
BELGIA

BREVET A

Dopuszczalny dla psów od 12 miesiąca życia.

Ćwiczenia brevetu A wymagają użycia:

- łodzi/pontonu

- bojki na odległości 50 m i drugiej na odległości 25 m

- manekina o rozmiarach dziecka 12-letniego. 

ĆWICZENIE 1 10 pkt

Marsz na smyczy na dystansie 20 m, zwrot i powrót na miejsce startu. Smycz luźna, dystans między  
przewodnikiem, a psem nie może być większy niż 0,5 m !

Punkty karne:

- dodatkowa komenda: -1 pkt

- dystans między psem, a przewodnikiem przekracza 0,5 m: -1 pkt

- napięta smycz: - 1 pkt

ĆWICZENIE 2 15 PKT

Skok z łodzi, dystans 50 m.

Pies na łodzi z pomocnikiem, przewodnik na lądzie. Na znak sędziego przewodnik przywołuje psa do 
siebie. Czas maksymalny na wykonanie tego ćwiczenia 2 min.

Punkty karne:

- pierwsze 10 sekund na zachęcanie psa do skoku z łodzi – gratis

- jeśli pies nie wyskoczy po upływie 15 sek , pomocnik „pomaga” psu 

- dodatkowa komenda: -1 pkt

- powrót poza wyznaczona strefę: -2 pkt

- przekroczenie limitu czasu: -2 pkt



ĆWICZENIE 3 25 PKT

Odebranie aportu od pomocnika znajdującego się w łodzi, start z brzegu, dystans 50 m

Sędzia wraz z pomocnikiem znajdują się na łodzi, pies i przewodnik na brzegu. Na znak dany przez  
sędziego (na łodzi, drugi sędzia jest na lądzie) pomocnik przez 10 sek przyciąga uwagę psa, krzykiem i  
chlapaniem  aportem  w  wodzie.  Jeśli  przewodnik  sobie  tego  nie  życzy,  należy  to  wcześniej  
zasygnalizować  sędziemu.  W  takim  przypadku  pomocnik  pokarze  aport  po  sygnale  sędziego. 
Przewodnik wysyła psa do łodzi. Gdy pies jest już w jej pobliżu, pomocnik podaje psu aport do pyska i  
pies wraca z aportem na brzeg. Przewodnik może wybrać aport, który pies ma przynieść. Czas jest  
mierzony od momentu wydania polecenia przez przewodnika do momentu, gdy pies będzie miał 
grunt pod łapami. Maksymalny czas na wykonanie tego zadania 4 min.

Punkty karne:

- 10 sek gratisowych na rozpoczęcie ćwiczenia

- kiedy pies zbliży się do łodzi przewodnik może wydać tylko jedno polecenie odebrania aportu (typu:  
„weź”)

- dodatkowa komenda -1 pkt

- ponowne podanie aportu -2 pkt

- porzucenie i ponowne podjęcie aportu -1 pkt

- aport nie może być rzucony (jest podawany do pyska)

- powrót poza wyznaczoną strefę -2 pkt

- nie przyniesienie aportu w wyznaczonym czasie strata wszystkich punktów

ĆWICZENIE 4 25 PKT

Holowanie łodzi do brzegu, dystans 25 m, start z brzegu

2 pomocników i sędzia odpływają łodzią na odległość 25 m. Do dziobu łodzi przywiązana jest lina  
długości 3 m. Na końcu liny pomocnik przywiązuje aport. Na znak sędziego pomocnik znajdujący się 
na łodzi przez 10 sek przyciąga uwagę psa wołaniem i machaniem liną. Jeśli przewodnik nie życzy  
sobie  tego,  należy  wcześniej  zgłosić  to  sędziemu.  Wówczas  pomocnik  jedynie  pokarze  psu  linę 
rozpoczynając  ćwiczenie.  Gdy  pies  znajduje  się  na  wysokości  łodzi,  pomocnik  podaje  mu  aport 
przywiązany  do  liny  i  stopniowo popuszcza  linę,  tak,  aby  ułatwić  psu  holowanie  łodzi  na  brzeg.  
Przewodnik  może  dowolnie  wybrać  aport,  który  ma  być  przywiązany  do  liny.  Mierzenie  czasu 
rozpoczyna się w momencie, gdy przewodnik wydaje psu polecenie i kończy się, gdy pies ma grunt  
pod łapami. Czas na wykonanie ćwiczenia 3 min.

