Przepisy Ogólne
(wg regulaminu American Kennel Club)
§ 1. Kluby Obedience. Klub Obedience, który spełnia wszystkie wymagania AKC i chce
zorganizować Zawody Obedience, podczas których będą przyznawane punkty kwalifikujące do
tytułów Obedience, musi złożyć na specjalnym formularzu podanie do AKC. Takie zawody, po
uzyskaniu zgody, mogą być przeprowadzane w połączeniu z Wystawą Psów lub jako osobna
impreza. Jeżeli Klub nie jest członkiem AKC, musi wnieść opłatę licencyjną za przywilej
organizowania zawodów. Wysokość tej opłaty powinna być określona przez Zarząd AKC. Jeżeli
Klubowi nie uda się zorganizować zawodów w uzgodnionym miejscu i czasie, opłata licencyjna
powinna zostać zwrócona.
§ 2. Dog Show Clubs i Specialty Clubs. Dog Show Club oraz Specialty Club mają prawo do
organizowania Licencjonowanych lub Członkowskich zawodów Obedience, jeśli w opinii Zarządu
AKC kluby te mają odpowiednie kwalifikacje.
§ 3. Klasy Obedience. W Licencjonowanych i Członkowskich Zawodach Obedience nie muszą brać
udziału wszystkie klasy regularne wymienione w Regulaminie Obedience, jednakże klub dostanie
pozwolenie na Klasę Otwartą tylko wtedy, kiedy zorganizowana zostanie również Klasa
Początkująca, zaś warunkiem pozwolenia na Klasę Użytkową jest zorganizowanie Klasy Otwartej i
Klasy Początkującej. Kluby, które uzyskały pozwolenie na Licencjonowane lub Członkowskie
Zawody Obedience mogą, za zgodą AKC, zaoferować dodatkowe nieregularne klasy dla psów nie
młodszych niż 6 miesięcy, dostarczając jasny i kompletny opis wymagań kwalifikacyjnych i
wymagań dla każdej takiej klasy pojawiającej się w Programie. Jednakże nieregularne klasy
zdefiniowane w tym Regulaminie nie muszą być opisane w Programie. Klasy niższe niż
Początkująca nie są dopuszczone do udziału w Licencjonowanych i Członkowskich Zawodach.
§ 4. Ślady. Klub nie może zorganizować Śladów tego samego dnia, co Wystawa lub Zawody
Obedience, natomiast mogą być one ogłoszone w Programie Wystawy lub Zawodów i mogą być
włączone do Katalogu. Jeżeli Ślady nie są ujęte w Katalogu Wystawy lub Zawodów, Klub musi
zapewnić kilka kopii dokumentu zawierającego wszystkie informacje na temat każdego psa, które
normalnie znalazłyby się Katalogu. Jeżeli Ślady są organizowane w ciągu 7 dni od Zawodów, Klub
może wskazać inną osobę przyjmującą zgłoszenia, zaś obowiązywać powinien ten sam termin
składania zgłoszeń. Jeżeli Ślady organizowane są powyżej 7 dni od Zawodów, Klub może wskazać
inną osobę przyjmującą zgłoszenia i może wskazać inny termin przyjmowania zgłoszeń, najpóźniej
na 7 dni przed Śladami.
§ 5. Komitet Zawodów. Jeżeli Zawody są organizowane przez Klub Obedience, Komitet Zawodów
powinien być wyznaczony przez Klub i mieć władzę usankcjonowaną przez Komitet Wystaw. Jeżeli
Klub przeprowadza swoje Zawody w połączeniu z Wystawą, wtedy Komitet Zawodów ma odrębną
jurysdykcję tylko nad psami biorącymi udział w Zawodach, ich przewodnikami i właścicielami. Jeżeli
pies bierze udział i w Zawodach i w Wystawie, wtedy on, przewodnik i właściciel podlegają
jurysdykcji Komitetu Zawodów tylko w sprawach związanych z Zawodami, zaś w pozostałych
sprawach podlegają jurysdykcji Komitetu Wystawy.
