psa, niedozwolone 
jest  holowanie  przewodnika  przez  psa.  Ćwiczenie  uważa  się  za  zakończone  w 
momencie osiągnięcia przez psa gruntu.  5 m w jedną stronę.
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Klasa młodzieży (12-18 msc)

Ćwiczenia składowe (max. ilość punktów do zdobycia)

1. Marsz przy nodze przewodnika na smyczy 10 pkt.

2. Siadanie na rozkaz opiekuna 10 pkt.

3. Warowanie na rozkaz opiekuna 10pkt.

4. Zostawanie na komendę 15 pkt.

5. Aportowanie przedmiotu z wody 25 pkt.

6. Płynięcie do pomocnika w wodzie, odebranie aportu, powrót razem 30 pkt

Razem 100 pkt.

Ćwiczenie 1

Przewodnik z psem zajmują pozycję zasadniczą w wyznaczonym miejscu.

Na polecenie przewodnika pies trzymany luźno na smyczy powinien iść przy nodze 
przewodnika, nie napinając smyczy. Dystans 30 m, dwa zwroty pod kątem prostym, 
jeden zwrot pod kątem 180 stopni. Dozwolone jest zachęcanie psa, komenda słowną 
i  optyczną  do  podążania  za  przewodnikiem.  Niedozwolone  jest  podawanie  psu 
pokarmu. Miejsca zwrotów będą zaznaczone.

Ćwiczenie 2

Przewodnik zajmuje pozycję przed stojącym psem. Trzyma smycz w dłoni. Podaje 
psu  komendę  do  siadania.  Dozwolone  jest  równoczesne  używanie  znaków 
optycznych i komendy głosowej. Niedozwolone jest podawanie psu pokarmu.
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Ćwiczenie 3

Ćwiczenie to wykonuje się podobnie jak poprzednie, lecz wypowiada się komendę do 
warowania,  dozwolone  jest  równoczesne  używanie  znaków optycznych  i  komend 
słownych. Niedozwolone jest podawanie psu pokarmu.

Ćwiczenie 4

Przewodnik  zajmuje  pozycję  przed  stojącym  psem,  wydaje  mu  komendę  do 
siedzenia  i  pozostania  na  miejscu,  odchodzi  na  wyznaczoną  przez  sędziego 
odległość (max. 2 m) i powraca do psa. Pies powinien pozostać w pozycji „siad” do 
czasu zajęcia przez przewodnika miejsca z prawej lub lewej strony psa, w zależności 
od  strony,  po  której  pies  pracuje.  Po  zakończeniu  ćwiczenia  dozwolone  jest 
nagrodzenie psa głosem lub gestem, niedozwolone jest podawanie psu pokarmu.

Ćwiczenie 5

Przewodnik z psem zajmuje pozycję zasadniczą na brzegu. Pomocnik wrzuca do 
wody aport. Pies zostaje wysłany przez przewodnika po aport. Pies musi przynieść 
aport do przewodnika i oddać mu go. Można ułatwić psu to zadanie wchodząc do 
wody mu naprzeciw, nie dalej jednak, niż do oznaczonego miejsca. Dystans  5 m w 
jedną stronę.

Ćwiczenie 6

Przewodnik z psem zajmuje pozycję zasadniczą na brzegu. Pomocnik w tym czasie 
zajmuje miejsce w wodzie, w odległości 10 m od brzegu, następnie zachęca psa 
aportem do podpłynięcia do siebie. Przewodnik, komendą wysyła psa do pozoranta. 
Pies  płynie,  odbiera  od  pozoranta  aport  i  wraca  do  brzegu,  do  przewodnika. 
Ćwiczenie uważa się za zakończone w momencie oddania aportu przewodnikowi, 
dozwolone jest wejście przewodnika do wody do miejsca oznaczonego.
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Klasa I (>15 msc)

Ćwiczenia składowe (max ilość punktów do zdobycia)

1. Marsz przy nodze przewodnika na smyczy – 10 pkt.

2. Siadanie na komendę przewodnika – 10 pkt.

3. Warowanie komendę przewodnika – 10 pkt.

4. Płynięcie równoległe z przewodnikiem – team swimming 30 pkt.

5. Skok z łodzi – 20 pkt

6. holowanie deski surfingowej z pomocnikiem – 20 pkt.