Punkty karne:

- 10 sek gratisowych na rozpoczęcie ćwiczenia



- gdy pies dopływa do łodzi przewodnik może wydać jedno polecenie (j.w.)

- dodatkowa komenda -1 pkt

- ponowne podanie aportu/liny -2pkt

- upuszczenie i ponowne podjęcie aportu przez psa -1pkt

- aport/lina nie może być rzucony/a

- powrót poza wyznaczony sektor -2pkt

- przekroczenie czasu strata wszystkich punktów

ĆWICZENIE 5 25PKT

Przyniesienie manekina rzuconego z łodzi znajdującej się 25 m od brzegu. Pies startuje z brzegu.

Na znak sędziego pomocnik wyrzuca manekina z łodzi, a łódź odpływa na odległość 50 m od brzegu.

Pies powinien przyholować manekina chwytając go za ramię. Czas na wykonanie ćwiczenia 3 min.

Punkty karne:

- 10 sek gratisowych na rozpoczęcie ćwiczenia

- gdy pies dopływa do manekina przewodnik może wydać jedno polecenie (j.w.)

- dodatkowa komenda -1 pkt

- upuszczenie i ponowne uchwycenie manekina przez psa -1pkt

- zniszczenie lub gryzienie manekina utrata wszystkich punktów

- powrót poza wyznaczony sektor -2pkt

- przekroczenie czasu strata wszystkich punktów

UWAGI DODATKOWE:

Oceniane jest  również generalne zachowanie się psa,  ale także przewodnika.  Ewentualne punkty 
karne mogą być odjęte od ogólnej sumy punktów uzyskanych przez psa.  Np. agresywne zachowanie 
przewodnika lub psa, nieodpowiednie słownictwo przewodnika, zaniedbany pies, etc. Wszelkie formy 
agresji ze strony przewodnika lub psa karane są wykluczeniem z ewentualnym wpisem do książeczki  
pracy. W takiej sytuacji sędzia sporządza szczegółowy raport na temat zaistniałej sytuacji. 

Punkty karne:



- odjęcie punktów każdorazowo wymaga wyjaśnienia powodów, dla których punkty zostały odjęte

- zanieczyszczenie terenu ćwiczeń przez psa:

- siusiu : -3 pkt

- kupa : -5 pkt

BREVET B

Psy od 15 miesiąca życia

Ćwiczenia brevetu B wymagają:

- dwóch łodzi – jedna na wysokości bojki 50 m od brzegu, druga – 25 m od brzegu

- manekina o rozmiarach dziecka 12-letniego

- „topielca”

ĆWICZENIE 1 10 PKT

Marsz na smyczy i powrót bez smyczy 

 

Przewodnik przedstawia psa sędziemu. Sędzia dotyka psa. Następnie przewodnik z psem na smyczy – 
marsz na dystansie 20 m, zwrot w prawo, zatrzymanie. Przewodnik zdejmuje smycz lub obroże i  
smycz psu i mając psa przy nodze wraca  ponownie w stronę sędziego i zatrzymują się przed nim.  
Odległość  między  psem  i  przewodnikiem  nie  może  przekraczać  0,5  m.  Zachowanie  psa 
(posłuszeństwo, spokój) są oceniane przez sędziego.

ĆWICZENIE 2 20 PKT

Holowanie łodzi z dystansu 50 m

Sędzia, operator łodzi i pomocnik odpływają łodzią na odległość 50 m.  Na przodzie łodzi przywiązana  
jest lina o długości 3 m. Pies i przewodnik znajdują się na brzegu. Sędzia znajdujący się na łodzi daje  
znak  sędziemu  na  lądzie  kiedy  łódź  jest  gotowa  do  rozpoczęcia  ćwiczenia.  Ten  daje  znak 
przewodnikowi, że może wysłać psa po łódź. Na ten znak pomocnik, znajdujący się na łodzi może  
starać się przyciągnąć uwagę psa przez 10 sek, nie używając przy tym oczywiście jego imienia. Jeżeli  
przewodnik,  nie  życzy  sobie  tego,  należy  poinformować  sędziego  przed  rozpoczęciem  ćwiczenia. 
Kiedy pies znajduje się na wysokości łodzi, pomocnik podaje mu do pyska linę. Przewodnik popuszcza  
linę  stopniowo  umożliwiając  psy  łatwiejsze  „ruszenie”  łodzi.   Mierzenie  czasu  rozpoczyna  się  w 



momencie wydania przez przewodnika polecenia psu i kończy się, gdy pies ma grunt pod łapami. Max 
czas na wykonanie ćwiczenia – 5 min.

