ΙΡΟ-3
ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ –ΤΟΜΕΑΣ Α΄
Η διαδρομή χαράζεται από ξένο ιχνηθέτη, έχει μήκος τουλάχιστον 600 βημάτων, 5 σκέλη, 4
γωνίες (περίπου 90 μοιρών), 3 αντικείμενα και πρέπει να χαραχθεί τουλάχιστον 60 λεπτά
πριν ξεκινήσει ο σκύλος. Χρόνος εκτέλεσης της άσκηση, 20 λεπτά.
Παραμονή πάνω στη χαραγμένη διαδρομή
Αντικείμενα (7 + 7 + 7)
Σύνολο

79 βαθμοί
21 βαθμοί
100 βαθμοί

Αν ο σκύλος δεν βρει κανένα αντικείμενο, η ανώτερη αξιολόγηση που μπορεί να λάβει είναι
το «Επαρκής».

Γενικοί Κανονισμοί:
Ο ΚΕ ή ο Υπεύθυνος Ιχνηλασίας, καθορίζει το σχήμα της διαδρομής, προσαρμόζοντάς την
στη μορφολογία του εδάφους της περιοχής που θα γίνει η Εξέταση. Πρέπει να χαράσσονται
ποικίλα σχήματα διαδρομής. Δεν επιτρέπεται τα αντικείμενα και οι γωνίες να απέχουν σε
κάθε διαδρομή, ίσα μεταξύ τους. Η αφετηρία, πρέπει να σηματοδοτείται καθαρά, με
πάσσαλο που τοποθετείται δίπλα ακριβώς στο αριστερό μέρος της εκκίνησης της
διαδρομής.
Ενόσω ο σκύλος εκτελεί την άσκηση Ιχνηλασίας, ο ΚΕ, ο Ιχνηθέτης και οι συνοδοί δεν
επιτρέπεται να παρευρίσκονται στην περιοχή, όπου η Ομάδα (Κ και σκύλος) έχουν το
δικαίωμα να ψάξουν.
Η κλήρωση για τη σειρά έναρξης, γίνεται παρουσία του ΚΕ, αφού έχουν χαραχτεί οι
διαδρομές.
Κατάλληλα Εδάφη για Ιχνηλασία
Όλα τα φυσικά εδάφη, όπως π.χ. χορτάρι, οργωμένα χωράφια, δασική επιφάνεια είναι
κατάλληλα εδάφη για ιχνηλασία. Η εμφανής χάραξη της διαδρομής της ιχνηλασίας θα
πρέπει να αποφεύγεται.
Για όλα τα επίπεδα Ιχνηλασίας: είναι δυνατόν οι διαδρομές να χαράσσονται σε διαφορετικά
εδάφη, προσαρμοζόμενες στη δεδομένη μορφολογία της περιοχής.
Χάραξη των διαδρομών
Οι υποχρεώσεις του ΚΕ & αντίστοιχα του Υπεύθυνου Ιχνηλασίας είναι:
- Ο σχεδιασμός των διαδρομών
- Η καθοδήγηση των Ιχνηθετών (Ι)
- Η επίβλεψη της χάραξης των διαδρομών
Ο σχεδιασμός της κάθε διαδρομής, προσαρμόζεται στη μορφολογία του εδάφους.
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Κατά τη χάραξη των διαδρομών, πρέπει να προσεχθεί ότι αυτή γίνεται με φυσικό
βηματισμό. Ο Ι δεν επιτρέπεται να βοηθά με αφύσικο βηματισμό στα σκέλη της διαδρομής,
στις γωνίες ή στα αντικείμενα.
Ειδικά, οι Ι πρέπει να έχουν εμπειρία στην χάραξη των διαδρομών. Ο Ι πρέπει να δείξει στον
ΚΕ ή στον Υπεύθυνο Ιχνηλασίας, πριν την έναρξη της χάραξης, τα αντικείμενα που θα
χρησιμοποιήσει. Ο Ι παραμένει για λίγο στην εκκίνηση της διαδρομής και μετά βαδίζει με
κανονικό βηματισμό στην υποδειχθείσα κατεύθυνση.
Οι γωνίες πρέπει να χαράσσονται επίσης με κανονικό βηματισμό. Δεν επιτρέπεται να
σύρονται τα πόδια ή να διακόπτεται ο βηματισμός.
Τα σκέλη χαράσσονται με κανονικό βηματισμό, χωρίς να σύρονται τα πόδια ή να
διακόπτεται ο βηματισμός. Η απόσταση μεταξύ κάθε σκέλους πρέπει να είναι τουλάχιστον
30 βήματα.
Οι γωνίες (περίπου 90 μοιρών) χαράσσονται επίσης με κανονισμό βηματισμό, όπου πρέπει
να ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο σκύλος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει συνέχεια από το
ένα σκέλος στο άλλο, χωρίς να διακόπτονται τα ίχνη (ΣτΜ στις γωνίες) (Βλ. Σχεδιάγραμμα).
Δεν επιτρέπεται να υπάρχει κενό στη διαδρομή.
Όταν χαράσσεται η διαδρομή, ο σκύλος πρέπει να παραμείνει εκτός οπτικής επαφής.
Τοποθέτηση Αντικειμένων Ιχνηλασίας
Το πρώτο Αντικείμενο τοποθετείται μετά από τουλάχιστον 100 βήματα, όχι στο διάστημα
20 βημάτων πριν και 20 μετά την γωνία, στο πρώτο ή στο δεύτερο σκέλος. Το δεύτερο
αντικείμενο τοποθετείται στο σημείο που θα υποδείξει ο ΚΕ και το τρίτο στο τέλος της
διαδρομής. Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται από τον Ι εν κινήσει. Μετά την
τοποθέτηση του τελευταίου αντικειμένου πρέπει ο Ι να κάνει μερικά ακόμα βήματα προς
την ίδια κατεύθυνση.
Αντικείμενα Ιχνηλασίας
Μόνο αντικείμενα που έχουν καλά απορροφήσει την οσμή του Ι, δηλαδή που βρίσκονται
επάνω του, τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη χάραξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για κάθε
Ιχνηλασία πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη αντικειμένων (υλικά: π.χ. δέρμα,
ύφασμα, ξύλο). Οι διαστάσεις των αντικειμένων πρέπει να είναι περίπου: μήκος 10 εκ.,
πλάτος 2‐3 εκ. και πάχος 0,5 – 1 εκ. Το χρώμα τους δεν επιτρέπεται να διαφοροποιείται
έντονα από αυτό του εδάφους.
Για Εξετάσεις που υπερβαίνουν το τοπικό επίπεδο, τα αντικείμενα πρέπει να είναι
αριθμημένα. Οι αριθμοί θα πρέπει να συμβαδίζουν με τον αριθμό της διαδρομής.
Ενόσω ο σκύλος εκτελεί την άσκηση Ιχνηλασίας, ο ΚΕ, ο Ι και οι συνοδοί δεν επιτρέπεται να
παρευρίσκονται στην περιοχή, όπου η Ομάδα (Κ και σκύλος) έχουν το δικαίωμα να ψάξουν.
Προφορικές Εντολές:
Η ΠΕ «Ψάξε» επιτρέπεται να δοθεί στην έναρξη, στις επανεκκινήσεις μετά από κάθε
αντικείμενο ή μετά από μία «Λανθασμένη Ένδειξη».
Εκπόνηση και Αξιολόγηση της Ιχνηλασίας
α) Εκτέλεση
Ο Κ προετοιμάζει τον σκύλο για την Ιχνηλασία. Ο σκύλος μπορεί να ιχνηλατήσει χωρίς λουρί
ή με λουρί 10 μέτρων. Το δεκάμετρο λουρί επιτρέπεται να είναι τοποθετημένο είτε πάνω
στη ράχη του σκύλου, είτε στο πλάι, είτε μεταξύ των μπροστινών ή/και των πίσω σκελών
του. Το λουρί επιτρέπεται να είναι προσδεμένο είτε απευθείας στο περιλαίμιο (όχι στη
θέση «πνίχτη»), είτε στον κρίκο του στηθόλουρου. (Επιτρέπονται οι ακόλουθοι τύποι
στηθόλουρων: κλασσικό στηθόλουρο και τύπος Böttger χωρίς πρόσθετα λουριά). Μετά από
κλήση του ΚΕ, ο Κ πρέπει να παρουσιαστεί σε αυτόν, με τον σκύλο στη Βασική Θέση. Ο Κ
πληροφορεί τον ΚΕ, εάν ο σκύλος του πιάνει (ΣτΜ με το στόμα) τα αντικείμενα ή δείχνει
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αυτά. Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε βίαιη επιρροή στο σκύλο πριν την έναρξη, κατά την
έναρξη και κατά τη διάρκεια της Ιχνηλασίας.
Το λουρί ιχνηλασίας πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 10 μέτρα. Έλεγχος του μήκους του
λουριού ιχνηλασίας, του περιλαίμιου και του στηθόλουρου από τον ΚΕ πρέπει να γίνει
μόνο πριν την Εξέταση. Τα λουριά μεταβλητού μήκους δεν επιτρέπονται.
Εκκίνηση
Με εντολή του ΚΕ, ο σκύλος οδηγείται αργά και ήρεμα στο σημείο εκκίνησης και μπαίνει
στη διαδρομή. Ένα σύντομο κάθισμα του σκύλου (περίπου 2 μέτρα) πριν το σημείο
εκκίνησης επιτρέπεται. Στην εκκίνηση (επίσης στην επανεκκίνηση μετά την εύρεση του
αντικειμένου) ο σκύλος πρέπει μόνος του να μπει στη διαδρομή. Ο κυναγωγός επιτρέπεται
να έχει το λουρί ελαφρώς χαλαρό.
Ο σκύλος πρέπει στην Εκκίνηση να «πάρει την μυρωδιά» έντονα, ήρεμα και με «βαθιά
μύτη» στο έδαφος. Ο σκύλος πρέπει να «πάρει τη μυρωδιά» χωρίς βοήθεια από τον Κ
(εκτός από την ΠΕ «Ψάξε»). Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την εκκίνηση, ο ΚΕ
πρέπει να επικεντρωθεί στην συμπεριφορά του σκύλου κατά την έναρξη του πρώτου
σκέλους, κρίνοντας το πόσο έντονα έχει εντοπίσει τη μυρωδιά.
Μετά από 3 ανεπιτυχείς προσπάθειες στην εκκίνηση για να εντοπιστεί η διεύθυνση της
διαδρομής, η ιχνηλασία διακόπτεται.
Ο σκύλος πρέπει με «βαθιά μύτη» στο έδαφος, με σταθερό ρυθμό, έντονα να ακολουθεί
την πορεία της διαδρομής. Ο Κ ακολουθεί τον σκύλο του σε απόσταση 10 μέτρων
κρατώντας την άκρη του λουριού. Όταν ο σκύλος ιχνηλατεί χωρίς λουρί, πρέπει επίσης να
τηρείται η απόσταση των 10 μέτρων. Επιτρέπεται το λουρί της ιχνηλασίας να είναι ελαφρά
χαλαρό, με την προϋπόθεση ότι ο Κ συνεχίζει να το κρατά και ότι δεν υπάρχει σαφής
μείωση του μήκους του λουριού ώστε να βρεθεί πιο κοντά στο σκύλο. Η επαφή με το
έδαφος δεν θεωρείται σφάλμα.
Απόδοση της έρευνας
Ο σκύλος πρέπει να ακολουθεί την διαδρομή έντονα, με αντοχή και με όσο το δυνατόν πιο
σταθερό ρυθμό (εξαρτάται από το έδαφος και τον βαθμό δυσκολίας). Ο Κ δεν είναι
υποχρεωμένος να ακολουθεί την διαδρομή της ιχνηλασίας. Μία γρήγορη ή αργή έρευνα
δεν είναι κριτήριο για την αξιολόγηση, εφόσον η ιχνηλασία εκτελείται με σταθερό ρυθμό
και ο σκύλος έχει αποδείξει την ικανότητά του να ιχνηλατεί.
Γωνίες
Ο σκύλος πρέπει να εκτελεί τις γωνίες με σιγουριά. Δεν είναι λάθος τυχόν επιβεβαίωση της
διαδρομής από τον σκύλο, υπό τον όρο ότι δεν εγκαταλείπει τα ίχνη. Το να κάνει κύκλους ο
σκύλος στην γωνία είναι λάθος. Μετά τις γωνίες ο σκύλος πρέπει να συνεχίσει να ιχνηλατεί
με τον ίδιο ρυθμό. Ο Κ στην περιοχή της γωνίας θα πρέπει να διατηρεί κατά το δυνατόν
σταθερή την προκαθορισμένη απόσταση από τον σκύλο του.
Τρόποι ένδειξης των αντικειμένων
Μόλις ο σκύλος βρει ένα αντικείμενο, πρέπει αμέσως, χωρίς βοήθεια από τον Κ & χωρίς
δισταγμό να το υποδείξει ή να το πιάσει (με το στόμα). Όταν ο σκύλος «πιάνει» το
αντικείμενο, επιτρέπεται να πράξει αυτό είτε παραμένοντας όρθιος, είτε στη θέση «Κάτσε»,
είτε φέρνοντάς το στον Κ. Δεν επιτρέπεται ο σκύλος να βαδίσει περαιτέρω με το
αντικείμενο στο στόμα ή να το πιάσει ενόσω βρίσκεται στη θέση «Κάτω». Όταν ο σκύλος
«δείχνει» το αντικείμενο, επιτρέπεται να πράξει αυτό είτε στη θέση «Κάτω» είτε στη θέση
«Κάτσε», είτε όρθιος (επίσης επιτρέπεται η εναλλαγή των θέσεων).
Ελαφρώς λοξό κάθισμα του σκύλου κατά την ένδειξη του αντικειμένου, δεν θεωρείται
σφάλμα, ωστόσο το να καθίσει «Κάτω» δίπλα στο αντικείμενο ή το να γυρίσει έντονα προς
τον Κ, είναι σφάλματα. Αντικείμενα που δείχνονται κατόπιν έντονης βοήθειας του Κ,
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θεωρούνται ότι ο σκύλος τα προσπέρασε. Αυτό είναι για παράδειγμα η περίπτωση που,
όταν ένας σκύλος δεν «δείξει» ένα αντικείμενο και ο Κ τον βοηθήσει χρησιμοποιώντας το
λουρί, ή δίνοντας ΠΕ αποτρέποντάς τον από τον να συνεχίσει την έρευνα.
Μόλις ο σκύλος «πιάσει» ή «δείξει» το αντικείμενο, ο Κ αφήνει κάτω το λουρί και πηγαίνει
στον σκύλο. Σηκώνει το χέρι του κρατώντας το αντικείμενο και δείχνει ότι ο σκύλος το
βρήκε. Το να «πιάσει» και να «δείξει» ο σκύλος το αντικείμενο, θεωρείται σφάλμα.
Όταν ο σκύλος «πιάσει» το αντικείμενο (ΣτΜ. αφορά σκύλους που κάνουν ένδειξη
«πιάνοντας» & εν συνεχεία φέρνουν το αντικείμενο στον Κ) και συνεχίσει τη διαδρομή ή αν
«πιάσει» το αντικείμενο ενώ είναι ξαπλωμένος, θεωρείται σφάλμα.
Ο Κ δεν πρέπει να πάει προς τον σκύλο του (ΣτΜ. αφορά σκύλους που κάνουν ένδειξη
«πιάνοντας» & εν συνεχεία φέρνουν το αντικείμενο στον Κ), πρέπει ο σκύλος να φέρει το
αντικείμενο σε αυτόν.
Όταν ο Κ πλησιάζει το σκύλο του για να του δώσει εντολή να αφήσει το αντικείμενο (ΣτΜ.
αφορά σκύλους που κάνουν ένδειξη απλώς «πιάνοντας») ή για να σηκώσει το αντικείμενο
(ΣτΜ. αφορά σκύλους που «δείχνουν»), πρέπει να σταθεί δίπλα στον σκύλο του.
Ο σκύλος πρέπει να παραμείνει μέχρι την επανεκκίνηση, ήρεμος στην θέση που «έδειξε» ή
«έπιασε» το αντικείμενο και από εκεί ο Κ με κοντό λουρί να τον εκκινήσει εκ νέου.
Εγκατάλειψη της διαδρομής
Αν ο Κ εμποδίσει τον σκύλο να εγκαταλείψει την διαδρομή, τότε ο ΚΕ του δίνει την εντολή
να ακολουθήσει τον σκύλο του. Ο Κ πρέπει να ακολουθήσει την εντολή του ΚΕ. Η Εξέταση
της ιχνηλασίας διακόπτεται άμεσα, αν ο σκύλος βρεθεί εκτός διαδρομής περισσότερο από
ένα μήκος λουριού (για ένα σκύλο που ιχνηλατεί χωρίς λουρί, να βρεθεί εκτός διαδρομής
πάνω από 10 μέτρα) ή αν ο Κ δεν συμμορφωθεί με τις εντολές του ΚΕ.
Επιβράβευση του σκύλου
Επιτρέπεται η περιστασιακή επιβράβευση του σκύλου μόνο στο επίπεδο 1 (η ΠΕ «Ψάξε»
δεν θεωρείται επιβράβευση). Αυτή η περιστασιακή επιβράβευση στο Επίπεδο 1, δεν έχει
θέση στην γωνία. Στα αντικείμενα επιτρέπεται μια σύντομη επιβράβευση. Η σύντομη
επιβράβευση στα αντικείμενα επιτρέπεται πριν ή μετά την ένδειξη (ΣτΜ του αντικειμένου
από τον Κ στον ΚΕ).
Τελική αναφορά
Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, τα αντικείμενα που βρέθηκαν επιδεικνύονται στον
ΚΕ. Δεν επιτρέπεται το παιχνίδι ή το τάισμα του σκύλου μετά την ένδειξη του τελευταίου
αντικειμένου και πριν την αναφορά στον ΚΕ και την γνωστοποίηση απ’ αυτόν της
αποδοθείσας βαθμολογίας. Η τελική αναφορά πρέπει να γίνεται με το σκύλο στην Βασική
Θέση.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του Τομέα Α΄ ξεκινάει με την έναρξη της έρευνας του σκύλου.
Ο σκύλος πρέπει να αποδείξει ότι ερευνά με την όσφρηση, έντονα και με αντοχή και ότι
αντίστοιχα έχει την αναμενόμενη για το επίπεδο εκπαίδευση.
Ο Κ πρέπει να μπορεί να κατανοεί τη διαδικασία και να την βιώνει. Πρέπει να μπορεί να
ερμηνεύει σωστά τις αντιδράσεις του σκύλου του, να είναι συγκεντρωμένος στη δουλειά
και να μην αποσπάται από οιεσδήποτε εξωτερικές επιδράσεις.
Ο ΚΕ δεν επιτρέπεται να βλέπει μόνο τον σκύλο ή τον Κ, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη
του την μορφολογία του εδάφους, τις καιρικές συνθήκες, πιθανά άλλα ίχνη και τον
παράγοντα χρόνο. Στην αξιολόγησή του πρέπει να συνυπολογίσει όλους τους παράγοντες.
-

