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Regulamin 

testów psychicznych psów następujących ras 
 

Bernardyn długowłosy i krótkowłosy, Berneński Pies Pasterski, Owczarek Kaukaski, Owczarek 
Środkowo-Azjatycki, Tosa, Pies z Majorki, Dog Argentyński, Pies Kanaryjski, Rottweiler, Doberman 

 

 
Testy przeprowadza wyłącznie międzynarodowy sędzia pracy psów obrończych w obecności 

kierownika sekcji rasy danego Oddziału lub osoby przez niego upoważnionej. 

 

W wypadku, gdy do testów przystępuje pies z innego Oddziału, powinien posiadać skierowanie 

na piśmie. 

 

Do testów psychicznych dopuszczone są psy, które ukończyły 12 miesięcy.  

 

A. W testach sprawdza się : 
 
1. zachowania wobec ludzi; 

2. reakcje na sytuacje nietypowe; 

3. reakcje na inne zwierzęta; 

4. reakcje na strzał; 

5. odporność psychiczną. 

 

Powtórzenie nie zaliczonych testów dozwolone jest po 3 miesiącach. 

 
B. Sposób przeprowadzenia testów: 

 
1. Zachowania wobec ludzi: 

 
Pies na smyczy przechodzi wśród grupy spokojnie poruszających się ludzi (grupa powinna 

składać się z co najmniej 5-6 osób poruszających się w obszarze 10x10m). Przewodnik 

zatrzymuje się przy obcym człowieku, ludzie rozmawiają, idą w jednym kierunku, po 

chwili przewodnik poleca psu wytrzymać spokojnie dotknięcie przez jedną osobę. 

 

Test zaliczony, o ile pies nie wykazuje żadnych oznak agresji ani strachu. 

 

2. Reakcja na sytuacje nietypowe: 
 

Przewodnik prowadzi psa na luźnej smyczy, obok w odległości do 10m ktoś przebiega  

w kierunku prostopadłym do ruchu przewodnika z psem, nie drażniąc ani nie pobudzając 

psa. Przewodnik w trakcie testu może mówić do psa, wpływać na jego zachowanie. 

 

Test zaliczony jeśli pies zachowa się obojętnie lub wykaże zainteresowanie biegnącym, ale 

bez zachowań agresywnych czy pościgu. Zachowanie agresywne lub pościg powodują 

dyskwalifikację.  
 

3. Reakcja na inne zwierzęta:  

 
Przewodnik z psem na smyczy idzie w kierunku dobrze wyszkolonego spokojnego psa 

poruszającego się też na smyczy. Oba psy idą razem ok 20m przy swoich właścicielach  
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w dystansie nie większym niż 3m, po czym przyjmują pozycję siedzącą przywłaścicielach 

na czas 1 min.  

 

Test zaliczony, jeśli pies testowany zachowa się obojętnie lub wykaże zainteresowanie, ale 

zostanie opanowany przez przewodnika. Zachowanie agresywne powoduje 

dyskwalifikacje. 

 
4. Reakcja na strzał:  

 
Strzał z pistoletu starterowego oddaje się z odległości 30 kroków od idącego na smyczy 

psa. 

 

Test zaliczony jeśli pies nie wykaże lęku. 

 

5. Sprawdzenie odporności psychicznej:  

 

Przewodnik z psem na luźnej lince przechodzi nie dalej niż 5m obok drążka z chorągiewką 

(wysokość 1m). Do drążka przywiązana jest 10-metrowa linka, trzymana przez stojącego 

obok pomocnika. W chwili przechodzenia przewodnika z psem, drążek zostaje 

przewrócony. Pies może objawić niepokój, odskoczyć, ale musi po chwili spokojnie  

z przewodnikiem podejść do leżącej chorągiewki. Przewodnik może zachęcać psa, podejść 

pierwszy, nie może ciągnąć psa. 

 

Test zaliczony jeśli pies bez przymusu fizycznego podejdzie do przedmiotu. Jeśli pies nie 

zdecyduje się na podejście-test nie może być zaliczony.  

 

C. Ocena: 
 

Wyników nie ocenia się punktami, tylko adnotacją: zaliczył lub nie zaliczył. Na ocenę pozytywna 

pies musi zaliczyć minimum 4 części testu. Zachowanie agresywne powoduje dyskwalifikację. 
 
D. Dokumentacja: 

 
Wynik testu-odpowiednią adnotację, sędzia wpisuje do karty oceny, protokołu oraz rodowodu.  

Protokół z testów należy przesłać do GKSP, a kopie zachować w dokumentacji OKSP i ewentualnie 

przesłać do Klubu Rasy. 

 
Załączniki: 

1. Karta oceny. 

2. Protokół z testów (taki sam dla wszystkich rodzajów testów).. 

 

Obowiązuje od 1 kwietnia 2003.  

Data ostatniej aktualizacji: na podstawie uchwały ZG z dnia 27.05.2015r. (ustalenie dolnej granicy 

wieku psów podlegającym testom).  