Punkty karne:

- 10 sek gratisowych na początku ćwiczenia

- kiedy pies dopływa do łodzi, przewodnik może wydać  polecenie wzięcia liny

- dodatkowa komenda: -1 pkt

- ponowne podanie liny: -2 pkt

- wypuszczenie i ponowne podjęcie liny przez psa: -1pkt

- lina nie może być rzucona

- powrót poza wyznaczoną strefę: -2pkt

- przekroczenie limitu czasu: strata wszystkich punktów

ĆWICZENIE 3 20 PKT

Manekin, start z łodzi

Operator łodzi, sędzia, pomocnik i przewodnik razem z psem odpływają łodzią na odległość 25 m od 
brzegu. Łódź zatrzymuje się równolegle do brzegu, zwrócona w kierunku bojki oznaczającej 25 m, 
gdzie w drugiej łodzi znajduje się drugi sędzia. Na jego znak, pomocnik wyrzuca manekina do wody.  
W momencie, gdy manekin znajduje się już w wodzie, przewodnik wydaje psu komendę przyniesienia  
manekina. Łódź płynie dalej na dystansie 15 m i tam się zatrzymuje. Pies powinien chwycić manekina  
za rękę i  powrócić  z nim do łodzi.  Kiedy manekin znajduje się już  na wyciągnięcie ręki  od łodzi,  
przewodnik  może  odebrać  go  od  psa.  Jeśli  przewodnik  sobie  życzy,  pies  może  być  wciągnięty 
ponownie do łodzi. 

Mierzenie czasu rozpoczyna się w momencie wydania komendy przez przewodnika i kończy się, gdy 
manekin zostaje wciągnięty na łódź. Maksymalny czas na wykonanie ćwiczenia – 2 min. Sędziowie,  
decydując o kierunku, w którym ma być wykonywane ćwiczenie powinni brać pod uwagę nurt (fale,  
wiatr etc – przyp.tłum), ale operator łodzi nie może korygować kursu i musi nawigować stale w tym  
samym  kierunku.   Sędziowie  mogą  ewentualnie,  w  przypadku  silnego  nurtu,  odpowiednio 
dostosować limit czasu na wykonanie ćwiczenia.

Punkty karne:

- 10 sek gratisowych na początku ćwiczenia

- jeżeli pies nie wyskoczy sam z łodzi, po upływie 15 sek przewodnik lub pomocnik pomaga psu: -5pkt

- kiedy pies dopłynie do manekina przewodnik może wydać mu 1 komendę (np. weź)



- dodatkowa komenda: -1 pkt

- wypuszczenie i ponowne podjęcie manekina przez psa: -1 pkt

- zniszczenie  lub poważne „uszkodzenie” manekina: utrata wszystkich punktów

- przekroczenie limitu czasu: utrata wszystkich puntków

ĆWICZENIE 4 25 pkt

Topielec żywy – dystans 25 m

Operator  łodzi,  sędzia  i  pozorant  odpływają  łodzią  na  odległość  25  m.  Pies  znajduje  się  wraz  z  
przewodnikiem na brzegu. Kiedy łódź jest już na wysokości bojki oznaczającej 25 m, na znak sędziego  
znajdującego się na łodzi, pozorant wypada do wody głośno wołając o pomoc. W tej samej chwili  
przewodnik wysyła psa na ratunek.  Łódź natychmiast odpływa do drugiej boji na odległość 50 m od 
brzegu.  Pozorant udaje panikę machając rękami i wołając pomocy. Nie używa przy tym nigdy imienia  
psa. Kiedy pies dopływa na wysokość topielca, ten chwyta psa za futro (tak stanowią przepisy, ale w  
rzeczywistości topielec chwyta za szorki psa – przyp. Tłum).   Pies powinien zawrócić i przyholować 
topielca do brzegu. Holowany topielec musi unosić się na wodzie leżąc na plecach.

Mierzenie czasu rozpoczyna się w momencie wydania komendy przez przewodnika i kończy się, gdy 
pies ma grunt pod łapami. Maksymalny czas na wykonanie ćwiczenia 3 min.