Ιχνηλατική συμπεριφορά (π.χ. ρυθμός έρευνας στα σκέλη, πριν και μετά τις γωνίες,
πριν και μετά τα αντικείμενα)
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Επίπεδο εκπαίδευσης του σκύλου (π.χ. νευρική εκκίνηση, πιεσμένη συμπεριφορά,
τάση φυγής)
Καμία επιτρεπτή βοήθεια από τον Κ
Δυσκολία στην εργασία της έρευνας, λόγω:
Συνθηκών εδάφους (ανάμικτη βλάστηση, άμμος, αλλαγή εδάφους, ακαθαρσίες)
Συνθήκες ανέμου
Εναλλαγές οσμών από ίχνη άγριων θηραμάτων
Καιρός (καύσωνας, κρύο, βροχή, χιόνι)
Αλλαγή καιρικών συνθηκών
-

Αφού ληφθούν υπ’ όψιν αυτά τα κριτήρια, πρέπει να ανακοινωθεί η Αξιολόγηση.
Αφού ο Κ αναφερθεί για την έναρξη της ιχνηλασίας, ο ΚΕ πρέπει να λάβει μια τέτοια θέση,
ώστε να μπορεί να ακολουθεί την ιχνηλασία και να παρατηρεί τα δρώμενα και τις επιρροές
και ενδεχόμενες ΠΕ ή βοήθειες που πιθανά να δώσει ο Κ.
Ο ΚΕ πρέπει να επιλέξει μία απόσταση από τον σκύλο που δουλεύει, ώστε ούτε ο σκύλος να
ενοχλείται στον χώρο που ερευνά, αλλά ούτε και ο Κ. Ο ΚΕ πρέπει να ζήσει από κοντά όλη
τη διαδικασία.
Πρέπει να κρίνει, κατά πόσο ο σκύλος δούλεψε με ζήλο, σιγουριά ή έλλειψη σιγουριάς ή
τάση φυγής.
Μία γρήγορη ή αργή ιχνηλασία δεν είναι σε γενικές γραμμές κριτήριο για την αξιολόγηση,
εφόσον η ιχνηλασία εκτελείται έντονα, με τον ίδιο ρυθμό και ο σκύλος έχει αποδείξει την
ικανότητά του να ιχνηλατεί και ο σκύλος δείχνει μία θετική εικόνα για τον τρόπο που
ερευνά.
Δεν είναι λάθος τυχόν επιβεβαίωση της διαδρομής από τον σκύλο, υπό τον όρο ότι δεν
εγκαταλείπει τα ίχνη. Άσκοπες περιστροφές, ούρηση/αφόδευση, στροφές στις γωνίες,
συνεχείς παροτρύνσεις, βοήθεια προφορική ή μέσω του λουριού κατά την διαδρομή ή στα
αντικείμενα, λάθος «πιάσιμο» ή λάθος ένδειξη αντικειμένου, λευκή ένδειξη, επιφέρουν
αφαίρεση βαθμών (μέχρι και 4).
Έντονη άσκοπη περιστροφή, έρευνα με λανθασμένη ένταση, ορμητική ιχνηλασία,
ούρηση/αφόδευση, ανοιχτό στόμα, κλπ. μπορεί να οδηγήσουν σε αφαίρεση μέχρι και 8
βαθμών.
Αν ο Κ απομακρυνθεί από την διαδρομή περισσότερο από ένα μήκος λουριού, διακόπτεται
η Εξέταση. Αν ο σκύλος χάσει την διαδρομή και ο Κ τον σταματήσει, ο ΚΕ του δίνει εντολή
να ακολουθήσει τον σκύλο του. Αν ο Κ δεν ακολουθήσει την εντολή του ΚΕ, διακόπτεται η
Εξέταση.
Αν μετά το πέρας του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου (Επίπεδο 1 και 2 = 15 λεπτά μετά την
έναρξη από το σημείο εκκίνησης, επίπεδο 3 = 20 λεπτά μετά την έναρξη από το σημείο
εκκίνησης) δεν έχει ολοκληρωθεί η ιχνηλασία, η εξέταση διακόπτεται από τον ΚΕ. Ο ΚΕ
ανακοινώνει τους βαθμούς που έχουν επιτευχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Αν ένας σκύλος επιδείξει και τους δυο τρόπους δουλειάς στα αντικείμενα στην ίδια
εξέταση, δηλαδή και «πιάσει» και «δείξει» τα αντικείμενα, αυτό είναι λάθος.
Βαθμολογούνται μόνο τα αντικείμενα που ο σκύλος έδειξε με τον τρόπο που δήλωσε ο Κ
στην έναρξη της Εξέτασης.
Το «πιάσιμο» ή η λάθος «ένδειξη» των αντικειμένων και η «λευκή» ένδειξη, οδηγούν σε
αφαίρεση μέχρι 4 βαθμών. Αν ακολουθήσει επανεκκίνηση του σκύλου (ΣτΜ αφορά στην
περίπτωση της «λευκής» ένδειξης) με εντολή που θα δώσει ο Κ από την άκρη του λουριού,
αφαιρούνται 2 βαθμοί.
Για τα αντικείμενα που δεν έγινε ένδειξη από το σκύλο, δεν αποδίδονται βαθμοί. Αν δεν
βρεθεί από τον Ι κανένα αντικείμενο, τότε ο τομέας Α βαθμολογείται μέχρι «Επαρκής». Εδώ
λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη ότι ο Κ σε κανένα αντικείμενο δεν μπορεί να δείξει την
Άσκηση «Επανεκκίνηση από αντικείμενο».
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Αν ο σκύλος κατά τη διαδικασία της ιχνηλασίας ακολουθώντας το κυνηγετικό του ένστικτο
κυνηγήσει άγρια θηράματα, έχει το δικαίωμα ο Κ να δώσει μια ΠΕ «Κάτω» προκειμένου να
διατηρήσει τον έλεγχο. Μετά από εντολή του ΚΕ μπορεί να συνεχιστεί η εξέταση. Αν
αποτύχει η προσπάθεια να συνεχίσει ο σκύλος την έρευνα, η Εξέταση τερματίζεται
(Αξιολόγηση: Απορρίπτεται λόγω ανυπακοής).
Διακοπή / Απόρριψη
Συμπεριφορά
3 ανεπιτυχείς προσπάθειες για εκκίνηση του
σκύλου στην αφετηρία
‐ Όλα τα επίπεδα: Ο Κ εγκαταλείπει για
περισσότερο από ένα μήκος λουριού τη
διαδρομή ή ο Κ δεν συμμορφώνεται προς τις
οδηγίες του ΚΕ για να συνεχίσει
‐ Ο σκύλος δεν ολοκληρώνει τη διαδρομή
εντός χρονικού ορίου.
Επίπεδο 3: 20 λεπτά μετά την εκκίνηση.
‐ Ο σκύλος «πιάνει» το αντικείμενο αλλά
αρνείται να το αφήσει.
‐ Ο σκύλος κυνηγά άγρια θηράματα και
δείχνει ανυπακοή

IPO-3

Συνέπεια
Διακοπή
Διακοπή – απόδοση βαθμών μέχρι εκείνο το
σημείο.
ΚΡΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ!!!

Απορρίπτεται λόγω ανυπακοής
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Σχέδια Διαδρομών:
Τα παρακάτω σχήματα διαδρομών μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθώς και οι
αντικατοπτρισμοί τους.