Jeżeli Zawody i Wystawa są organizowane przez ten sam Klub, wtedy Komitet Wystawy powinien
zawierać jedną osobę desygnowaną na stanowisko "Przewodniczącego Zawodów". W takim
przypadku Komitet Wystawy obejmuje swą jurysdykcją wszystkie sprawy, niezależnie od tego, czy
dotyczą Wystawy czy Zawodów.
§ 6. Uzgodnione Turnieje. Klub może zorganizować Turniej po uzyskaniu aprobaty AKC. Turnieje
powinny być organizowane według regulaminu zaaprobowanego przez Zarząd AKC. Punkty
uzyskane w takich Turniejach nie są wprowadzane do tabel AKC ani nie liczą się do tytułów
Obedience.
Wszystkie wymienione tutaj przepisy Obedience stosują się także do Turniejów, za wyjątkiem tych,
które mają zastosowanie przy Licencjonowanych bądź Członkowskich Zawodach, oraz tych, które
wyraźnie są niezgodne z przepisami dotyczącymi Turniejów.
§ 7. Aprobaty AKC. Aprobata AKC musi być uzyskana przez każdy Klub organizujący Zawody
Obedience według Regulaminu AKC, dla każdego typu Turnieju, w którym ubiega się on lub
akceptuje zgłoszenia od osób nie zrzeszonych.
§ 8. Przepisy wystawowe. Podczas Zawodów Obedience znajdują zastosowanie przepisy zawarte w
Regulaminie Wystaw, przy czym dotyczą one zarówno organizacji, jak i wszystkich osób i psów
uczestniczących w Zawodach, za wyjątkiem sytuacji, kiedy przepisy Zawodów stanowią inaczej.
§ 9. Identyfikacja. Osoba wystawiająca psa na ringu nie powinna nosić ani pokazywać żadnych

plakietek, kurtek klubowych, ubrań z nazwą hodowli oraz wstążek ocen, ani innych widocznych
oznak identyfikacyjnych.
§ 10. Bezpośrednia rodzina. Użyty w tym rozdziale termin "bezpośrednia rodzina" oznacza męża,
żonę, ojca, matkę, syna, córkę, brata, siostrę, teścia, teściową, zięcia, synową, szwagra i bratową.
§ 11. Tylko psy rasowe. Użyty w tym Regulaminie termin "pies" odnosi się do dowolnej płci, ale
tylko do psów rasowych, tzn. spełniających kryteria rasy zarejestrowanej w AKC Stud Book lub
należących do Miscellaneous Class na Wystawach AKC. Tylko takie psy mogą uczestniczyć w
Zawodach Obedience i w Zaaprobowanych Turniejach. Sędzia, który podejrzewa, że pies biorący
udział w Zawodach nie jest rasowy, zobligowany jest po Zawodach zgłosić ten fakt do AKC.
§ 12. Nie zarejestrowane psy. Rozdział 14, § 1 Regulaminu Wystaw powinien dotyczyć zgłoszeń na
Licencjonowane lub Członkowskie Zawody, z wyjątkiem nie rejestrowanych psów, którym został
przez AKC przydzielony numer ILP. Takie psy mogą brać udział w Zawodach po podaniu numeru
ILP na każdym zgłoszeniu.
§ 13. Psy, które nie mogą brać udziału z Zawodach. Żaden pies należący w całości lub części do
Sędziego, Sekretarza Zawodów lub Wystawy, Komisarza ani do żadnej osoby pozostającej z nimi
we wspólnym gospodarstwie domowym nie może brać udziału w Wystawie lub Zawodach , jak
również żadna z wymienionych osób nie może być przewodnikiem lub agentem psa startującego w
Zawodach lub Wystawie, w której taka osoba jest zaangażowana lub jest wyznaczona do pracy.
Oficjalny Weterynarz nie powinien wystawiać psa ani służyć jako agent lub przewodnik, a psy
należące do niego w całości lub części nie powinny być przyjęte na obsługiwaną przez niego
wystawę.