Punkty karne:

- 10 sek gratisowych na początku ćwiczenia

- kiedy pies dopływa do topielca, przewodnik może wydać 1 komendę

- dodatkowa komenda: -1 pkt

- warczenie lub ugryzienie topielca: utrata wszystkich punktów

-  powrót poza wyznaczoną strefę: -2pkt

- przekroczenie limitu czasu: strata wszystkich punktów

ĆWICZENIE 5 25 pkt

Holowanie dryfującej łodzi, dystans 25 m

Operator 1 łodzi holuje łódź nr2 do bojki oznaczającej odległość 25 m od brzegu , a sam odpływa  
łodzią nr 1 do bojki oznaczającej 50m.  Pływająca lina o długości 3m doczepiona jest do dzioba łodzi  
nr 2. Na dni łodzi nr 2 leży pomocnik, tak aby był niewidoczny dla psa. Pies wraz z przewodnikiem 
znajdują się na brzegu. Na znak sędziego z brzegu, przewodnik wydaje psu polecenie przyholowania 
dryfującej łodzi. Po dopłynięciu do łodzi pies musi odnaleźć linę, chwycić ją i przyholować łódź na 
brzeg. 



Mierzenie czasu rozpoczyna się w momencie wydania komendy przez przewodnika i kończy się, gdy 
pies ma grunt pod łapami. Maksymalny czas na wykonanie ćwiczenia 3 min.

Sędziowie, decydując o kierunku, w którym ma być wykonywane ćwiczenie powinni brać pod uwagę  
nurt  (fale,  wiatr  etc  –  przyp.tłum).  Sędziowie  mogą  ewentualnie,  w  przypadku  silnego  nurtu,  
odpowiednio dostosować limit czasu na wykonanie ćwiczenia.

Punkty karne:

- 10 sek gratisowych na początku ćwiczenia

- kiedy pies dopływa do łodzi, przewodnik może wydać 1 komendę

- dodatkowa komenda: -1 pkt

- wypuszczenie i ponowne podjęcie liny przez psa: -1pkt

-  powrót poza wyznaczoną strefę: -2pkt

- przekroczenie limitu czasu: strata wszystkich punktów

UWAGI DODATKOWE:

Oceniane jest  również generalne zachowanie się psa,  ale także przewodnika.  Ewentualne punkty 
karne mogą być odjęte od ogólnej sumy punktów uzyskanych przez psa.  Np. agresywne zachowanie 
przewodnika lub psa, nieodpowiednie słownictwo przewodnika, zaniedbany pies, etc. Wszelkie formy 
agresji ze strony przewodnika lub psa karane są wykluczeniem z ewentualnym wpisem do książeczki  
pracy. W takiej sytuacji sędzia sporządza szczegółowy raport na temat zaistniałej sytuacji. 

Punkty karne:

- odjęcie punktów każdorazowo wymaga wyjaśnienia powodów, dla których punkty zostały odjęte

- zanieczyszczenie terenu ćwiczeń przez psa:

- siusiu : -3 pkt

- kupa : -5 pkt

BREVET C

Psy od 18 miesiąca życia

Ćwiczenia brevetu C  wymagają użycia:

- dwóch łodzi



- dwóch bojek (50 m i 25 m od brzegu)

- bojki pływającej (?)

- linki pływającej o grubości ok. 15 mm i długości co najmniej 30 m

- dwóch „topielców”

ĆWICZENIE 1 10 pkt

Chodzenie bez smyczy

Przewodnik przedstawia psa sędziemu. Sędzia dotyka psa. Następnie przewodnik z psem przy nodze, 
bez smyczy – marsz na dystansie 20 m, zwrot w prawo i  powrót do sędziego. W odróżnieniu od 
ćwiczeń z poprzednich grup, odległość między psem i przewodnikiem może nieco przekraczać 0,5 m.  
Zachowanie psa (posłuszeństwo, spokój) są oceniane przez sędziego.

Punkty karne:

- dodatkowa komenda: -1 pkt

- dystans między psem, a przewodnikiem większy niż 0,5 m: -1 pkt

ĆWICZENIE 2 20 pkt

Zanoszenie liny do dryfującej łodzi, dystans 25 m:

Operator  łodzi,  sędzia  i  pomocnik  odpływają  łodzią  na  wysokość  1-ej  bojki  (tj.  25  m).  Pies  z  
przewodnikiem  znajdują  się  na  brzegu.  Sędzia  z  łodzi  sygnalizuje  sędziemu znajdującemu  się  na 
brzegu  gotowość  do  rozpoczęcia  ćwiczenia.  Ten  daje  znak  przewodnikowi  psa,  zezwalając  na 
rozpoczęcie ćwiczenia – tj. zaniesienia liny do łodzi. Na ten znak pomocnik znajdujący się na łodzi  
może przez 10 sek. Przyciągać uwagę psa, ale nie używając jego imienia. Jeśli przewodnik nie życzy 
sobie tego powinien poinformować sędziego przed rozpoczęciem ćwiczenia. Lina może być podana 
psu  przez  przewodnika,  lub  rzucona  do  wody,  ale  musi  się  to  odbywać  w  wyznaczonej  strefie 
przybrzeżnej (tj. nie wolno rzucać liny daleko, ani głęboko wchodzić z psem do wody – przyp. Tłum).