IPO‐3
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ΥΠΑΚΟΗ –ΤΟΜΕΑΣ Β΄
Άσκηση 1 :
Άσκηση 2 :
Άσκηση 3 :
Άσκηση 4:
Άσκηση 5 :
Άσκηση 6 :
Άσκηση 7 :
Άσκηση 8 :
Άσκηση 9 :
Σύνολο :

Πορεία χωρίς λουρί
«Κάτσε» σε κίνηση
«Κάτω» σε συνδυασμό με επανάκληση
«Στάσου» σε τροχασμό
Επαναφορά αντικειμένου από το έδαφος
Επαναφορά αντικειμένου με υπερπήδηση εμποδίου
Επαναφορά αντικειμένου με αναρρίχηση τοίχου
«Εμπρός» με «Κάτω»
Παρατεταμένο «Κάτω» με αντιπερισπασμό

10 βαθμοί
10 βαθμοί
10 βαθμοί
10 βαθμοί
10 βαθμοί
15 βαθμοί
15 βαθμοί
10 βαθμοί
10 βαθμοί
100 βαθμοί

Γενικά
Στο επίπεδο του IPO 3 ο Κ εμφανίζεται με τον σκύλο του χωρίς λουρί και παρουσιάζεται
στον ΚΕ στην Βασική Θέση.
Ειδικά στην υπακοή θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο σκύλος να μην δείχνει
σημάδια πίεσης, ότι έχει διαταραχθεί η αυτοπεποίθησή του και να φαίνεται ότι δεν είναι
απλά «αθλητικό εξάρτημα» του Κ.
Κατά τη διάρκεια όλων των ασκήσεων πρέπει ο σκύλος να δείχνει μία χαρούμενη διάθεση
και εικόνα με την πρέπουσα συγκέντρωση προς τον Κ του. Προσοχή πρέπει να δοθεί πέρα
από την σωστή εκτέλεση των ασκήσεων και στην χαρούμενη διάθεση του σκύλου, η οποία
είναι ζητούμενη και αξιολογείται ανάλογα.
Αν ένας Κ ξεχάσει μια ολόκληρη άσκηση, ο ΚΕ θα του ζητήσει να εκτελέσει την άσκηση
αυτή. Δεν αφαιρούνται βαθμοί για αυτό.
Πριν την έναρξη της υπακοής ο ΚΕ θα πρέπει να ελέγξει όλο τον εξοπλισμό που
περιγράφεται στους κανονισμούς. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τον
κανονισμό.
Το όπλο που θα χρησιμοποιηθεί στις ασκήσεις «Πορεία χωρίς λουρί» και «Παρατεταμένο
κάτω με αντιπερισπασμό» πρέπει να είναι διαμετρήματος 6 χιλ.
Ο ΚΕ δίνει εντολή για την έναρξη κάθε άσκησης. Η πορεία, οι αλλαγές κατεύθυνσης, οι
στάσεις, οι αλλαγές ταχύτητας κλπ., πρέπει να γίνονται χωρίς εντολή του ΚΕ.
Οι ΠΕ αναγράφονται στους κανονισμούς. Οι ΠΕ είναι σύντομες, μονολεκτικές και δίνονται
με φυσιολογικό τόνο φωνής. Οι εντολές επιτρέπεται να δίνονται σε οιαδήποτε γλώσσα. Σε
μία άσκηση, πρέπει να δίνεται πάντα η ίδια εντολή. Εάν ένας σκύλος, μετά τρεις
επαναλήψεις της εντολής δεν εκτελέσει μία άσκηση ή μέρος αυτής, η άσκηση τερματίζεται
χωρίς βαθμολόγηση. Για την «επανάκληση», επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το όνομα του
σκύλου, αντί της εντολής βασική θέση. Θεωρείται διπλή εντολή η χρησιμοποίηση του
ονόματος του σκύλου, σε συνδυασμό με οιαδήποτε ΠΕ.
Έναρξη της Άσκησης
Ο ΚΕ δίνει εντολή για την έναρξη κάθε άσκησης.
Βασική Θέση
Η Βασική Θέση πρέπει να λαμβάνεται όταν ο δεύτερος συμμετέχων, έχει μεταβεί με τον
σκύλο του στην θέση που του έχει υποδειχθεί για να εκτελέσει την άσκηση του
«παρατεταμένου κάτω με αντιπερισπασμό». Από αυτή τη στιγμή ξεκινάει η αξιολόγηση και
των δυο σκύλων.
Κάθε άσκηση ξεκινά και τελειώνει με την Βασική Θέση. Στην Βασική Θέση ο Κ στέκεται με
αθλητικό τρόπο (ΣτΜ Στάση προσοχής). Ο Κ δεν επιτρέπεται σε καμία άσκηση να στέκεται
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σε διάσταση στη Βασική Θέση. Στην Βασική Θέση, η οποία επιτρέπεται να ληφθεί μόνο μία
φορά (ΣτΜ. δεν επιτρέπεται διόρθωση) ο σκύλος κάθεται κοντά, ίσια, ήρεμα και
προσεκτικά δίπλα στην αριστερή πλευρά του Κ, με τη ωμοπλάτη του ευθυγραμμισμένη με
το γόνατο του Κ. Η λήψη της Βασικής Θέσης στην αρχή της κάθε άσκησης, επιτρέπεται μόνο
μία φορά. Μία μικρή επιβράβευση του σκύλου επιτρέπεται στο τέλος κάθε άσκησης και
μόνο στη Βασική Θέση. Μετά επιτρέπεται ο Κ να λάβει εκ νέου τη Βασική Θέση. Μεταξύ της
επιβράβευσης του σκύλου και της έναρξης της νέας άσκησης πρέπει να υπάρχει ελάχιστη
χρονική περίοδος στάσης (περίπου 3"). Από τη Βασική Θέση ακολουθεί η επονομαζόμενη
ανάπτυξη της άσκησης.
Από τη Βασική Θέση ξεκινά η ανάπτυξη. Ο Κ πρέπει να διανύσει μια ελάχιστη απόσταση 10
και μέγιστη 15 βημάτων, πριν δώσει την επόμενη εντολή για εκτέλεση άσκησης. Ανάμεσα
στα τμήματα της άσκησης, όπου ο σκύλος πρέπει να περάσει από μετωπική θέση στη
βασική, όπως επίσης και στις περιπτώσεις που ο Κ επιστρέφει στο σκύλο του, ο οποίος
βρίσκεται σε θέση «Κάτσε», «Στάσου» ή «Κάτω», πρέπει να μεσολαβεί μία σαφής παύση
(περίπου 3") πριν δοθεί νέα ΠΕ. Όταν ο Κ επιστρέφει στο σκύλο, επιτρέπεται είτε να πάει
μπροστά του ή κάνοντας μία περιστροφή από πίσω του. Τα λάθη στη Βασική Θέση και στην
ανάπτυξη των ασκήσεων επηρεάζουν την αξιολόγηση κάθε άσκησης. Σε όλες τις μεταξύ των
επί μέρους ασκήσεων μετακινήσεις, είναι απαραίτητο ο σκύλος να δείχνει σωστή «πορεία
χωρίς λουρί». Ακόμα και όταν ο Κ πηγαίνει για να πάρει τα αντικείμενα επαναφοράς
(απόρτ), ο σκύλος πρέπει να τον ακολουθεί. Ο Κ δεν επιτρέπεται να χαλαρώνει ή να παίζει
με τον σκύλο του. Η μεταβολή εκτελείται με επί τόπου αριστερή περιστροφή του Κ. Ο
σκύλος μπορεί να δείξει την μεταβολή είτε κάνοντας περιστροφή πίσω από τον Κ, είτε να
περιστραφεί γύρω από τον άξονά του (ΣτΜ αριστερή μεταβολή 180ο από τον άξονά του). Η
μεταβολή πρέπει να εκτελείται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Εξέταση.
Ο σκύλος μετά την μετωπική θέση προς τον Κ, μπορεί να λάβει τη Βασική Θέση είτε
κάνοντας περιστροφή πίσω από τον Κ, είτε να περιστραφεί γύρω από τον άξονά του (ΣτΜ
αριστερή μεταβολή 180ο από τον άξονά του).
Το σταθερό εμπόδιο έχει ύψος 100 εκ. και πλάτος 150 εκ. Ο τοίχος αναρρίχησης (ΣτΜ
Άλφα) αποτελείται από δύο τμήματα που ενώνονται στην κορυφή, πλάτους 150 εκ. και
ύψους 191 εκ. το καθένα. Ο τοίχος πρέπει να τοποθετείται στο έδαφος με τέτοιο τρόπο,
ώστε το κάθετο ύψος του να είναι 180 εκ. Και οι δύο πλευρές του τοίχου αναρρίχησης
πρέπει να είναι καλυμμένες με αντιολισθητικό υλικό. Τρία πηχάκια (24/48 χιλ.) πρέπει να
είναι προσαρτημένα στο άνω μισό τμήμα κάθε πλευράς. Όλοι οι σκύλοι που λαμβάνουν
μέρος σε μία Εξέταση πρέπει να υπερπηδούν τα ίδια εμπόδια.
Για τις ασκήσεις επαναφοράς επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο τα προβλεπόμενα
αντικείμενα (ΣτΜ αλτήρες / απόρτ), (για την επαναφορά από το έδαφος – 2000 γρ., για την
υπερπήδηση εμποδίου και αναρρίχηση τοίχου – 650 γρ.) Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να
χρησιμοποιούν μόνο τα αντικείμενα επαναφοράς που προμηθεύει ο διοργανωτής. Δεν
επιτρέπεται να τοποθετηθεί αντικείμενο επαναφοράς στο στόμα διαγωνιζόμενου σκύλου,
πριν την άσκηση.
Αν ένας Κ ξεχάσει μια άσκηση, ο ΚΕ θα του ζητήσει να εκτελέσει την άσκηση αυτή, χωρίς
αφαίρεση βαθμών.
Η Βασική Θέση για την έναρξη της άσκησης «Πορεία χωρίς λουρί» πρέπει να λαμβάνεται
όταν ο δεύτερος συμμετέχων, έχει μεταβεί με τον σκύλο του στην θέση που του έχει
υποδειχθεί για να εκτελέσει την άσκηση του «παρατεταμένου κάτω με αντιπερισπασμό» &
έχει λάβει τη Βασική Θέση.
Κατανομή των ασκήσεων
Οι ασκήσεις που αποτελούνται από 2 μέρη, όπως το «Κάτσε σε κίνηση», «Κάτω σε
συνδυασμό με επανάκληση », «Στάσου σε τροχασμό», μπορούν να έχουν μια χωριστή
αξιολόγηση, η οποία διαχωρίζεται ως ακολούθως:
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α) «Βασική θέση, Ανάπτυξη, Εκτέλεση»
5 βαθμοί
β) Μετέπειτα συμπεριφορά μέχρι και την ολοκλήρωση της άσκησης 5 βαθμοί
Η γενική αξιολόγηση της συμπεριφοράς του σκύλου γίνεται με προσεκτική παρακολούθηση
από τη Βασική Θέση έως την ολοκλήρωση της άσκησης.
Επιπλέον Προφορικές Εντολές
Αν ένας σκύλος δεν εκτελέσει μια άσκηση μετά από 3 επαναλήψεις της ΠΕ, αξιολογείται ως
«Ανεπαρκής» (0 βαθμοί). Αν ο σκύλος εκτελέσει την άσκηση μετά την τρίτη εντολή, ο
ανώτατος χαρακτηρισμός που μπορεί να δοθεί στην άσκηση αυτή είναι «Ανεπαρκής».
Για την «Επανάκληση», επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το όνομα του σκύλου, αντί της
εντολής «Έλα». Θεωρείται διπλή εντολή η χρησιμοποίηση του ονόματος του σκύλου, σε
συνδυασμό με οιαδήποτε ΠΕ.
Αφαίρεση βαθμών:
1 επιπλέον ΠΕ:
2 επιπλέον ΠΕ:

Επαρκής για μέρος της άσκησης
Ανεπαρκής για μέρος της άσκησης

Παράδειγμα: Άσκηση 5 βαθμών
1 επιπλέον ΠΕ:
2 επιπλέον ΠΕ:

Από 5 βαθμούς = Επαρκής ‐1,5 βαθμοί
Από 5 βαθμούς = Ανεπαρκής ‐2,5 βαθμοί

Μεταξύ των ξεχωριστών τμημάτων μιας άσκησης όπως η μεταφορά από τη μετωπική θέση,
στην Βασική (να λάβει τη Βασική Θέση) για την ολοκλήρωση της άσκησης, όπως επίσης και
η επιστροφή του Κ στον καθισμένο, ξαπλωμένο ή όρθιο σκύλο, πρέπει να υπάρχει μια
ξεκάθαρη παύση περίπου 3", πριν δοθεί η ΠΕ στο σκύλο να λάβει τη Βασική Θέση.
Η Βασική Θέση για την έναρξη της άσκησης «Πορεία χωρίς λουρί» πρέπει να λαμβάνεται
όταν ο δεύτερος συμμετέχων, έχει μεταβεί με τον σκύλο του στην θέση που του έχει
υποδειχθεί για να εκτελέσει την άσκηση του «Παρατεταμένου κάτω με αντιπερισπασμό» &
έχει λάβει τη Βασική Θέση.

1. Πορεία χωρίς λουρί

(10 βαθμοί)

α) Προφορική Εντολή (ΠΕ): «Κοντά» (Fuß gehen)
Ο Κ επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει την ΠΕ μόνο όταν ξεκινά από την Βασική Θέση και όταν
αλλάζει βηματισμό (ταχύτητα).
β) Εκτέλεση της άσκησης: Ο Κ μεταβαίνει στον ΚΕ, με το ελεύθερο σκύλο του (χωρίς λουρί),
του δίνει εντολή να καθίσει & παρουσιάζεται. Από ίσια Βασική Θέση, πρέπει ο σκύλος
αφού λάβει την ΠΕ «Κοντά» να ακολουθήσει τον Κ, με προσοχή, χαρούμενα & ίσια, με την
ωμοπλάτη του να ευθυγραμμίζεται με το αριστερό γόνατο του Κ. Όταν ο Κ σταματήσει, ο
σκύλος πρέπει να καθίσει μόνος του, γρήγορα και ίσια.
Η άσκηση ξεκινά με τον Κ και τον σκύλο του να βαδίζουν ίσια μπροστά 50 βήματα, χωρίς
στάση. Μετά τη μεταβολή συνεχίζουν 10‐15 βήματα και ο Κ δείχνει εκ περιτροπής, με την
ΠΕ «Κοντά», τροχασμό και αργό βηματισμό (τουλάχιστον 10 βήματα). Η μετάβαση από τον
τροχασμό στον αργό βηματισμό πρέπει να εκτελεστεί χωρίς να μεσολαβήσουν μεταβατικά
βήματα. Τα διαφορετικά είδη βηματισμού πρέπει να διακρίνονται καθαρά όσον αφορά
στην ταχύτητα.
Στη συνέχεια, με φυσιολογικό βήμα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με το Σχεδιάγραμμα
Πορείας, τουλάχιστον δύο δεξιές στροφές, μια αριστερή και δύο μεταβολές, όπως επίσης
μια στάση μετά τη δεύτερη μεταβολή.
Την μεταβολή πρέπει να την δείχνει ο Κ με μία αριστερή επί τόπου στροφή (180ο από τον
άξονά του). Επιτρέπονται δύο τύποι μεταβολών:
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‐

Ο σκύλος γυρίζει με δεξιά στροφή πίσω από τον Κ.

‐

Ο σκύλος δείχνει μια αριστερή μεταβολή 180ο από τον άξονά του.