Komisarz, oraz osoba zatrudniona do zadań kierowniczych przez Komisarza, jak również każdy inny
pracownik Komisarza ani żadna z osób pozostająca z w/w we wspólnym gospodarstwie domowym,
nie powinny wystawiać psa ani służyć jako agent lub przewodnik na żadnej wystawie mającej
miejsce 30 dni przed i po wystawie, w której Komisarz pełni swą funkcję. Psy należące w całości
lub części do Komisarza, osoby zatrudnionej do zadań kierowniczych przez Komisarza, jak również
każdego innego pracownika Komisarza ani żadnej z osób pozostającej z w/w we wspólnym
gospodarstwie domowym, nie powinny być przyjęte na żadną wystawę mającą miejsce 30 dni
przed i po wystawie, w której Komisarz pełni swą funkcję.
Na użytek tego paragrafu, termin "pracownicy Komisarza" obejmuje tylko te osoby, które
reprezentują Komisarza bądź Kierownictwo podczas Wystawy.
Sędzia, ani żadna z osób pozostających z nim we wspólnych gospodarstwie domowym, nie może
wystawiać ani pełnić roli agenta lub przewodnika na Wystawie lub Zawodach Obedience, podczas
których pełni on rolę Sędziego, zaś psy posiadane w całości lub części przez w/w osoby nie mogą
być dopuszczone do udziału. Dotyczy to zarówno Sędziów Obedience jak i Sędziów Wystawowych,
jeżeli Zawody Obedience odbywają się w połączeniu z Wystawą. Członkowie bezpośredniej rodziny
Sędziego, którzy nie pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zgłaszać lub
prowadzić psy na Wystawie, Zawodach lub Testach, jeżeli Sędzia nie ocenia żadnej z konkurencji,
w której pies uczestniczy lub do której może zostać zakwalifikowany. Jeżeli Klub nie ogłasza w
Programie, kto sędziuje w porównaniu między klasami, automatycznie zakłada się, że wystawca,
który jest członkiem bezpośredniej rodziny Sędziego oceniającego porównanie przegrywa.
Żaden pies nie może uczestniczyć ani być wystawiany u Sędziego na Zawodach Obedience, jeżeli
był przez tego Sędziego posiadany, sprzedany, wypożyczony, prowadzony na ringu, utrzymywany
lub regularnie szkolony w przeciągu roku przed datą Zawodów. Powyższe dotyczy również członków
jego bezpośredniej rodziny lub osób pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, i
żaden taki pies nie powinien być dopuszczony do Zawodów. Termin "szkolony" dotyczy zarówno
Sędziów szkolących profesjonalnie jak i amatorsko, oraz Sędziów szkolących indywidualne psy,
oraz którzy prowadzą zajęcia z udziałem przewodników tych psów.
Żaden pies nie może uczestniczyć ani być wystawiany u Sędziego na Zawodach Obedience, jeżeli
jest posiadany lub prowadzony przez osobą, która regularnie służyła jako instruktor lub
szkoleniowiec temu Sędziemu w ciągu roku poprzedzającego Zawody, zarówno w toku
indywidualnym jak i na zajęciach grupowych.
§ 14. Punktacja kwalifikująca. Do punktacji kwalifikującej liczy się punkty z więcej niż 50%
maksymalnej punktacji w każdym z ćwiczeń. Punktacja kwalifikująca wynosi ostatecznie minimum
170 punktów uzyskanych w pojedynczej klasie regularnej na Licencjonowanych lub Członkowskich
Zawodach lub na Aprobowanym Turnieju.
§ 15. Kiedy zdobywa się Tytuły. Pies może startować w starej klasie jeszcze przez okres 60 dni po

tym, jak przewodnik został poinformowany, że pies uzyskał od 3 różnych Sędziów na
Licencjonowanych lub Członkowskich Zawodach punktację kwalifikującą na dany tytuł.