Pies ma zanieść linę do łodzi. Gdy znajduje się już na wyciągnięcie ręki od łodzi, pomocnik odbiera  
psu linę i, jeśli przewodnik wyraża na to zgodę, wciąga psa do łodzi.

Mierzenie czasu rozpoczyna się w momencie wydania komendy przez przewodnika i kończy się, gdy 
pies oddaje linę pomocnikowi na łódź. Maksymalny czas na wykonanie ćwiczenia – 2 min.

Punkty karne:

- 10 sek gratisowych na początku ćwiczenia

- dodatkowa komenda: -1 pkt



- wypuszczenie i ponowne podjęcie liny przez psa: -1pkt

- przekroczenie limitu czasu: strata wszystkich punktów

ĆWICZENIE 3 20 pkt

Zaniesienie koła ratunkowego topielcowi, start z łodzi, powrót do łodzi:

Operator 2-ej łodzi  zabiera pomocnika (topielca) na odległość 40 m od brzegu. Na znak sędziego  
brzegowego  topielec  wyskakuje  z  łodzi  i  wzywa  pomocy.   Łódź  odpływa  dalej  na  odległość  co 
najmniej 75 m od brzegu.  Operator, sędzia, pomocnik oraz przewodnik z psem znajdują się na 1-ej  
łodzi, na wysokości bojki oznaczającej 25 m.  Na znak sędziego znajdującego się na łodzi, przewodnik  
rzuca do wody koło ratunkowe i wydaje psu polecenie podjęcia koła i dostarczenia go do topielca. 

Topielec w wodzie symuluje panikę machając rękami i wzywając pomocy. Nigdy jednak nie woła psa 
po imieniu.  Kiedy pies  z  kołem ratunkowym podpływa do topielca,  ten chwyta  się  koła  ,  a  pies  
zawraca i holuje go do 1-ej łodzi. Następnie topielec i (jeśli przewodnik sobie tego życzy) również pies  
są wciągani do łodzi.

Mierzenie czasu rozpoczyna się w momencie wydania komendy przez przewodnika i kończy się, gdy 
pies oddaje koło przewodnikowi. Maksymalny czas na wykonanie ćwiczenia – 2 min.

Punkty karne:

- 10 sek gratisowych na początku ćwiczenia

- jeżeli po upływie 15 sek. Pies nie wyskoczy z łodzi, pomocnik lub operator łodzi mogą mu pomóc:
- 5 pkt

- dodatkowa komenda: -1 pkt

- warczenie lub ugryzienie topielca: utrata wszystkich punktów

- wypuszczenie i ponowne podjęcie koła przez psa: -1pkt

- przekroczenie limitu czasu: strata wszystkich punktów

ĆWICZENIE 4 25 pkt

Holowanie dryfującej łodzi, start z drugiej łodzi

Operator łodzi holuje drugą łódź na wysokość boji oznaczającej 50 m. i wraca na brzeg. „Dryfująca” 
łódź, w której znajduje się pomocnik (leży na jej dnie, tak, aby nie był widoczny) ma doczepioną z 
przodu pływającą linę o długości 3 m. Do pierwszej łodzi wsiadają operator łodzi, sędzia, pomocnik 
oraz  przewodnik  z  psem.  Łódź  przepływa  w  odległości  10  m  od  „dryfującej”  łodzi,  a  następnie  
zatrzymuje się 20 m dalej. Na znak sędziego przewodnik wysyła psa po „dryfującą” łódź. Pies musi 



odnaleźć  unoszącą  się  na  wodzie  linę,  chwycić  ją  w  pysk  i  przyholować  łódź  do  łodzi,  z  której  
rozpoczynał ćwiczenie. Przewodnik odbiera linę od psa i pies jest wciągany do łodzi (jeżeli przewodnik 
sobie tego życzy).

Mierzenie czasu rozpoczyna się w momencie wydania komendy przez przewodnika i kończy się, gdy 
pies oddaje linę przewodnikowi. Maksymalny czas na wykonanie ćwiczenia – 3 min.