Στη διάρκεια μιας Εξέτασης υπάρχει δυνατότητα να δείξει μόνο έναν από τους δύο
τρόπους.
Πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία στάση κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού
βηματισμού, μετά την δεύτερη μεταβολή, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα πορείας.
Ο σκύλος πρέπει να παραμένει πάντα με την ωμοπλάτη του στο αριστερό γόνατο του Κ, δεν
επιτρέπεται να προπορεύεται, να μένει πίσω ή να βαδίζει απομακρυσμένος από το πόδι
του Κ. Η μεταβολή πρέπει να δείχνεται από τον Κ σαν αριστερή στροφή (ΣτΜ 180ο από τον
άξονά του).
Κατά τη διάρκεια που Κ και σκύλος διανύουν το πρώτο σκέλος (ευθεία), ακούγονται δυο
πυροβολισμοί (διαμετρήματος 6 χιλ.), με χρονική απόσταση 5 δευτερολέπτων μεταξύ τους.
Οι πυροβολισμοί εκτελούνται σε μία απόσταση τουλάχιστον 15 βημάτων από τον σκύλο.
Στο τέλος της άσκησης, Κ και σκύλος βαδίζουν ανάμεσα σε ομάδα τουλάχιστον τεσσάρων
ατόμων που κινούνται. Ο Κ πρέπει να βαδίσει με τον σκύλο του γύρω από δύο άτομα, στον
έναν από αριστερά και στον άλλον από δεξιά και πρέπει να σταματήσει τουλάχιστον μία
φορά μέσα στην ομάδα. Ο ΚΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Κ να επαναλάβει την
άσκηση. Με εντολή του ΚΕ, Κ και σκύλος εγκαταλείπουν την ομάδα και λαμβάνουν την
Βασική Θέση. Αυτή η τελική Βασική Θέση της άσκησης, είναι η Βασική Θέση έναρξης της
επόμενης.
γ) Αξιολόγηση (Ισχύει για όλους τους βηματισμούς) : Αφαιρούνται αντίστοιχα βαθμοί όταν
ο σκύλος προπορεύεται, απομακρύνεται από το πόδι του Κ, μένει πίσω, κάνει αργό ή
διστακτικό «Κάτσε», δέχεται επιπλέον ΠΕ, σωματική βοήθεια, δείχνει απροσεξία σε όλες τις
αλλαγές βηματισμού και στις στροφές και/ή πιέζει τον Κ.

2. «Κάτσε» σε κίνηση

(10 βαθμοί)

α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Κοντά» (Fuß gehen), «Κάτσε» (Absitzen)
β) Εκτέλεση της άσκησης: Από ίσια Βασική Θέση, ο Κ βαδίζει ίσια μπροστά με τον σκύλο
του χωρίς λουρί. Στην ανάπτυξη της άσκησης ο σκύλος πρέπει να ακολουθεί τον Κ, με
προσοχή, χαρούμενα, γρήγορα, συγκεντρωμένα και ίσια, με την ωμοπλάτη του να
ευθυγραμμίζεται με το αριστερό γόνατο του Κ. Μετά από 10‐15 βήματα, πρέπει ο σκύλος
μετά από ΠΕ «Κάτσε», αμέσως και στην κατεύθυνση που κινείται να εκτελέσει την εντολή,
χωρίς ο Κ να διακόψει, αλλάξει τον βηματισμό του, ή να κοιτάξει πίσω. Ο Κ απομακρύνεται
15 βήματα ακόμα και στη συνέχεια σταματά και γυρίζει άμεσα προς το μέρος του σκύλου
του, που παραμένει ήρεμος και προσεκτικός στη θέση «Κάτσε». Με εντολή του ΚΕ, ο Κ
επιστρέφει στο σκύλο του και στέκεται στην δεξιά πλευρά αυτού. Είναι δυνατόν ο Κ
επιστρέφοντας στο σκύλο, είτε να πάει δίπλα του απευθείας, είτε κάνοντας μία περιστροφή
από πίσω του.
γ) Αξιολόγηση: Αξιολογούνται αναλόγως λάθη στην Βασική Θέση, ανάπτυξη, αργό «Κάτσε»,
ανήσυχο και με έλλειψη προσοχής «Κάτσε». Αφαιρούνται 5 βαθμοί σε περίπτωση που ο
σκύλος, αντί του «Κάτσε», εκτελέσει «Κάτω» ή παραμείνει όρθιος. Άλλα λάθη πρέπει να
λαμβάνονται υπ’ όψιν επιπροσθέτως.

3. «Κάτω» σε συνδυασμό με επανάκληση

(10 βαθμοί)

α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Κοντά» (Fuß gehen), «Κάτω» (Ablegen), «Έλα»
(Herankommen), «Κοντά» (in Grundstellung gehen)
β) Εκτέλεση της άσκησης: Από ίσια Βασική Θέση, ο Κ βαδίζει ίσια μπροστά με τον σκύλο
του χωρίς λουρί. Μετά από 10‐15 βήματα κανονικού βηματισμού, ακολουθούν άλλα 10‐15
βήματα σε τροχασμό. Ο σκύλος μετά από ΠΕ «Κάτω», αμέσως και στην κατεύθυνση που
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κινείται, να εκτελέσει την εντολή, χωρίς ο Κ να διακόψει, αλλάξει τον βηματισμό του, ή να
κοιτάξει πίσω. Ο Κ απομακρύνεται 30 βήματα ακόμα και στη συνέχεια σταματά και γυρίζει
άμεσα προς το μέρος του σκύλου του, που παραμένει ήρεμος και προσεκτικός στη θέση
«Κάτω». Με εντολή του ΚΕ, ο Κ καλεί το σκύλο του με την ΠΕ «Έλα» ή με το όνομα του
σκύλου, να έρθει σε αυτόν. Ο σκύλος πρέπει να επιστρέψει στον Κ χαρούμενα, γρήγορα και
κατευθείαν μπροστά του και να καθίσει κοντά και ίσια. Με την ΠΕ «Κοντά» ο σκύλος πρέπει
γρήγορα και ίσια να λάβει τη Βασική Θέση δίπλα στον Κ, με την ωμοπλάτη στο ύψος του
γονάτου του Κ.
γ) Αξιολόγηση: Αξιολογούνται αναλόγως λάθη στην ανάπτυξη, αργό και ανήσυχο «Κάτω»,
«Κάτω» με έλλειψη προσοχής, αργός στην επανάκληση, αντίστοιχα πιο αργός πλησιάζοντας
τον Κ, ο Κ στέκεται σε διάσταση, λάθος στη μετωπική θέση και στην τελική θέση (Βασική
Θέση). Αφαιρούνται 5 βαθμοί σε περίπτωση που ο σκύλος, αντί του «Κάτω», εκτελέσει
«Κάτσε» ή παραμείνει όρθιος.

4. «Στάσου» σε τροχασμό

(10 βαθμοί)

α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Κοντά» (Fuß gehen), «Στάσου» (Abstellen), «Έλα»
(Herankommen), «Κοντά» (in Grundstellung)
β) Εκτέλεση της άσκησης: Από ίσια Βασική Θέση, ο Κ τρέχει ίσια μπροστά με τον σκύλο του
χωρίς λουρί. Μετά από 10‐15 βήματα τροχασμού, πρέπει ο σκύλος μετά από ΠΕ «Στάσου»,
αμέσως και στην κατεύθυνση που κινείται, να εκτελέσει την εντολή, χωρίς ο Κ να διακόψει,
αλλάξει τον βηματισμό του, ή να κοιτάξει πίσω. Ο Κ απομακρύνεται 30 βήματα ακόμα και
στη συνέχεια σταματά και γυρίζει άμεσα προς το μέρος του σκύλου του, που παραμένει
ήρεμος και προσεκτικός στη θέση «Στάσου». Με εντολή του ΚΕ, ο Κ καλεί το σκύλο του με
την ΠΕ «Έλα» ή με το όνομα του σκύλου, να έρθει σε αυτόν. Ο σκύλος πρέπει να επιστρέψει
στον Κ χαρούμενα, γρήγορα και κατευθείαν μπροστά του και να καθίσει κοντά και ίσια. Με
την ΠΕ «Κοντά» ο σκύλος πρέπει γρήγορα και ίσια να λάβει τη Βασική Θέση δίπλα στον Κ,
με την ωμοπλάτη στο ύψος του γονάτου του Κ.
γ) Αξιολόγηση: Αξιολογούνται αναλόγως λάθη στην ανάπτυξη, η συνέχιση του βηματισμού
μετά την ΠΕ «Στάσου», ανήσυχο «Στάσου» με έλλειψη προσοχής, αργός στην επανάκληση,
αντίστοιχα πιο αργός πλησιάζοντας τον Κ, ο Κ στέκεται σε διάσταση, λάθος στη μετωπική
θέση και στην τελική θέση (Βασική Θέση). Αφαιρούνται 5 βαθμοί σε περίπτωση που ο
σκύλος, αντί του «Στάσου», εκτελέσει «Κάτσε» ή «Κάτω».

5. Επαναφορά αντικειμένου από το έδαφος

(10 βαθμοί)

α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Φέρτο» (Bringen), «Άσε» (Abgeben), «Κοντά» (in
Grunstellung gehen)
β) Εκτέλεση της άσκησης: Από ίσια Βασική Θέση, ο Κ πετά το Αντικείμενο Επαναφοράς
(απόρτ – βάρους 2000 γρ.) σε απόσταση περίπου 10 μέτρων. Δεν πρέπει να δοθεί η ΠΕ
«Φέρτο» πριν το Αντικείμενο Επαναφοράς σταματήσει τελείως να κινείται. Ο σκύλος πρέπει
να βρίσκεται στη Βασική Θέση ήρεμα και ελεύθερα, δίπλα στον Κ και πρέπει μετά την ΠΕ
«Φέρτο», γρήγορα και κατευθείαν να τρέξει προς το Αντικείμενο Επαναφοράς, να το
σηκώσει αμέσως και να το επαναφέρει στον Κ, γρήγορα και κατευθείαν. Ο σκύλος πρέπει
να λάβει τη μετωπική θέση, κοντά και ίσια μπροστά στον Κ, κρατώντας το Αντικείμενο
Επαναφοράς ήρεμα και επί μακρόν στο στόμα του. Ο Κ μετά από μία παύση 3 περίπου
δευτερολέπτων, δίνει την ΠΕ «Άσε» και παίρνει το Αντικείμενο Επαναφοράς. Ο Κ πρέπει να
κρατήσει το Αντικείμενο Επαναφοράς ήρεμα με το δεξί του χέρι τεντωμένο κάτω, στη δεξιά
του πλευρά. Με την ΠΕ «Κοντά» ο σκύλος πρέπει γρήγορα και ίσια να λάβει τη Βασική Θέση
δίπλα στον Κ, με την ωμοπλάτη στο ύψος του γονάτου του Κ. Ο Κ δεν επιτρέπεται καθ’ όλη
τη διάρκεια της Άσκησης να εγκαταλείψει τη αρχική του θέση.
γ) Αξιολόγηση: Αξιολογούνται αναλόγως τα λάθη στην Βασική Θέση, η αργή μετάβαση
προς το Αντικείμενο Επαναφοράς, στο πιάσιμο του Αντικειμένου Επαναφοράς, η αργή
επιστροφή, η πτώση του Αντικειμένου Επαναφοράς, το παίξιμο ή μάσημα του Αντικειμένου
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Επαναφοράς, αν ο Κ στέκεται σε διάσταση, λάθος στη μετωπική θέση και στην τελική θέση
(Βασική Θέση). Αν ο Κ πετάξει το Αντικείμενο Επαναφοράς πολύ κοντά ή βοηθήσει χωρίς να
μετακινηθεί από το σημείο που βρίσκεται η άσκηση αξιολογείται αναλόγως. Εάν
μετακινηθεί από τη θέση του ο Κ, πριν ολοκληρωθεί η άσκηση, η άσκηση αξιολογείται ως
«Ανεπαρκής». Σε περίπτωση που ο σκύλος δεν επαναφέρει το Αντικείμενο Επαναφοράς, η
άσκηση βαθμολογείται με 0 βαθμούς.

6. Επαναφορά αντικειμένου με υπερπήδηση εμποδίου (100 εκ.)

(15 βαθμοί)

α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Πήδα» (Springen), «Φέρτο» (Bringen), «Άσε» (Abgeben),
«Κοντά» (in Grunstellung gehen)
β) Εκτέλεση της άσκησης: Ο Κ μαζί με το σκύλο του λαμβάνουν τη Βασική Θέση,
τουλάχιστον 5 βήματα πριν από το εμπόδιο. Από ίσια Βασική Θέση, ο Κ πετά το Αντικείμενο
Επαναφοράς (απόρτ – βάρους 650 γρ.) πάνω από το εμπόδιο, ύψους 100 εκ. Δεν πρέπει να
δοθεί η ΠΕ «Πήδα» πριν το Αντικείμενο Επαναφοράς σταματήσει τελείως να κινείται.
Ο σκύλος πρέπει να βρίσκεται στη Βασική Θέση ήρεμα και ελεύθερα, δίπλα στον Κ και μετά
τις ΠΕ «Πήδα» και «Φέρτο» (η ΠΕ «Φέρτο» πρέπει να δοθεί όταν ο σκύλος βρίσκεται σε
άλμα πάνω από το εμπόδιο) να πηδήξει με ελεύθερο άλμα πάνω από το εμπόδιο. Γρήγορα
και κατευθείαν να τρέξει προς το Αντικείμενο Επαναφοράς, να το σηκώσει αμέσως και να
επιστρέψει γρήγορα με ελεύθερο άλμα πάνω από το εμπόδιο επαναφέροντάς το στον Κ
άμεσα και κατευθείαν.
Ο σκύλος πρέπει να λάβει τη μετωπική θέση, κοντά και ίσια μπροστά στον Κ και να
παρουσιάσει το Αντικείμενο Επαναφοράς, κρατώντας το ήρεμα και επί μακρόν στο στόμα
του, μέχρι ο Κ μετά από μία παύση 3 περίπου δευτερολέπτων, δώσει την ΠΕ «Άσε» και
πάρει το Αντικείμενο Επαναφοράς. Ο Κ πρέπει να κρατήσει το Αντικείμενο Επαναφοράς
ήρεμα με το δεξί του χέρι τεντωμένο κάτω, στη δεξιά του πλευρά. Με την ΠΕ «Κοντά» ο
σκύλος πρέπει γρήγορα και ίσια να λάβει τη Βασική Θέση δίπλα στον Κ, με την ωμοπλάτη
στο ύψος του γονάτου του Κ. Ο Κ δεν επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Άσκησης να
εγκαταλείψει τη αρχική του θέση.
γ) Αξιολόγηση: Αξιολογούνται αναλόγως τα λάθη στην Βασική Θέση, αργή και με έλλειψη
δύναμης υπερπήδηση του εμποδίου και μετάβαση προς το Αντικείμενο Επαναφοράς,
λάθος στο πιάσιμο του Αντικειμένου Επαναφοράς, αργή & με έλλειψη δύναμης
υπερπήδηση εμποδίου στην επαναφορά, η πτώση του Αντικειμένου Επαναφοράς, το
παίξιμο ή μάσημα του Αντικειμένου Επαναφοράς, αν ο Κ στέκεται σε διάσταση, λάθος στη
μετωπική θέση και στην τελική θέση (Βασική Θέση). Για άγγιγμα του εμποδίου από το
σκύλο πρέπει να αφαιρείται μέχρι ένας βαθμός ανά υπερπήδηση και μέχρι δύο για πάτημα
του εμποδίου.
Πίνακας βαθμολογίας για την επαναφορά με υπερπήδηση εμποδίου:
Υπερπήδηση
κατά τη
μετάβαση
5 βαθμοί