Razem: 100 pkt

Ćwiczenie 1

Przewodnik  z  psem zajmują  pozycję  zasadniczą.  Na komendę przewodnika  pies 
trzymany luźno na smyczy powinien iść tuż przy nodze przewodnika. Dystans  30 m, 
cztery  zwroty  pod  kątem  prostym,  jeden  180  stopni.  Miejsca  zwrotów  będą 
zaznaczone.  Dozwolone  jest  wydawanie  jednokrotnej  komendy  (jednocześnie 
słownej i  optycznej) podczas każdego ze zwrotów, niedozwolone jest powtarzanie 
komend  i  nagradzanie  psa  pokarmem  podczas  wykonywania  i  na  zakończenie 
zadania.
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Ćwiczenie 2

Przewodnik zajmuje pozycję przed stojącym psem. Trzyma smycz w dłoni. Podaje 
psu  komendę  do  siadania.  Dozwolone  jest  jednoczesne  używanie  znaków 
optycznych.  Niedozwolone  jest  podawanie  psu  pokarmu.  Pies  musi  wykonać 
polecenie po jednokrotnym wydaniu komendy.

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie to wykonuje się podobnie jak poprzednie, lecz wypowiada się komendę do 
warowania,  dozwolone  jest  jednoczesne  używanie  znaków  optycznych. 
Niedozwolone jest podawanie psu pokarmu.

Ćwiczenie 4

Pies  z  przewodnikiem  wchodzą  razem  do  wody.  Płyną  obok  siebie  w  kierunku 
przeciwległego  brzegu.  Na  komendę  sędziego  (słowną  lub  wydaną  gwizdkiem) 
zawracają  i  płyną  razem  do  brzegu.  Przewodnik  nie  może  przytrzymywać  się 
kamizelki psa, ani być przez niego holowany. Dozwolone jest wydawanie komend w 
wodzie zachęcających psa do płynięcia w określonym kierunku. W ćwiczeniu tym 
pies płynie  równolegle obok przewodnika, nie dopuszczalne jest aby człowiek był 
przez psa wyprzedzany, aby pies na niego napływał, lub odpływał na boki dalej niż 
na odległość 1m.

Ćwiczenie 5

Pies z pomocnikiem odpływają łodzią na odległość 20 m. Na komendę przewodnika,  
pies wyskakuje z łodzi i płynie do brzegu do przewodnika. Pomocnik może zachęcać 
psa do skoku, ale nie wolno go zmuszać, ani wypychać z łodzi. Przewodnik może 
używać komend głosowych i optycznych zachęcających psa do wyskoczenia z łodzi

Ćwiczenie 6

Przewodnik  wraz  z  psem  zajmują  pozycję  zasadniczą  na  brzegu.  Na  wodzie  w 
odległości  ok.  15  m  od  brzegu  unosi  się  pomocnik  na  desce  surfingowej.  Na 
komendę przewodnika pies płynie do deski, chwyta podany przez pomocnika hol od 
deski i holuje deskę z pomocnikiem do przewodnika na brzegu. Dopuszczalne jest, 
aby pies wypuścił hol w momencie gdy łapami poczuje grunt.
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Klasa II

Ćwiczenia składowe (max ilość punktów do zdobycia)

1. Marsz bez smyczy, „SIAD” w marszu, do mnie i noga – 25 pkt. 

2. Człowiek za burtą- pies startuje z brzegu – 25 pkt.

3. Holowanie łodzi z przewodnikiem – pies startuje z brzegu – 30 pkt

4. Przyniesienie jednego z dwóch wybranych aportów – 20 pkt.

Razem: 100 pkt.

Ćwiczenie 1

Na komendę do równania pies powinien iść tuż przy nodze przewodnika, Dystans 
30m,  cztery  zwroty  pod  kątem  prostym,  jeden  180  stopni.  W  trakcie  marszu 
przewodnik nie  zatrzymując  się  daje psu komendę „siad”  i  maszeruje dalej.  Pies 
powinien niezwłocznie usiąść.  Przewodnik odchodzi  na 10 kroków,  odwraca się  i 
woła psa do siebie. Pies podchodzi lub podbiega do przewodnika, siada przed nim, a 
następnie  na  komendę  zajmuje  pozycję  zasadniczą  przy  nodze  przewodnika. 
Miejsca wykonywania zwrotów i pozostawienie psa „na siad” będą zaznaczone.
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Ćwiczenie 2

Pomocnik  odpływa  łodzią.  Pies  pozostaje  wraz  z  przewodnikiem  na  brzegu.  Po 
pokonaniu 20 m pomocnik zawraca łodzią i znienacka z niej wypada. Głośno woła o 
pomoc.  Przewodnik  wysyła  psa  do  wody.  Pies  dopływa  do  ruszającego  się, 
przytomnego poszkodowanego, opływa go na tyle blisko by ten mógł uchwycić się 
kamizelki  lub  szorek  poczym  powraca  natychmiast  w  kierunku  brzegu  holując 
poszkodowanego. Dozwolona jest pomoc głosowa ze strony przewodnika.