Jeżeli któryś z poniższych paragrafów niniejszego Regulaminu wymaga, żeby pies uzyskał
konkretny tytuł Obedience, zanim weźmie udział w zawodach w danej (zaawansowanej) klasie, pies
może uczestniczyć w Zawodach w tej klasie po uzyskaniu przez przewodnika informacji od 3
różnych Sędziów, że pies otrzymał odpowiednią liczbę punktów. Trzecia ocena kwalifikująca musi
być otrzymana przed końcem przyjmowania zgłoszeń na Zawody, w których pies byłby zgłaszany
do klasy zaawansowanej. Kiedy pies zostanie zgłoszony do Klasy Otwartej, nie może już być
zgłaszany do Klasy Początkującej. Podobnie pies raz zgłoszony do Klasy Użytkowej nie może
startować w Klasie Otwartej A. Wszystkie zgłoszenia muszą być dokonywane zgodnie z rozdziałem
14, § 6 Regulaminu Zgłaszania i Wystaw.
§ 16. Dyskwalifikacje, Nie spełnienie warunków kwalifikacji, Wykluczenia i Zmiany w wyglądzie
psów. Pies, który jest ślepy lub głuchy, lub którego wygląd został zmieniony dla celów
kosmetycznych (z wyjątkiem zmian typowych dla danej rasy) nie może uczestniczyć w Zawodach
Obedience ani Śladach i musi być zdyskwalifikowany. "Ślepy" oznacza bez użytecznej widzialności.
"Głuchy" oznacza bez użytecznej słyszalności.
Kiedy Sędzia zauważy taki przypadek, powinien zdyskwalifikować psa, zaznaczając w jego indeksie
"Zdyskwalifikowany" i wpisując powód. Nie musi wówczas otrzymać opinii weterynarza.
Sędzia musi zdyskwalifikować psa, który próbuje zaatakować jakąkolwiek osobę na ringu. Powinien
wykluczyć psa, który atakuje innego psa w ringu, lub który sprawia wrażenie niebezpiecznego dla
innych psów w ringu. Sędzia powinien wpisać "Zdyskwalifikowany" lub "Wykluczony" i określić
powód w swojej książce sędziowskiej oraz sporządzić krótki raport dotyczący okoliczności zdarzenia
Komisarzowi lub Sekretarzowi Wystawy lub Zawodów.
Właściciel psa, który został trzykrotnie wykluczony przez Sędziego z powodu ataku lub próby ataku
na innego psa na ringu zostaje zgłoszony do AKC, i pies taki nie może być już zakwalifikowany na
żadne Zawody Obedience.
Jeżeli pies zostanie zdyskwalifikowany jako ślepy, głuchy, zmieniony w wyglądzie dla powodów
kosmetycznych lub za próbę ataku na osobę na ringu, wszystkie jego dotychczas otrzymane
nagrody przyznane przez AKC powinny zostać anulowane, zaś pies nie może uczestniczyć w
Zawodach, do czasu aż właściciel nie otrzyma z AKC zawiadomienia o przywróceniu psu
kwalifikacji.
Psy, których wygląd został zmieniony przez konieczną dla zdrowia sztuczną ingerencję, z wyjątkiem
psów, na których wykonano chirurgiczną korekcję wady wrodzonej lub dziedzicznej, mogą
uczestniczyć w Zawodach Obedience i Śladach. Psy, których wygląd został chirurgicznie zmieniony
w celu skorygowania wady wrodzonej lub dziedzicznej mogą uczestniczyć w Zawodach Obedience i
Śladach pod warunkiem ich wysterylizowania.
Wysterylizowane psy i suki, psy z jedno- lub obustronnym wnętrostwem oraz psy, które posiadają
wady dyskwalifikujące je z uwagi na standard rasy mogą uczestniczyć w Zawodach Obedience pod
warunkami określonymi niniejszym Regulaminem.
Pies, który kuleje na ringu Obedience lub Śladu nie może współzawodniczyć i nie powinien
otrzymać punktacji lub być oceniony jako "Zdał". Kulawizna jest każdym zaburzeniem funkcji
ruchu. Decyzja o uznaniu psa za kulejąc ego należy do Sędziego, nie musi on polegać na ocenie
weterynarza. Jeżeli według Sędziego pies kuleje, nie powinien go punktować, lecz w indeksie
zapisać "Wykluczony ? kulejący".