Επαναφορά

5 βαθμοί

Υπερπήδηση
κατά την
επαναφορά
5 βαθμοί

Χωριστή βαθμολόγηση της άσκησης μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που, από τα τρία
μέρη της άσκησης πραγματοποιηθούν τουλάχιστον ένα άλμα και η επαναφορά
(Υπερπήδηση κατά τη μετάβαση – Επαναφορά – Υπερπήδηση κατά την επαναφορά).
Χωρίς λάθη εκτέλεση των δύο υπερπηδήσεων και επαναφοράς =
Υπερπήδηση κατά τη μετάβαση ή κατά την επαναφορά, σωστή επαναφορά =
Χωρίς λάθη εκτέλεση και των δύο υπερπηδήσεων, μη επαναφορά =

IPO-3

ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

15 βαθμοί
10 βαθμοί
0 βαθμοί

13

Εάν το Αντικείμενο Επαναφοράς πέσει πολύ πλάγια ή δεν είναι καλά ορατό από τον σκύλο,
ο Κ δικαιούται να ζητήσει από τον ΚΕ την δυνατότητα να ρίξει ξανά το Αντικείμενο
Επαναφοράς ή ο ΚΕ είναι δυνατόν να υποδείξει στο Κ να πράξει αυτό, χωρίς αφαίρεση
βαθμών. Ο σκύλος πρέπει να παραμείνει καθισμένος. Αν ο σκύλος ακολουθήσει τον Κ,
ενόσω αυτός πηγαίνει να πάρει το Αντικείμενο Επαναφοράς προκειμένου να επαναλάβει τη
τη ρήψη του, τότε η άσκηση βαθμολογείται με 0 βαθμούς. Αν εγκαταλείψει την Βασική
Θέση, αλλά παραμείνει εμπρός από το εμπόδιο, τότε αφαιρούνται βαθμοί.
Αφαιρούνται αντίστοιχα βαθμοί σε περίπτωση που ο Κ βοηθά τον σκύλο, παραμένοντας
όμως στην αρχική του θέση. Εάν ο Κ μετακινηθεί πριν τη λήξη της άσκησης, η άσκηση θα
αξιολογηθεί «Ανεπαρκής». Αν ο σκύλος ρίξει το εμπόδιο στο πρώτο άλμα, τότε η άσκηση
επαναλαμβάνεται, με το πρώτο άλμα όμως να βαθμολογείται στο χαμηλότερο επίπεδο του
«Ανεπαρκής» (‐ 4 βαθμοί). Αν ο σκύλος δεν αφήσει το Αντικείμενο Επαναφοράς μετά από 3
ΠΕ, ο σκύλος απορρίπτεται, αφού δεν μπορεί να συνεχιστεί αλλιώς ο Τομέας Β.

7. Επαναφορά αντικειμένου με αναρρίχηση τοίχου (180 εκ)

(15 βαθμοί)

α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Πήδα» (Springen), «Φέρτο» (Bringen), «Άσε» (Abgeben),
«Κοντά» (in Grunstellung gehen)
β) Εκτέλεση της άσκησης: Ο Κ μαζί με το σκύλο του λαμβάνουν τη Βασική Θέση,
τουλάχιστον 5 βήματα πριν από τον τοίχο. Από ίσια Βασική Θέση, ο Κ πετά το Αντικείμενο
Επαναφοράς (απόρτ – βάρους 650 γρ.) πάνω από τον τοίχο. Ο σκύλος πρέπει να βρίσκεται
στη Βασική Θέση ήρεμα και ελεύθερα δίπλα στον Κ και πρέπει μετά τις ΠΕ «Πήδα» και
«Φέρτο» (η ΠΕ «Φέρτο» πρέπει να δοθεί όταν ο σκύλος αναρριχάται πάνω από τον τοίχο)
να αναρριχηθεί πάνω από τον τοίχο, γρήγορα και κατευθείαν να τρέξει προς το Αντικείμενο
Επαναφοράς, να το σηκώσει αμέσως και να επιστρέψει αμέσως αναρριχώμενος πάνω από
τον τοίχο, επαναφέροντάς το στον Κ γρήγορα και κατευθείαν.
Ο σκύλος πρέπει να λάβει τη μετωπική θέση, κοντά και ίσια μπροστά στον Κ και να
παρουσιάσει το Αντικείμενο Επαναφοράς, κρατώντας το ήρεμα και επί μακρόν στο στόμα
του. Ο Κ μετά από μία παύση 3 περίπου δευτερολέπτων, δίνει την ΠΕ «Άσε» και παίρνει το
Αντικείμενο Επαναφοράς. Ο Κ πρέπει να κρατήσει το Αντικείμενο Επαναφοράς ήρεμα με το
δεξί του χέρι τεντωμένο κάτω, στη δεξιά του πλευρά. Με την ΠΕ «Κοντά» ο σκύλος πρέπει
γρήγορα και ίσια να λάβει τη Βασική Θέση δίπλα στον Κ, με την ωμοπλάτη στο ύψος του
γονάτου του Κ. Ο Κ δεν επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Άσκησης να εγκαταλείψει τη
αρχική του θέση.
γ) Αξιολόγηση: Αξιολογούνται αναλόγως τα λάθη στην Βασική Θέση, αργή και με έλλειψη
δύναμης υπερπήδηση του τοίχου και μετάβαση προς το Αντικείμενο Επαναφοράς, λάθος
στο πιάσιμο του Αντικειμένου Επαναφοράς, αργή & με έλλειψη δύναμης αναρρίχηση
τοίχου στην επαναφορά, η πτώση του Αντικειμένου Επαναφοράς, το παίξιμο ή μάσημα του
Αντικειμένου Επαναφοράς, αν ο Κ στέκεται σε διάσταση, λάθος στη μετωπική θέση και στην
τελική θέση (Βασική Θέση).
Πίνακας βαθμολογίας για την επαναφορά με αναρρίχηση τοίχου:
Υπερπήδηση
κατά τη
μετάβαση
5 βαθμοί

Επαναφορά

5 βαθμοί

Υπερπήδηση
κατά την
επαναφορά
5 βαθμοί

Χωριστή βαθμολόγηση της άσκησης μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που, από τα τρία
μέρη της άσκησης πραγματοποιηθούν τουλάχιστον ένα άλμα και η επαναφορά
(Υπερπήδηση κατά τη μετάβαση – Επαναφορά – Υπερπήδηση κατά την επαναφορά).
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Χωρίς λάθη εκτέλεση των δύο υπερπηδήσεων και επαναφοράς =
15 βαθμοί
Υπερπήδηση κατά τη μετάβαση ή κατά την επαναφορά, σωστή επαναφορά =
10 βαθμοί
Χωρίς λάθη εκτέλεση και των δύο υπερπηδήσεων, μη επαναφορά =
0 βαθμοί
Εάν το Αντικείμενο Επαναφοράς πέσει πολύ πλάγια ή δεν είναι καλά ορατό από τον σκύλο,
ο Κ δικαιούται να ζητήσει από τον ΚΕ την δυνατότητα να ρίξει ξανά το Αντικείμενο
Επαναφοράς ή ο ΚΕ είναι δυνατόν να υποδείξει στο Κ να πράξει αυτό, χωρίς αφαίρεση
βαθμών. Ο σκύλος πρέπει να παραμείνει καθισμένος.
Αφαιρούνται αντίστοιχα βαθμοί σε περίπτωση που ο Κ βοηθά τον σκύλο, παραμένοντας
όμως στην αρχική του θέση. Εάν ο Κ μετακινηθεί πριν τη λήξη της άσκησης, η άσκηση θα
αξιολογηθεί «Ανεπαρκής». Αν ο σκύλος δεν αφήσει το Αντικείμενο Επαναφοράς μετά από 3
ΠΕ, ο σκύλος απορρίπτεται, αφού δεν μπορεί να συνεχιστεί αλλιώς ο Τομέας Β.

8. «Εμπρός» με «Κάτω»

(10 βαθμοί)

α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Εμπρός» (Voraussenden), «Κάτω» (Ablegen), «Κάτσε»
(Aufsetzen)
β) Εκτέλεση της άσκησης: Από ίσια Βασική Θέση, ο Κ βαδίζει ίσια μπροστά με τον σκύλο
του χωρίς λουρί προς την κατεύθυνση που του υποδεικνύει ο κριτής. Μετά από 10‐15
βήματα, δίνει ο Κ στο σκύλο τη ΠΕ «Εμπρός», με ταυτόχρονο εφάπαξ σήκωμα του χεριού
του και μένει ακίνητος. Ο σκύλος πρέπει να απομακρυνθεί τρέχοντας προς το στόχο και σε
ευθεία γραμμή για τουλάχιστον 30 βήματα προς την υποδειχθείσα κατεύθυνση. Με εντολή
του ΚΕ, ο Κ δίνει την ΠΕ «Κάτω», την οποία ο σκύλος πρέπει να εκτελέσει άμεσα. Ο Κ μπορεί
να κρατήσει υψωμένο το χέρι του μέχρι ο σκύλος να εκτελέσει την ΠΕ «Κάτω». Με εντολή
του ΚΕ, ο Κ επιστρέφει στο σκύλο του και στέκεται στην δεξιά πλευρά αυτού. Μετά από
περίπου 3”και μετά από εντολή του ΚΕ ο Κ δίνει την ΠΕ «Κάτσε» και ο σκύλος πρέπει
γρήγορα και ίσια να λάβει την Βασική Θέση.
γ) Αξιολόγηση: Αξιολογούνται αναλόγως τα λάθη στην ανάπτυξη, στο τρέξιμο του Κ μαζί με
το σκύλο (ΣτΜ παροτρύνοντας το σκύλο να εκτελέσει την ΠΕ «Εμπρός»), στο αργό τρέξιμο
του σκύλου προς τα εμπρός, στην έντονη πλάγια απόκλιση, στην πολύ μικρή απομάκρυνση,
στο διστακτικό ή πολύ πρόωρο «Κάτω», στο ανήσυχο κάτω, στο πρόωρο σήκωμα / κάθισμα
στην παραλαβή του σκύλου.
Μια επιπλέον ΠΕ για το «Κάτω»
‐1,5 βαθμοί
Δύο επιπλέον ΠΕ για το «Κάτω»
‐2,5 βαθμοί
Ο σκύλος σταματάει, αλλά δεν κάνει «Κάτω» μετά την δεύτερη ΠΕ
‐3,5 βαθμοί
Άλλα λάθη πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν επιπροσθέτως. Αν ο σκύλος απομακρυνθεί ή
γυρίσει πίσω στον Κ, όλη η άσκηση βαθμολογείται με 0 βαθμούς.

9. Παρατεταμένο «Κάτω» με αντιπερισπασμό

(10 βαθμοί)

α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Κάτω» (Ablegen), «Κάτσε» (Aufsetzen)
β) Εκτέλεση της άσκησης: Πριν από την έναρξη του τομέα Β του άλλου σκύλου, σε ένα
σημείο που έχει υποδειχθεί από τον ΚΕ, δίνει ο Κ την ΠΕ «Κάτω» στον σκύλο του, κατ’
ευθείαν από την Βασική Θέση. Δεν επιτρέπεται να αφεθεί δίπλα στο σκύλο λουρί ή άλλο
αντικείμενο. Τότε ο Κ απομακρύνεται τουλάχιστον 30 βήματα από τον σκύλο – μέσα στο
στίβο – χωρίς να κοιτάξει πίσω & βγαίνει από το οπτικό του πεδίο. Ο σκύλος πρέπει να
παραμείνει ήρεμος στην θέση «Κάτω» χωρίς επιρροή από τον Κ, ενόσω ο άλλος σκύλος
εκτελεί τις ασκήσεις 1‐7. Αν απομακρυνθεί ο σκύλος πριν ο άλλος σκύλος ολοκληρώσει την
άσκηση 6, περισσότερο από 3 μέτρα από την θέση του, τότε η άσκηση μηδενίζεται. Με
σήμα του ΚΕ, ο Κ επιστρέφει στο σκύλο του & στέκεται στην δεξιά του πλευρά. Μετά από
περίπου 3 δευτερόλεπτα & με υπόδειξη του ΚΕ, ο Κ δίνει στον σκύλο την ΠΕ «Κάτσε». Ο
σκύλος πρέπει να σηκωθεί γρήγορα και να λάβει ίσια την Βασική Θέση.
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γ) Αξιολόγηση: Αφαιρούνται βαθμοί για ανήσυχη συμπεριφορά του Κ, όπως επίσης για
κρυφές βοήθειες προς τον σκύλο του, εάν ο σκύλος εκδηλώσει ανησυχία στη θέση «Κάτω»,
αντίστοιχα αν σηκωθεί ή καθίσει πριν την παραλαβή. Αν ο σκύλος σταθεί ή καθίσει αλλά
παραμείνει στο σημείο που τον τοποθέτησε ο Κ του, αφαιρείται μέρος των βαθμών. Αν
απομακρυνθεί ο σκύλος πριν ο άλλος σκύλος ολοκληρώσει την άσκηση 6, τότε αφαιρείται
μέρος των βαθμών. Εάν ο σκύλος σηκωθεί και έρθει προς τον Κ ενόσω αυτός πηγαίνει να
τον παραλάβει, αφαιρούνται μέχρι 3 βαθμοί.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ Γ΄
Άσκηση 1 :
Άσκηση 2 :
Άσκηση 3 :
Άσκηση 4 :
Άσκηση 5 :
Άσκηση 6 :
Άσκηση 7 :
Άσκηση 8 :
Σύνολο :