Sędziowie, decydując o kierunku, w którym ma być wykonywane ćwiczenie powinni brać pod uwagę  
nurt  (fale,  wiatr  etc  –  przyp.tłum).  Sędziowie  mogą  ewentualnie,  w  przypadku  silnego  nurtu,  
odpowiednio dostosować limit czasu na wykonanie ćwiczenia.

Punkty karne:

- 10 sek gratisowych na początku ćwiczenia

- jeżeli po upływie 15 sek. pies nie wyskoczy z łodzi, pomocnik lub operator łodzi mogą mu pomóc:
- 5 pkt

- gdy pies znajduje się w pobliżu „dryfującej” łodzi przewodnik może wydać mu komendę (np.„weź  
linę”)

- dodatkowa komenda: -1 pkt

- warczenie lub ugryzienie topielca: utrata wszystkich punktów

- wypuszczenie i ponowne podjęcie liny przez psa: -1pkt

- przekroczenie limitu czasu: strata wszystkich punktów

ĆWICZENIE 5 25 pkt

Dwóch topielców, dystans 25 m

Operator łodzi,  sędzia i  dwóch topielców odpływają łodzią na wysokość bojki  oznaczającej  25 m. 
Przewodnik i jego pies znajdują się na brzegu. Kiedy łódź jest na miejscu, znajdujący się na niej sędzia  
daje znać pierwszemu topielcowi, aby ten wyskoczył do wody. Skacząc topielec głośno woła o pomoc.  
Łódź  płynie  dalej,  równolegle  do  brzegu  po  10  m  sędzia  daje  znak  drugiemu  topielcowi,  aby 
wyskoczył (tym razem bez wołania o pomoc). Łódź odpływa na wysokość bojki oznaczającej 50 m. 
Sędzia znajdujący się na brzegu daje znak przewodnikowi , aby ten wysłał psa po pierwszego topielca, 
który udaje panikę machając rękami i głośno woła o pomoc, nie używając jednak imienia psa. Drugi  
topielec „nieprzytomny” unosi się na wodzie, na plecach.  Kiedy pies zbliża się do „żywego” topielca,  
ten chwyta się za jego futro, lub szorki. Pies płynie następnie do „nieprzytomnego” topielca, którego 
chwyta za rękę i wraca na brzeg.

Mierzenie czasu rozpoczyna się w momencie wydania komendy przez przewodnika i kończy się, gdy 
pies ma grunt pod łapami. Maksymalny czas na wykonanie ćwiczenia 10 min.



Sędziowie, decydując o kierunku, w którym ma być wykonywane ćwiczenie powinni brać pod uwagę  
nurt (fale, wiatr etc – przyp.tłum), ale operator łodzi nie może korygować kursu i musi nawigować 
stale  w  tym  samym  kierunku.   Sędziowie  mogą  ewentualnie,  w  przypadku  silnego  nurtu, 
odpowiednio dostosować limit czasu na wykonanie ćwiczenia.

Punkty karne:

- 10 sek gratisowych na początku ćwiczenia

- kiedy pierwszy topielec uchwyci się psa, przewodnik może wydawać psu dodatkowe komendy przez 
10 sek

- kiedy pies chwyci drugiego topielca, przewodnik może zachęcać psa, wydawać mu komendy przez 
10 sek

- pies napływa na „nieprzytomnego” topielca: utrata wszystkich punktów

- dodatkowa komenda: -1 pkt

- warczenie lub ugryzienie topielca: utrata wszystkich punktów

-  powrót poza wyznaczoną strefę: -2pkt

- przekroczenie limitu czasu: strata wszystkich punktów

UWAGI DODATKOWE:

Oceniane jest  również generalne zachowanie się psa,  ale także przewodnika.  Ewentualne punkty 
karne mogą być odjęte od ogólnej sumy punktów uzyskanych przez psa.  Np. agresywne zachowanie 
przewodnika lub psa, nieodpowiednie słownictwo przewodnika, zaniedbany pies, etc. Wszelkie formy 
agresji ze strony przewodnika lub psa karane są wykluczeniem z ewentualnym wpisem do książeczki  
pracy. W takiej sytuacji sędzia sporządza szczegółowy raport na temat zaistniałej sytuacji. 

Punkty karne:

- odjęcie punktów każdorazowo wymaga wyjaśnienia powodów, dla których punkty zostały odjęte

- zanieczyszczenie terenu ćwiczeń przez psa:

- siusiu : -3 pkt

- kupa : -5 pkt