Ćwiczenie 3

Pies z pomocnikiem pozostaje na brzegu. Przewodnik odpływa łodzią na odległość 
10 m. Zatrzymuje  się i  pokazuje psu hol. Pomocnik wysyła psa do przewodnika. 
Zadaniem  psa  jest  podebranie  holu  i  przyciągnięcie  łódki  z  przewodnikiem  do 
brzegu. Ćwiczenie uważa się za zakończone gdy pies osiągnie łapami dno. Podczas 
wykonywania  ćwiczenia  dopuszcza się  aby pomocnik  komendą głosową kierował 
psem w stronę  przewodnika  zaś  przewodnik  zachęcał  psa  do  podebrania  holu  
i płynięcia do brzegu. Wielokrotne powtarzanie tych komend będzie jednak karane 
punktacją ujemną.

Ćwiczenie 4

Przewodnik wraz z psem zajmują pozycję na brzegu. Pomocnik wyrzuca do wody 
dwa aporty (jeden po drugim), jeden w  lewą, drugi w prawą stronę. Ważne jest aby 
różnica  w odległości  między aportem lewym  i  prawym  była  wyraźna  (2   -  3  m). 
Sędzia  określa,  który  aport  pies  ma  przynieść  do  brzegu  (lewy  czy  prawy). 
Przewodnik wysyła  psa po wybrany przez sędziego aport.  Pies płynie,  podejmuje 
wskazany aport  i  przynosi  go do przewodnika na brzeg. Ćwiczenia uważa się za 
zakończone, kiedy pies osiągnie łapami dno.
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Klasa III

Ćwiczenia składowe ( max. ilość punktów do zdobycia).

1. Pozostawania na miejscu bez przewodnika w pozycji na siad i na waruj – 25 
pkt.

2. Ratowanie osoby nieprzytomnej - 25 pkt.

3. Zaniesienie wiosła z jednej do drugiej łodzi – 30 pkt.

4. Szukanie aportu - 20 pkt

Razem: 100 pkt.

Ćwiczenie 1

Pies zostaje posadzony przez przewodnika we wskazanym przez sędziego miejscu, 
po czym przewodnik oddala się na wyznaczone przez sędziego miejsce. Pies musi 
siedzieć  na  miejscu.  Po  wyznaczonym  czasie  przewodnik  wraca  i  wydaje  psu 
komendę  WARUJ,  po  czym  znowu  oddala  się.  Pies  leży  na  miejscu.  Po 
wyznaczonym czasie, na znak sędziego, przewodnik wraca, przypina psa na smycz. 
Sędzia przez cały czas obserwuje psa. Pies nie powinien zmieniać pozycji w czasie 
trwania  ćwiczenia.  Nie  wolno  mu  też  pobiec  za  przewodnikiem.  Czas  trwania 
ćwiczenia 1 minuta dla każdej pozycji.

Ćwiczenie 2

Pies wraz z przewodnikiem zajmują pozycję na plaży. Na wodzie w odległości 15 
metrów  od  brzegu  unosi  się  pozorant  udając  osobę  nieprzytomną.  Przewodnik 
wysyła psa po tą osobę. Pies płynie, chwyta pozoranta za rękę i holuje do brzegu. 
Dopuszczalne jest wypuszczenie ręki pozoranta gdy pies poczuje grunt pod nogami.

Ćwiczenie 3

Przewodnik  wraz  z  psem wsiadają  do łodzi  i  odpływają.  Na wodzie  jest  również 
druga łódź z pomocnikiem. Na komendę przewodnika pies wyskakuje z łodzi i płynie 
do  drugiej  łodzi  po  wiosło.  Odbiera  wiosło  od  pomocnika  i  wraca  z  nim  do 
przewodnika . Pies oddaje wiosło przewodnikowi. Dystans 25 m.,  odległość miedzy 
łodziami  min.  5  m. Ćwiczenie uważa się  za zakończone w momencie kiedy pies 
oddaje wiosło przewodnikowi.
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Ćwiczenie 4

Pomocnik umieszcza w wodzie w odległości 10 m od brzegu aport. Pies nie może 
widzieć ani słyszeć wrzucania aportu do wody (może odejść z przewodnikiem poza 
teren ćwiczeń).  Na  komendę sędziego przewodnik  przyprowadza  psa na brzeg  i 
wydaje mu komendę do szukania przedmiotu. Pies winien odnaleźć aport, przynieść 
go  i  oddać  przewodnikowi.  Ćwiczenie  uznaje  się  za  zakończone  gdy  łapy  psa 
osiągną dno.
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Klasa IV

Ćwiczenia składowe (max. ilość punktów o zdobycia)

1. Pozostanie w pozycji waruj  w grupie -  20 pkt.

2. Ratowanie dwóch topiących się osób - 30 pkt.

3. Zaniesienie koła ratunkowego do tonącego - 30 pkt.

4. Człowiek za burtą – pies skacze z łodzi – 20 pkt.

Razem 100 pkt.