Έρευνα για τον ΒΚΠ
Ακινητοποίηση (επιτήρηση) και Γαύγισμα
Παρεμπόδιση προσπάθειας μιας διαφυγής του ΒΚΠ
Άμυνα μιας επίθεσης κατά την φάση της επιτήρησης
Οπίσθια Συνοδεία
Επίθεση στο σκύλο κατά την οπίσθια συνοδεία
Επίθεση στο σκύλο εν κινήσει (ΣτΜ Μακρινή επίθεση)
Άμυνα μιας επίθεσης κατά την φάση της επιτήρησης

10 βαθμοί
10 βαθμοί
10 βαθμοί
20 βαθμοί
5 βαθμοί
15 βαθμοί
10 βαθμοί
20 βαθμοί
100 βαθμοί

Γενικά
Σε χώρο κατάλληλο βρίσκονται τοποθετημένες 6 κρύπτες, κατά μήκος του χώρου, 3 σε κάθε
πλευρά (Βλ Σχεδιάγραμμα). Τα απαραίτητα σημάδια (ΣτΜ θέσεις στάσεων & εκκινήσεων)
πρέπει να είναι απόλυτα ορατά στον Κ, στον ΚΕ και στο ΒΚΠ.
Βοηθός Καθηκόντων Προστασίας και εξοπλισμός ΒΚΠ
Ο ΒΚΠ πρέπει να είναι εξοπλισμένος με κατάλληλη στολή προστασίας, μανίκι και μαλακή
εύκαμπτη βέργα. Το μανίκι πρέπει να φέρει προεξοχή για το πιάσιμο και να είναι
επενδεδυμένο με λινάτσα σε φυσικό χρώμα. Αν είναι απαραίτητο ο ΒΚΠ να διατηρήσει
οπτική επαφή με τον σκύλο κατά την διάρκεια της επιτήρησης, μπορεί να κινηθεί ανάλογα.
Ο ΒΚΠ δεν επιτρέπεται να λάβει καμία απειλητική στάση ή να κάνει αμυντική κίνηση. Ο ΒΚΠ
οφείλει να προστατεύει το σώμα του με το μανίκι. Ο Κ επιλέγει τον τρόπο που θα πάρει την
μαλακή εύκαμπτη βέργα από τον ΒΚΠ.
Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ένας μόνο ΒΚΠ για όλες τις βαθμίδες Εξέτασης, εφόσον οι
εξεταζόμενοι σκύλοι δεν ξεπερνούν τους 6 ανά βαθμίδα. Από 7 και άνω πρέπει να υπάρχει
και δεύτερος ΒΚΠ. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι ΒΚΠ για όλους τους σκύλους που
συμμετέχουν στην ίδια βαθμίδα.
Μια αλλαγή ΒΚΠ επιτρέπεται, αν ο ΒΚΠ είναι και Κ στην ίδια Εξέταση.
Παρουσίαση
α) Ο Κ παρουσιάζεται στον ΚΕ με το σκύλο του ελεύθερο (χωρίς λουρί) & στη Βασική Θέση.
β) Μετά λαμβάνει την ενδεδειγμένη θέση για την άσκηση «Έρευνα για τον ΒΚΠ».
γ) Μετά από εντολή του ΚΕ για εκκίνηση, ξεκινά ο σκύλος για την έρευνα του ΒΚΠ από την
Βασική Θέση
Σημείωση:
Αν ο Κ με τον σκύλο δεν μπορούν να παρουσιαστούν με τον τρόπο που ορίζεται στον
Κανονισμό, δηλαδή ο σκύλος δεν είναι υπό έλεγχο και τρέχει, για παράδειγμα προς την
κρυψώνα που βρίσκει τον ΒΚΠ ή τρέχει εκτός του στίβου της Εξέτασης, ο Κ έχει δικαίωμα να
ανακαλέσει τον σκύλο του χρησιμοποιώντας μέχρι και 3 ΠΕ.
Αν ο σκύλος δεν έρθει πίσω μετά την 3η ΠΕ, τότε ο Τομέας Γ τελειώνει με την αιτιολόγηση
«Απορρίπτεται λόγω έλλειψης ελέγχου».
Πρέπει να απορρίπτονται σκύλοι που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κ τους, που μετά
από άσκηση άμυνας δεν αφήνουν το μανίκι ή το αφήνουν μόνο μετά από έντονη επέμβαση
του Κ ή που πιάνουν σε άλλα σημεία του σώματος του ΒΚΠ, εκτός από το προβλεπόμενο
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προστατευτικό μανίκι. Στις περιπτώσεις αυτές δεν αποδίδεται αξιολόγηση TSB (τεστ
ψυχοσωματικού σθένους).
Σημάδια:
Τα σημάδια (ΣτΜ θέσεις στάσεων & εκκινήσεων) όπως αναγράφονται στους Κανονισμούς
Εργασίας, πρέπει να είναι καλά ορατά στον Κ, στον ΚΕ και στο ΒΚΠ.
Τα σημάδια αυτά είναι:
- Σημείο για τον Κ για την ανάκληση του σκύλου από την κρύπτη.
- Σημεία για τον ΒΚΠ για την έναρξη και το τέλος διαφυγής.
- Σημείο θέσης «Κάτω» του σκύλου για την άσκηση της διαφυγής.
- Σημείο θέσης του Κ για έναρξη της άσκησης «Επίθεση στο σκύλο εν κινήσει» (ΣτΜ
Μακρινή επίθεση).
Ο Τομέας Γ΄ διακόπτεται σε περίπτωση που ο σκύλος αποτύχει σε μία άσκηση άμυνας ή
που δεν έχει το σθένος να αντέξει την πίεση που του ασκείται. Στις περιπτώσεις αυτές δεν
αποδίδεται αξιολόγηση. Πρέπει να ακολουθήσει αξιολόγηση TSB (Ψυχοσωματικό σθένος).
Η ΠΕ «Άσε» δίνεται μία μόνο φορά σε όλες τις ασκήσεις άμυνας. Για την αξιολόγηση του
«Άσε» ισχύει ο ακόλουθος πίνακας.
Διστακτικό
«Άσε»

1η πρόσθετη
ΠΕ
με άμεσο
«Άσε»

1η πρόσθετη
ΠΕ
με διστακτικό
«Άσε»

2η πρόσθετη
ΠΕ
με άμεσο
«Άσε»

2η πρόσθετη
ΠΕ
με διστακτικό
«Άσε»

Δεν αφήνει
μετά
την 2η
πρόσθετη ΠΕ ή
και περαιτέρω
επεμβάσεις

0,5‐3,0

3,0

3,5‐6,0

6,0

6,5‐9,0

Απορρίπτεται

1. Έρευνα για τον ΒΚΠ

(10 βαθμοί)

α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Ψάξε» (Revieren), «Έλα» (Herankommen) (η ΠΕ «Έλα»
μπορεί να συνοδεύεται από το όνομα του σκύλου).
β) Εκτέλεση της άσκησης: Ο ΒΚΠ βρίσκεται στην τελευταία κρύπτη, εκτός του οπτικού
πεδίου του σκύλου. Ο Κ παίρνει θέση με τον σκύλο του πριν από την πρώτη κρύπτη, ούτως
ώστε να είναι δυνατές έξι πλάγιες έρευνες. Μετά από εντολή του ΚΕ ξεκινά ο τομέας Γ΄. Ο Κ
δίνει μία κοφτή ΠΕ «Ψάξε» και οπτικό σήμα με το δεξί ή αριστερό χέρι του, το οποίο σήμα
μπορεί να επαναληφθεί. Ο σκύλος πρέπει να απομακρυνθεί γρήγορα από τον Κ, να πάει
εύστοχα στην κρύπτη που του έχει υποδειχθεί και να κινηθεί γύρω από αυτήν κοντά και
προσεκτικά.
Μόλις ο σκύλος ολοκληρώσει την πλάγια έρευνα, ο Κ καλεί τον σκύλο προς αυτόν με την ΠΕ
«Έλα» και ενόσω ο σκύλος κινείται δίνει εκ νέου την ΠΕ «Ψάξε», κατευθύνοντάς τον στην
επόμενη κρύπτη. Ο Κ κινείται με κανονικό βηματισμό στο νοητό άξονα, τον οποίο δεν
επιτρέπεται να εγκαταλείψει καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Ο σκύλος πρέπει καθ’ όλη
την διάρκεια της Έρευνας να κινείται μπροστά από τον Κ. Όταν ο σκύλος φθάσει στην
κρύπτη όπου βρίσκεται ο ΒΚΠ, ο Κ οφείλει να σταματήσει. Από τη στιγμή αυτή δεν
επιτρέπονται άλλες ΠΕ.
γ) Αξιολόγηση: Αφαιρούνται βαθμοί σε περίπτωση δυσκολίας στον έλεγχο του σκύλου,
έλλειψης ταχύτητας και ευστοχίας στην προσέγγιση της κρύπτης, για σκύλο που δεν ψάχνει
κοντά και προσεκτικά γύρω από τις κρύπτες.
Σφάλματα θεωρούνται μεταξύ άλλων:
- Η έλλειψη ηρεμίας και προσοχής στη Βασική Θέση στην αρχή της άσκησης.
- Επιπλέον προφορικές ή οπτικές εντολές.
- Η μη διατήρηση του κεντρικού νοητού άξονα.
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-

Η μη διατήρηση του κανονικού βηματισμού.
Ανοιχτή τροχιά κατά την έρευνα της κρύπτης.
Ανεξάρτητη έρευνα, χωρίς ανταπόκριση στις ΠΕ του Κ.
Οι κρύπτες δεν ερευνώνται ή ερευνώνται απρόσεκτα.
Ο σκύλος πρέπει να καθοδηγείται και να κατευθύνεται καλύτερα.

Αν ο σκύλος δεν βρει το ΒΚΠ στην τελευταία κρύπτη μετά από 3 προσπάθειες, η Εξέταση
τερματίζεται. Αν ο σκύλος δεχθεί την ΠΕ «Κοντά» σε οιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια
αυτής της άσκησης, η Εξέταση Καθηκόντων Προστασίας διακόπτεται. (Στο Βιβλιάριο
Εργασίας αναγράφεται «Διακόπηκε», όλοι οι άλλοι βαθμοί της Εξέτασης αναγράφονται).

2. Ακινητοποίηση (επιτήρηση) και Γαύγισμα

(10 βαθμοί)

α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Έλα» (Herankommen), «Κοντά» (in Grundstellung gehen).
Οι ΠΕ «Έλα» και «Κοντά» πρέπει να δίδονται σαν μία εντολή.
β) Εκτέλεση της άσκησης: Ο σκύλος πρέπει ενεργητικά, να ακινητοποιήσει με προσοχή και
να γαβγίσει αδιάκοπα τον ΒΚΠ. Δεν επιτρέπεται ο σκύλος να παρενοχλεί ή να πιάνει τον
ΒΚΠ. Αφού ο σκύλος έχει γαβγίσει συνεχώς για περίπου 20 δευτερόλεπτα, με σήμα του ΚΕ,
ο Κ πλησιάζει την κρύπτη σταματώντας σε απόσταση 5 περίπου βημάτων από αυτήν. Με
εντολή του ΚΕ, ο Κ καλεί τον σκύλο του και αυτός λαμβάνει την Βασική Θέση.
Μετά από άδεια του ΚΕ, ο Κ καλεί τον ΒΚΠ να βγει από την κρύπτη και αυτός πηγαίνει στο
προκαθορισμένο σημείο για την έναρξη της διαφυγής. Ο σκύλος πρέπει να κάθεται ήρεμα
(χωρίς να γαυγίζει), ίσια και με προσοχή στην Βασική Θέση.
γ) Αξιολόγηση: Αφαιρούνται βαθμοί σε περίπτωση μη συνεχούς ή μη απαιτητικού
γαυγίσματος, μη πιεστικής ακινητοποίησης, ανεπηρέαστης από την άφιξη του Κ και μέχρι
την εντολή από τον ΚΕ, για ΠΕ. Για το συνεχές γαύγισμα αποδίδονται 5 βαθμοί. Για
αδύναμο γαύγισμα αφαιρούνται 2 βαθμοί. Αν ο σκύλος δεν γαβγίζει, αλλά επιτηρεί τον ΒΚΠ
δυναμικά και προσεκτικά, αφαιρούνται 5 βαθμοί. Σε περίπτωση που ο σκύλος παρενοχλεί
τον ΒΚΠ, τον σπρώχνει ή πηδάει επάνω του, αφαιρούνται μέχρι 2 βαθμοί, για δυνατό
πιάσιμο αφαιρούνται έως 9 βαθμοί.
Αν ο σκύλος πιάσει τον ΒΚΠ μέσα στην κρύπτη και δεν αφήσει αυτόβουλα, ο Κ καλείται να
πάει στο προκαθορισμένο σημείο, σε απόσταση 5 βημάτων από την κρύπτη. Επιτρέπεται
να δοθεί μια ΠΕ «Έλα/Κοντά» σαν συνεχόμενη λέξη (όχι η ΠΕ «Άσε»). Αν ο σκύλος δεν
έρθει, τότε η ομάδα απορρίπτεται. Εάν ο σκύλος έρθει τότε η άσκηση αξιολογείται στο
χαμηλό «Ανεπαρκής» (‐9 βαθμοί). Αν ο σκύλος συνειδητά πιάσει (όχι ωθήσει) άλλα μέρη
του σώματος του ΒΚΠ, τότε απορρίπτεται.
Αν ο σκύλος εγκαταλείψει τον ΒΚΠ πριν δοθεί σήμα από τον ΚΕ στον Κ να φύγει από τον
νοητό άξονα, ο σκύλος μπορεί να σταλεί εκ νέου στην κρύπτη. Αν παραμείνει ο σκύλος τη
δεύτερη φορά στον ΒΚΠ, ο Τομέας Γ΄ μπορεί να συνεχιστεί, αλλά η άσκηση Ακινητοποίησης
και Γαυγίσματος αξιολογείται με χαμηλό «Ανεπαρκής» (‐9 βαθμοί). Εάν ο σκύλος δεν
υπακούσει πάλι τον Κ ή εγκαταλείψει πάλι τον ΒΚΠ, διακόπτεται ο Τομέας Γ΄. Εάν ο σκύλος
πάει στον Κ την ώρα που αυτός πλησιάζει προς την κρύπτη, ή έρθει ο σκύλος πριν τον
καλέσει ο Κ (ΣτΜ πριν του δώσει την ΠΕ «Έλα/Κοντά») ακολουθεί μερική αξιολόγηση στο
«Ανεπαρκής».
Αφαίρεση βαθμών για το «Γαύγισμα»:
Για το συνεχές γαύγισμα αποδίδονται 5 βαθμοί. Αδύναμο γαύγισμα (χωρίς πίεση και
ενέργεια) όχι παρατεινόμενο, οδηγεί σε μία αφαίρεση έως 2 βαθμών. Αν ο σκύλος δεν
γαβγίζει, αλλά επιτηρεί τον ΒΚΠ δυναμικά και προσεκτικά, αφαιρούνται υποχρεωτικά 5
βαθμοί για το γαύγισμα.
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3. Παρεμπόδιση προσπάθειας μιας διαφυγής του ΒΚΠ

(10 βαθμοί)

α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Κοντά» (Fuss gehen), «Κάτω» (Ablegen), «Πιάστον» (Voran
oder Stell), «Άσε» (Ablassen)
Θέση ΒΚΠ: 5 βήματα

Κατεύθυνση διαφυγής

Ακτίνα: 3 βήματα

β) Εκτέλεση της άσκησης: Μετά από εντολή του ΚΕ, ο Κ ζητά από τον ΒΚΠ να βγει από την
κρύπτη. Ο ΒΚΠ προχωρά με κανονικό βηματισμό προς το προκαθορισμένο σημείο για την
απόπειρα διαφυγής. Μετά από εντολή του ΚΕ, ο Κ προχωράει με τον σκύλο ελεύθερο ( ΣτΜ
χωρίς λουρί) προς το σημείο που έχει προκαθοριστεί για το «Κάτω» πριν την απόπειρα
διαφυγής. Η απόσταση μεταξύ σκύλου και ΒΚΠ είναι 5 βήματα.
Ο Κ αφήνει τον σκύλο πίσω να επιτηρεί τον ΒΚΠ στην θέση «Κάτω» και κατευθύνεται στην
κρύπτη έχοντας οπτική επαφή με τον σκύλο του, τον ΒΚΠ και τον ΚΕ. Μετά από εντολή του
ΚΕ ο ΒΚΠ επιχειρεί απόπειρα διαφυγής.
Ταυτόχρονα ο Κ δίνει μία φορά την ΠΕ «Πιάστον» για να αποτρέψει ο σκύλος την
προσπάθεια διαφυγής του ΒΚΠ.
Χωρίς δισταγμό ο σκύλος πρέπει να αποτρέψει δυναμικά την απόπειρα διαφυγής
επιδεικνύοντας έντονη κυριαρχικότητα, δυνατό και ενεργητικό πιάσιμο. Ο σκύλος
επιτρέπεται να πιάσει μόνο το προστατευτικό μανίκι του ΒΚΠ. Με εντολή του ΚΕ ο ΒΚΠ
ακινητοποιείται. Με την ακινητοποίηση του ΒΚΠ και την παρέλευση μικρού μεταβατικού
χρονικού διαστήματος, ο σκύλος πρέπει να «αφήσει». Ο Κ μπορεί με δική του πρωτοβουλία
να δώσει την ΠΕ «Άσε» σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Αν ο σκύλος δεν αφήσει το πιάσιμο με την πρώτη ΠΕ, ο Κ έχει δικαίωμα να δώσει άλλες δύο
ΠΕ «Άσε», μετά από υπόδειξη του ΚΕ. Αν ο σκύλος δεν αφήσει το πιάσιμο, αφού του
δοθούν τρεις ΠΕ (μία επιτρεπτή και δύο πρόσθετες) ακολουθεί «Απόρριψη». Κατά τη
διάρκεια της ΠΕ «Άσε», ο Κ πρέπει να παραμείνει ακίνητος στη θέση του, χωρίς να
επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον σκύλο. Αφήνοντας ο σκύλος το πιάσιμο, πρέπει να
παραμείνει κοντά στον ΒΚΠ και να τον επιτηρεί προσεκτικά.
γ) Αξιολόγηση: Σύμφωνα με τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αφαιρούνται
βαθμοί σε περίπτωση έλλειψης: υψηλής κυριαρχικότητας, γρήγορης, ενεργητικής
αντίδρασης και καταδίωξη με δυνατό πιάσιμο και δραστική παρεμπόδιση της διαφυγής, με
ήρεμο πιάσιμο, μέχρι τη στιγμή που αφήνει το πιάσιμο, προσεκτικής επιτήρησης κοντά
στον ΒΚΠ.
Αν ο σκύλος παραμείνει στην θέση «Κάτω» ή δεν πιάσει μέσα στην απόσταση περίπου 20
βημάτων (ΣτΜ του ΒΚΠ), ματαιώνοντας την διαφυγή, η Εξέταση στον τομέα Γ΄ διακόπτεται.
Αν ο σκύλος πιάσει τον ΒΚΠ χωρίς ΠΕ του Κ, τότε αφαιρείται ένας βαθμός. Μία ελαφρά
απόσπαση προσοχής ή ελαφρά παρενόχληση κατά την φάση της επιτήρησης επιφέρουν
αφαίρεση ενός βαθμού. Αν ο σκύλος επιτηρεί πολύ αφηρημένα και/ή παρενοχλεί έντονα
τον ΒΚΠ αφαιρούνται δύο βαθμοί. Αν ο σκύλος δεν επιτηρεί, αλλά παραμένει κοντά στον
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ΒΚΠ, αφαιρούνται τρεις βαθμοί. Αν ο σκύλος εγκαταλείψει τον ΒΚΠ και ο Κ δώσει μια ΠΕ
για να παραμείνει ο σκύλος στον ΒΚΠ, ο Τομέας Γ‘ διακόπτεται.

4. Άμυνα μιας επίθεσης κατά την φάση της επιτήρησης

(20 βαθμοί)

α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Άσε» (Ablassen), «Κοντά» (in Grundstellung gehen)
β) Εκτέλεση της άσκησης: Μετά από την φάση επιτήρησης, διάρκειας περίπου 5
δευτερολέπτων, ο ΒΚΠ, μετά από εντολή του ΚΕ, επιχειρεί μία επίθεση προς τον σκύλο.
Χωρίς καμία επιρροή από τον Κ, ο σκύλος πρέπει να αμυνθεί δυναμικά με ένα ενεργητικό
και δυνατό πιάσιμο. Ο σκύλος επιτρέπεται να πιάσει μόνο το προστατευτικό μανίκι του
ΒΚΠ. Ο ΒΚΠ πρέπει με την απειλή της μαλακής, εύκαμπτης βέργας να πιέσει το σκύλο.
Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της πίεσης η ενεργητικότητα και ο
ισορροπημένος του χαρακτήρας. Ο σκύλος πρέπει να δεχθεί δύο δοκιμασίες πίεσης με την
μαλακή εύκαμπτη βέργα. Οι πιέσεις με την μαλακή εύκαμπτη βέργα, πρέπει να γίνονται
στην ωμοπλάτη του σκύλου ή στην περιοχή του ακρωμίου. Ο σκύλος πρέπει σε όλη τη
διάρκεια της πίεσης να συμπεριφερθεί ανεπηρέαστα και κατά την διάρκεια όλης της
άσκησης της άμυνας να έχει ένα γεμάτο, ενεργητικό και προπαντός σίγουρο πιάσιμο. Με
εντολή του ΚΕ ο ΒΚΠ πρέπει να ακινητοποιηθεί. Με την ακινητοποίηση του ΒΚΠ και την
παρέλευση μικρού μεταβατικού χρονικού διαστήματος, ο σκύλος πρέπει να αφήσει. Ο Κ
μπορεί με δική του πρωτοβουλία να δώσει την ΠΕ «Άσε» σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Αν ο σκύλος δεν αφήσει το πιάσιμο με την πρώτη ΠΕ, ο Κ έχει δικαίωμα να δώσει άλλες δύο
ΠΕ «Άσε», μετά από υπόδειξη του ΚΕ.
Αν ο σκύλος μετά από αυτές τις ΠΕ (μία επιτρεπτή και δύο πρόσθετες) δεν αφήσει,
ακολουθεί «Απόρριψη». Κατά τη διάρκεια της ΠΕ «Άσε», ο Κ πρέπει να παραμείνει ήρεμος
στη θέση του, χωρίς να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον σκύλο. Αφήνοντας ο σκύλος
το πιάσιμο, πρέπει να παραμείνει κοντά στον ΒΚΠ και να τον επιτηρεί προσεκτικά. Μετά
από εντολή του ΚΕ ο Κ με κανονικό βηματισμό πάει κατευθείαν στον σκύλο και τον οδηγεί
με την ΠΕ «Κοντά» στην Βασική Θέση. Ο Κ δεν αφαιρεί από τον ΒΚΠ την μαλακή εύκαμπτη
βέργα.
γ) Αξιολόγηση: Σύμφωνα με τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αφαιρούνται
βαθμοί σε περίπτωση έλλειψης: γρήγορου και δυνατού, γεμάτου και ήρεμου πιασίματος
μέχρι τη στιγμή της εντολής «Άσε», μετά το «Άσε» της στενής και προσεκτικής επιτήρησης
του ΒΚΠ. Εάν ο σκύλος δεν αντέξει την πίεση από τον ΒΚΠ, γλιστρήσει απ’ το προστατευτικό
μανίκι ή επιτρέψει στον ΒΚΠ να τον απωθήσει πιέζοντάς τον, η Εξέταση στον τομέα Γ’
διακόπτεται..
Μία ελαφρά απόσπαση προσοχής και/ή ελαφρά παρενόχληση κατά την φάση της
επιτήρησης επιφέρουν αφαίρεση ενός βαθμού. Αν ο σκύλος δεν ασχολείται έντονα με την
επιτήρηση και/ή παρενοχλεί έντονα τον ΒΚΠ, αφαιρούνται δύο βαθμοί. Αν ο σκύλος δεν
επιτηρεί αλλά παραμένει κοντά στον ΒΚΠ, αφαιρούνται τρεις βαθμοί. Αν ο σκύλος πάει
προς τον Κ όταν αυτός τον πλησιάζει, η άσκηση κρίνεται «Ανεπαρκής». Αν ο σκύλος
εγκαταλείψει τον ΒΚΠ πριν ο ΚΕ δώσει εντολή στον Κ να πάει στον σκύλο ή αν ο Κ δώσει ΠΕ
στον σκύλο για να παραμείνει με τον ΒΚΠ, η Εξέταση στον τομέα Γ΄ διακόπτεται.

5. Οπίσθια Συνοδεία

(5 βαθμοί)

α) Προφορική Εντολή (ΠΕ): «Κοντά» (Fuß gehen)
β) Εκτέλεση της άσκησης: Μετά την άσκηση 4, ακολουθεί η Οπίσθια Συνοδεία του ΒΚΠ για
μία απόσταση περίπου 30 βημάτων. Η κατεύθυνση της συνοδείας καθορίζεται από τον ΚΕ.
Ο Κ απαιτεί από τον ΒΚΠ να αρχίσει να βαδίζει και αυτός με τον σκύλο του ελεύθερο (χωρίς
λουρί), παρακολουθεί προσεκτικά τον ΒΚΠ σε απόσταση 5 περίπου βημάτων από αυτόν. Η
απόσταση των 5 βημάτων πρέπει να διατηρείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της οπίσθιας
συνοδείας.
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γ) Αξιολόγηση: Σύμφωνα με τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αφαιρούνται
βαθμοί σε περίπτωση έλλειψης: Προσεκτικής παρακολούθησης του ΒΚΠ, ακρίβειας στην
εκτέλεση του «Κοντά», τήρησης της απόστασης των 5 βημάτων από τον ΒΚΠ.