Ćwiczenie 1

Grupa min. 5 psów zostaje przez swoich przewodników ułożona w pozycji  waruj.  
Przewodnik odchodzi od psa na odl. 2 m. Odległość pomiędzy każdym psem - 3 m. 
Pies musi pozostać na miejscu nie zmieniając pozycji waruj przez cały czas trwania 
ćwiczenia (1 min.). Po czym przewodnik wraca do swojego psa obchodząc go w ten 
sposób aby pies zajął prawidłową pozycje „noga”.

Uwaga! jeśli  grupa  przystępujących do certyfikacji  psów nie  liczy 5,  należy 
użyć do tego ćwiczenia psów z innych klas jako pozorantów. W tej sytuacji  
obok psa pozoranta może znajdować się jego przewodnik pomagając swojemu 
psu  zachować  wymaganą  pozycję  „waruj”.  Pies  ten  nie  musi  zakończyć 
ćwiczenia pozycją „noga”. Nie wskazane jest również puszczanie takiego psa 
luzem gdy wiemy, że może on przeszkadzać psu egzaminowanemu (np. jest 
młody itp.). Psami pozorantami nie mogą być suki w cieczce.

Ćwiczenie 2

Przewodnik z psem zajmują pozycję zasadniczą na brzegu. W wodzie w odległości 
ok. 20 metrów od brzegu i 8 metrów od siebie znajdują się dwaj pozoranci udający 
topielców.  Jeden z nich żywiołowo wzywa pomocy,  macha rękami,  chlapie.  Drugi 
unosi  się  na  wodzie  udając  nieprzytomnego.  Przewodnik  wysyła  psa  po  osobę 
przytomną, krzyczącą w wodzie. Pies płynie, opływa tą osobę pozwalając chwycić się 
kamizelki. Następnie pies holując osobę przytomną płynie po pozoranta udającego 
osobę nieprzytomną i  unoszącego się  bez ruchu na wodzie.  Podpływa  do osoby 
nieprzytomnej, chwyta ją za rękę i holuje obie osoby do przewodnika na brzegu. Pies 
może puścić rękę topielca, gdy poczuje grunt pod nogami.
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Ćwiczenie 3

Przewodnik  wraz  z  psem  zajmują  pozycję  zasadniczą  na  brzegu.  W  wodzie  w 
odległości   20  metrów  od  brzegu  znajduje  się  pomocnik  udający  topiącego  się. 
Przewodnik  podaje  psu  koło  ratunkowe.  Pies  bierze  koło  za  life  -  linkę  (nie 
przywiązujemy żadnych rzutek!!) i zanosi je do pozoranta. Na komendę przewodnika 
pies holuje pozoranta do brzegu do przewodnika. Pies może w drodze powrotnej 
holować pozoranta za koło lub za kamizelkę. Ważny jest element zaniesienia koła. 

Ćwiczenia 4

Przewodnik,  pomocnik  i  pies  odpływają  łodzią  na  odległość  20  m.  W  pewnym 
momencie  pomocnik  wypada  niespodziewanie  do  wody.  Przewodnik  wyskakuje 
natychmiast  do  pomocnika,  za  nim  niezwłocznie  pies  i  płyną  razem  w  kierunku 
pomocnika. Przewodnik chwyta pomocnika chwytem ratowniczym, następnie chwyta 
się uprzęży psa, który winien odholować obu na brzeg. 
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Klasa weteranów ( >7 lat)

Ćwiczenia składowe (max. ilość punktów do zdobycia)

1. Chodzenie przy nodze na luźnej smyczy, siadanie, warowanie, stawanie na 
polecenie 20 pkt.

2. Aportowanie przedmiotu z wody 25 pkt.

3. Przynoszenie przedmiotu do pozoranta znajdującego się w wodzie 25 pkt.

4. Holowanie surfera na brzeg 30 pkt.

Razem: 100 pkt.

Ćwiczenie 1

Na komendę  pies  prowadzony  na  luźnej  smyczy  idzie  przy  nodze  przewodnika. 
Przewodnik i pies idą po wyznaczonym torze, w zaznaczonych miejscach robią zwrot 
w prawo, następnie w lewo, po czym  zawracają i wracają tą samą drogą. Na końcu 
przewodnik wydaje psu komendę SIAD, następnie WARUJ i STÓJ.