6. Επίθεση στο σκύλο κατά την οπίσθια συνοδεία

(15 βαθμοί)

α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Άσε» (Ablassen), «Κοντά» (Fuß gehen)
β) Εκτέλεση της άσκησης: Κατά τη διάρκεια της οπίσθιας συνοδείας, με εντολή του ΚΕ και
χωρίς να σταματήσει, ο ΒΚΠ επιτίθεται στον σκύλο. Χωρίς επέμβαση του Κ και χωρίς
δισταγμό, ο σκύλος οφείλει να αμυνθεί με ένα σταθερό και δυνατό πιάσιμο. Επιτρέπεται να
πιάσει μόνο στο προστατευτικό μανίκι. Μόλις ο σκύλος πιάσει το μανίκι, ο Κ πρέπει να
ακινητοποιηθεί στο σημείο ακριβώς που βρίσκεται. Με εντολή του ΚΕ ο ΒΚΠ σταματά την
επίθεση. Με την διακοπή της επίθεσης και την ακινητοποίηση του ΒΚΠ, ο σκύλος πρέπει να
αφήσει μετά από ένα μικρό μεταβατικό χρονικό διάστημα. Ο Κ έχει το δικαίωμα να δώσει
στην κατάλληλη στιγμή την ΠΕ «Άσε» με δική του πρωτοβουλία. Αν ο σκύλος δεν αφήσει το
πιάσιμο με την πρώτη ΠΕ, ο Κ έχει δικαίωμα να δώσει άλλες δύο ΠΕ «Άσε», μετά από
υπόδειξη του ΚΕ.
Αν ο σκύλος μετά από αυτές τις ΠΕ (μία επιτρεπτή και δύο πρόσθετες) δεν αφήσει,
ακολουθεί «Απόρριψη». Κατά τη διάρκεια της ΠΕ «Άσε», ο Κ πρέπει να παραμείνει ήρεμος
στη θέση του, χωρίς να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον σκύλο. Αφήνοντας ο σκύλος
το πιάσιμο, πρέπει να παραμείνει κοντά στον ΒΚΠ και να τον επιτηρεί προσεκτικά. Μετά
από εντολή του ΚΕ ο Κ με κανονικό βηματισμό πάει κατευθείαν στον σκύλο και τον οδηγεί
με την ΠΕ «Κοντά» στην Βασική Θέση. Ο Κ αφαιρεί από τον ΒΚΠ την μαλακή εύκαμπτη
βέργα.
Ακολουθεί μία πλάγια συνοδεία του ΒΚΠ στον ΚΕ, για μία απόσταση περίπου 20 βημάτων.
Επιτρέπεται μία ΠΕ «Κοντά». Ο σκύλος πρέπει να βαδίζει δεξιά από τον ΒΚΠ, ούτως ώστε να
βρίσκεται μεταξύ του Κ και του ΒΚΠ. Κατά την πλάγια συνοδεία, ο σκύλος πρέπει να
επιτηρεί προσεκτικά τον ΒΚΠ. Δεν επιτρέπεται ο σκύλος να παρενοχλεί, να πηδάει ή να
πιάνει τον ΒΚΠ. Η ομάδα σταματά μπροστά στον ΚΕ, ο Κ παραδίδει την μαλακή εύκαμπτη
βέργα στον ΚΕ και του ανακοινώνει το τέλος του πρώτου τμήματος του Τομέα Γ΄.
γ) Αξιολόγηση: Σύμφωνα με τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αφαιρούνται
βαθμοί σε περίπτωση έλλειψης: γρήγορου και δυνατού, γεμάτου και ήρεμου πιασίματος
μέχρι τη στιγμή της εντολής «Άσε», μετά το «Άσε» της στενής και προσεκτικής επιτήρησης
του ΒΚΠ. Μία ελαφρά απόσπαση προσοχής ή ελαφρά παρενόχληση κατά την φάση της
επιτήρησης επιφέρουν αφαίρεση ενός βαθμού. Αν ο σκύλος δεν είναι πολύ προσεκτικός
στην φάση της επιτήρησης και/ή είναι έντονα ενοχλητικός, αφαιρούνται δύο βαθμοί από
την άσκηση. Αν ο σκύλος δεν επιτηρεί αλλά παραμένει κοντά στον ΒΚΠ, αφαιρούνται τρεις
βαθμοί. Αν ο σκύλος πάει προς τον Κ όταν αυτός τον πλησιάζει, η άσκηση κρίνεται
«Ανεπαρκής». Αν ο σκύλος εγκαταλείψει τον ΒΚΠ πριν ο ΚΕ δώσει εντολή στον Κ να πάει
στον σκύλο ή αν ο Κ δώσει ΠΕ στον σκύλο για να παραμείνει με τον ΒΚΠ, η Εξέταση στον
τομέα Γ΄ διακόπτεται.

7. Επίθεση στο σκύλο εν κινήσει (Μακρινή επίθεση)

(10 βαθμοί)

α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Κάτσε» (Absitzen), «Εμπρός ή Αμύνσου» (Abwehren), «Άσε»
(Ablassen)
β) Εκτέλεση της άσκησης: Ο Κ πρέπει να μεταβεί με τον σκύλο του στο προκαθορισμένο
σημείο πάνω στον νοητό άξονα και στο ύψος της πρώτης κρύπτης. Ο σκύλος πρέπει με
προσοχή, ελεύθερος (ΣτΜ χωρίς λουρί), δείχνοντας χαρούμενος και συγκεντρωμένος να
βαδίσει ίσια δίπλα στο γόνατό του Κ. Στο ύψος της πρώτης κρύπτης, ο Κ σταματά και κάνει
μεταβολή γύρω από τον άξονά του. Με την ΠΕ «Κάτσε» ο σκύλος λαμβάνει τη Βασική
Θέση. Ο σκύλος ίσιος, ήρεμος & προσεκτικός με κατεύθυνση προς τον ΒΚΠ κάθεται στην
Βασική Θέση και ο Κ μπορεί να τον κρατά από το περιλαίμιο, όμως δεν επιτρέπεται να τον
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παρακινεί. Με εντολή του ΚΕ, ο ΒΚΠ, εφοδιασμένος με βέργα εύκαμπτη και μαλακή,
βγαίνει από την κρύπτη και τρέχει προς τον κεντρικό άξονα του στίβου.
Από το ύψος του νοητού άξονα στρέφεται ο ΒΚΠ και κινείται κατά μέτωπον προς τον
κυναγωγό και τον σκύλο του, χωρίς να διακόψει το τρέξιμό του με έντονες απειλητικές
κινήσεις και φωνάζοντας δυνατά. Μόλις ο ΒΚΠ πλησιάσει σε απόσταση περίπου 50 – 40
βημάτων από τον Κ και τον σκύλο, ο Κ με υπόδειξη του ΚΕ ελευθερώνει τον σκύλο δίνοντας
την ΠΕ «Εμπρός» ή «Αμύνσου». Ο σκύλος πρέπει μετά από την ΠΕ «Πιάστον» του Κ, χωρίς
δισταγμό να ανακόψει με υψηλή κυριαρχικότητα και ένταση την επίθεση. Ο σκύλος
επιτρέπεται να πιάσει μόνο το προστατευτικό μανίκι του ΒΚΠ. Ο Κ δεν επιτρέπεται
αυτοβούλως να εγκαταλείψει την θέση στην οποία βρίσκεται.
Ο σκύλος πρέπει σε όλη τη διάρκεια της πίεσης να συμπεριφερθεί ανεπηρέαστα και κατά
την διάρκεια όλης της άσκησης της άμυνας να έχει ένα γεμάτο, ενεργητικό και προπαντός
σίγουρο πιάσιμο. Με εντολή του ΚΕ ο ΒΚΠ πρέπει να ακινητοποιηθεί. Με την
ακινητοποίηση του ΒΚΠ και την παρέλευση μικρού μεταβατικού χρονικού διαστήματος, ο
σκύλος πρέπει να αφήσει. Ο Κ μπορεί με δική του πρωτοβουλία να δώσει την ΠΕ «Άσε» σε
εύλογο χρονικό διάστημα.
Αν ο σκύλος δεν αφήσει το πιάσιμο με την πρώτη επιτρεπτή ΠΕ, ο Κ έχει δικαίωμα να δώσει
άλλες δύο ΠΕ «Άσε», μετά από υπόδειξη του ΚΕ.
Αν ο σκύλος δεν αφήσει το πιάσιμο, αφού του δοθούν τρεις ΠΕ (μία επιτρεπτή και δύο
πρόσθετες) ακολουθεί «Απόρριψη». Κατά τη διάρκεια της ΠΕ «Άσε», ο Κ πρέπει να
παραμείνει ήρεμος στη θέση του, χωρίς να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον σκύλο.
Αφήνοντας ο σκύλος το πιάσιμο, πρέπει να παραμείνει κοντά στον ΒΚΠ και να τον επιτηρεί
προσεκτικά.
γ) Αξιολόγηση: Σύμφωνα με τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αφαιρούνται
βαθμοί σε περίπτωση έλλειψης: ενεργητικής άμυνας με δυνατό πιάσιμο, γεμάτου και
ήρεμου πιασίματος μέχρι τη στιγμή της εντολής «Άσε», μετά το «Άσε» της στενής και
προσεκτικής επιτήρησης του ΒΚΠ.
Μία ελαφρά απόσπαση προσοχής ή ελαφρά παρενόχληση κατά την φάση της επιτήρησης
επιφέρουν αφαίρεση ενός βαθμού. Αν ο σκύλος δεν είναι πολύ προσεκτικός στην φάση της
επιτήρησης και/ή είναι έντονα ενοχλητικός, αφαιρούνται δύο βαθμοί από την άσκηση. Αν ο
σκύλος δεν επιτηρεί αλλά παραμένει κοντά στον ΒΚΠ, αφαιρούνται τρεις βαθμοί. Αν ο
σκύλος εγκαταλείψει τον ΒΚΠ πριν ο ΚΕ δώσει εντολή στον Κ να πάει στον σκύλο ή αν ο Κ
δώσει ΠΕ στον σκύλο για να παραμείνει με τον ΒΚΠ, η Εξέταση στον τομέα Γ΄ διακόπτεται.

8. Άμυνα μιας επίθεσης κατά την φάση της επιτήρησης

(20 βαθμοί)

ά) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «Άσε» (Ablassen ), «Κοντά» (In Grundstellung gehen), «Κοντά»
(Fuss gehen) β) Εκτέλεση της άσκησης: Μετά από την φάση επιτήρησης, διάρκειας περίπου
5 δευτερολέπτων, ο ΒΚΠ, με εντολή του ΚΕ, επιχειρεί μία επίθεση προς τον σκύλο. Χωρίς
καμία επιρροή από τον Κ, ο σκύλος πρέπει να αμυνθεί δυναμικά με ένα ενεργητικό και
δυνατό πιάσιμο. Ο σκύλος επιτρέπεται να πιάσει μόνο το προστατευτικό μανίκι του ΒΚΠ. Ο
ΒΚΠ πρέπει με την απειλή της μαλακής, εύκαμπτης βέργας να πιέσει το σκύλο. Πρέπει να
προσεχθεί ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της πίεσης η ενεργητικότητα και ο ισορροπημένος
του χαρακτήρας. Ο σκύλος πρέπει να δεχθεί δύο δοκιμασίες πίεσης με την μαλακή
εύκαμπτη βέργα. Οι πιέσεις με την μαλακή εύκαμπτη βέργα, πρέπει να γίνονται στην
ωμοπλάτη του σκύλου ή στην περιοχή του ακρωμίου. Με εντολή του ΚΕ ο ΒΚΠ πρέπει να
ακινητοποιηθεί. Με την ακινητοποίηση του ΒΚΠ και την παρέλευση μικρού μεταβατικού
χρονικού διαστήματος, ο σκύλος πρέπει να αφήσει. Ο Κ μπορεί με δική του πρωτοβουλία
να δώσει την ΠΕ «Άσε» σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Αν ο σκύλος δεν αφήσει το πιάσιμο με την πρώτη ΠΕ, ο Κ έχει δικαίωμα να δώσει άλλες δύο
ΠΕ «Άσε», μετά από υπόδειξη του ΚΕ.
Αν ο σκύλος μετά από αυτές τις ΠΕ (μία επιτρεπτή και δύο πρόσθετες) δεν αφήσει,
ακολουθεί «Απόρριψη». Κατά τη διάρκεια της ΠΕ «Άσε», ο Κ πρέπει να παραμείνει ήρεμος
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στη θέση του, χωρίς να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον σκύλο. Αφήνοντας ο σκύλος
το πιάσιμο, πρέπει να παραμείνει κοντά στον ΒΚΠ και να τον επιτηρεί προσεκτικά. Μετά
από εντολή του ΚΕ ο Κ με κανονικό βηματισμό πάει κατευθείαν στον σκύλο και τον οδηγεί
με την ΠΕ «Κοντά» στην Βασική Θέση. Ο Κ αφαιρεί από τον ΒΚΠ την μαλακή εύκαμπτη
βέργα.
Ακολουθεί μία πλάγια συνοδεία του ΒΚΠ στον ΚΕ, για μία απόσταση περίπου 20 βημάτων.
Επιτρέπεται μία ΠΕ «Κοντά». Ο σκύλος πρέπει να βαδίζει δεξιά από τον ΒΚΠ, ούτως ώστε να
βρίσκεται μεταξύ του Κ και του ΒΚΠ. Κατά την πλάγια συνοδεία, ο σκύλος πρέπει να
επιτηρεί προσεκτικά τον ΒΚΠ. Δεν επιτρέπεται ο σκύλος να παρενοχλεί, να πηδάει ή να
πιάνει τον ΒΚΠ. Η ομάδα σταματά μπροστά στον ΚΕ, ο Κ παραδίδει την μαλακή εύκαμπτη
βέργα στον ΚΕ και του ανακοινώνει το τέλος του Τομέα Γ΄.
Ο Κ μετά από εντολή του ΚΕ, πηγαίνει με τον σκύλο του ελεύθερο (χωρίς λουρί) στο σημείο
ανακοίνωσης της κρίσης, ενόσω ο ΒΚΠ μετά από εντολή του ΚΕ εγκαταλείπει το στίβο. Πριν
την ανακοίνωση της κρίσης και με υπόδειξη του ΚΕ, ο Κ βάζει το λουρί στο σκύλο.
γ) Αξιολόγηση: Σύμφωνα με τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αφαιρούνται
βαθμοί σε περίπτωση έλλειψης: γρήγορου και δυνατού, γεμάτου και ήρεμου πιασίματος
μέχρι τη στιγμή της εντολής «Άσε», μετά το «Άσε» της στενής και προσεκτικής επιτήρησης
του ΒΚΠ.
Μία ελαφρά απόσπαση προσοχής και/ή ελαφρά παρενόχληση κατά την φάση της
επιτήρησης επιφέρουν αφαίρεση ενός βαθμού. Αν ο σκύλος δεν ασχολείται έντονα με την
επιτήρηση και/ή παρενοχλεί έντονα τον ΒΚΠ, αφαιρούνται δύο βαθμοί. Αν ο σκύλος δεν
επιτηρεί αλλά παραμένει κοντά στον ΒΚΠ, αφαιρούνται τρεις βαθμοί. Αν ο σκύλος πάει
προς τον Κ όταν αυτός τον πλησιάζει, η άσκηση κρίνεται «Ανεπαρκής». Αν ο σκύλος
εγκαταλείψει τον ΒΚΠ πριν ο ΚΕ δώσει εντολή στον Κ να πάει στον σκύλο ή αν ο Κ δώσει ΠΕ
στον σκύλο για να παραμείνει με τον ΒΚΠ, η Εξέταση στον τομέα Γ΄ διακόπτεται.
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