Ćwiczenie 2

Przewodnik  wraz  z  psem  stają  na  brzegu.  Pomocnik  rzuca  aport  do  wody  na 
odległość 10 m.  Pies na polecenie przewodnika płynie po aport i  przynosi go do 
przewodnika.  Dopuszcza  się  pozostawienie  aportu  gdy  pies  łapami  będzie  mógł 
sięgnąć do dna.

Ćwiczenie 3

Przewodnik  wraz  z  psem  zajmują  pozycje  zasadniczą  na  brzegu.  W  wodzie  w 
odległości  10  m  od  brzegu  znajduje  się  pozorant  udający  topielca.  Przewodnik 
podaje  psu  „Pamelę”.  Zadaniem  psa  jest  odebranie  Pameli  od  przewodnika  i 
zaniesienie jej do pomocnika. Pies ma przekazać „Pamelę” pomocnikowi a następnie 
wrócić do brzegu.

Ćwiczenie 4

Przewodnik z psem pozostaje na brzegu. Na wodzie w odległości 10 m. od brzegu 
unosi się deska surfingowa z pozorantem. Przewodnik wysyła psa do deski. Gdy ten 
dopłynie do deski pozorant podaje psu linkę (hol) i komendą kieruje psa w stronę 
brzegu nakazując mu holowanie deski.  Dopuszczalne jest wypuszczenie holu gdy 
pies łapami będzie mógł sięgnąć do dna.
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PUNKTY KARNE

do regulaminu testów pracy wodnej

Agresja wobec przewodnika, pozoranta bądź innego psa dyskwalifikacja

Przekroczenie limitu czasowego - 2 pkt.

Wyjście poza teren ograniczony do ćwiczeń - 3 pkt.

Powrót poza wyznaczony cel /(plażę) - 3 pkt.

Pies sam nie wyskakuje z łodzi do wody - 3 pkt.

W pływaniu zespołowym pies oddala się o więcej niż 1 metr od 
przewodnika (poza opływaniem go w celu wytracenia czasu) - 3 pkt.

W pływaniu zespołowym, napływanie na przewodnika - 5 pkt.

Chwytanie nieprzytomnego za inną część ciała niż ręka dyskwalifikacja

Nie przyjmowanie pozycji zasadniczej - 1 pkt.

Pies płynąc po wyznaczony obiekt wielokrotnie zawraca w stronę 
brzegu - 3 pkt.

Pies płynąc po wyznaczony obiekt nie płynie wprost do obiektu - 3 pkt.

Pies po popłynięciu po określony obiekt wielokrotnie porzuca go 
i ponownie podejmuje - 3 pkt.

Wyprzedzanie przewodnika podczas marszu - 3 pkt.

Każde powtórzenie komendy (dozwolone jest 2 krotne 
wypowiedzenie komendy) - 2 pkt.

Samowolna zmiana wyznaczonej pozycji - 2 pkt.
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Limity czasowe

Klasa szczeniąt

Ćwiczenie 4  – 3 minuty

Ćwiczenie 5  – 3 minuty

Klasa młodzieży

Ćwiczenie 5  – 3 minuty

Ćwiczenie 6 –  3 minuty

Klasa I

Ćwiczenie 4 – 3 minuty

Ćwiczenie 5 – 1 minuta na wyskok z łodzi

Ćwiczenie 6 – 3 minuty

Klasa II

Ćwiczenie 2 – 4 minuty

Ćwiczenie 3 – 3 minuty

Ćwiczenie 4 – 2 minuty na wejście do wody

Klasa III

Ćwiczenie  2  –  1  minuta  na  wejście  do  wody,  3  min.  na  dopłynięcie  do 
nieprzytomnego

Ćwiczenie 3 – 1 minuty na wyskok z łodzi

Ćwiczenie 4 – 2 minuty

Klasa IV

Ćwiczenie 2 – 1 minuta

Ćwiczenie 3 – 1 minuta  na pobranie koła i wejście z nim do wody

Ćwiczenie 4 – 30 sekund na wyskoczenie z łodzi

Klasa weteranów

Bez limitów czasowych poza wejściem do wody na które pies ma w każdym 
ćwiczeniu 1 minutę.

18


	Klasa szczeniąt (6-12 msc)
	Klasa młodzieży (12-18 msc)
	Klasa I (>15 msc)
	Klasa II
	Klasa III
	Klasa IV
	Klasa weteranów ( >7 lat)