Żaden pies nie powinien być zakwalifikowany na Zawody lub Ślad, jeżeli nosi opatrunek, bandaż,
lub cokolwiek innego z powodów medycznych lub korekcyjnych. Taki pies powinien być
natychmiast wykluczony z ringu i pod żadnym pozorem nie może już na niego powrócić po zdjęciu
opatrunku.
Pies, którego grzywka może przeszkadzać w widzeniu, może mieć ją zawiązaną jedną do czterech
gumek neutralnego koloru lub małymi prostymi spinkami, lub tak, jak podczas sędziowania na
ringu wystawowym.
Z zawodach nie może brać udziału pies, który wydaje się być farbowany lub kolorowany lub gdy
sierść nosi ślady użycia kredy lub pudru, oraz pies, który ma na sobie cokolwiek dla ochrony lub
ozdoby. Taki pies może, na podstawie samodzielnej decyzji Sędziego, być oceniany w późniejszym
czasie, jeżeli będzie w stanie spełnić wymagania Regulaminu dotyczące jego wyglądu.

Sędzia Obedience nie musi być znawcą standardów ras ani badać psa, jak to ma miejsce na ringu
wystawowym, ale powinien być czuły na warunki, które mogą wymagać dyskwalifikacji bądź
wykluczenia na mocy niniejszego Regulaminu.
§ 17. Zakłócenia. Suki w okresie rui nie mogą brać udziału w Zawodach. Sędzia Zawodów
Obedience zobligowany jest usunąć z Zawodów każdą sukę w okresie rui, każdego psa, którego
przewodnik nie może kontrolować, każdego przewodnika, który świadomie przeszkadza innemu
przewodnikowi lub jego psu i każdego przewodnika, który brutalnie traktuje psa, jak również może
wykluczyć psa, którego uważa za niezdolnego do ich zakończenia oraz każdą sukę, która wydaje się
na tyle atrakcyjna dla samców, że przeszkadza w pracy. Jeżeli pies lub przewodnik zostanie
usunięty lub wykluczony przez Sędziego, powód powinien być wpisany w książce sędziowskiej lub w
osobnym raporcie.
§ 18. Wstążki. Na Licencjonowanych lub Członkowskich Zawodach Obedience obowiązują
następujące kolory wstążek oraz rozet we wszystkich klasach regularnych; wstążek oraz rozet dla
Psa o Najwyższej Punktacji w Klasach Regularnych; wstążek oraz rozet dla Psa o Najwyższej
Punktacji Kombinowanej w Klasie Otwartej i Użytkowej:
Pierwsza lokata ... Niebieska
Druga lokata ... Czerwona
Trzecia lokata ... Żółta
Czwarta lokata ... Biała
Lokata kwalifikująca ... Ciemnozielona
Pies o Najwyższej Punktacji w Klasach Regularnych ... Niebieska i Złota
Pies o Najwyższej Punktacji Kombinowanej w Klasie Otwartej i Użytkowej ... Niebieska i Zielona
Następujące kolory obowiązują w klasach nieregularnych:
Pierwsza lokata ... Różowa
Druga lokata ... Brązowa
Trzecia lokata ... Jasnozielona
Czwarta lokata ... Szara
Każda wstążka lub rozeta powinna mieć szerokość minimum 5cm, długość minimum 12,5cm i
powinna mieć na widocznej stronie znak pieczęci AKC, napis "Zawody Obedience", lokatę, nazwę
klubu organizującego zawody, datę zawodów i nazwę miasta, w którym zawody się odbyły.
§ 19. Wstążki Turniejowe. Wstążki przyznawane podczas Zaaprobowanego Turnieju powinny mieć
określone poniżej kolory, oraz powinny mieć napis "Zaaprobowany Turniej", ale mogą być
dowolnego projektu i kształtu.
Pierwsza lokata ... Różowa
Druga lokata ... Brązowa
Trzecia lokata ... Jasnozielona
Czwarta lokata ... Szara
Lokata kwalifikująca ... Zielona z różowymi krawędziami
§ 20. Wstążki i nagrody. Wstążki za cztery pierwsze miejsca i wszystkie nagrody za
współzawodnictwo w pojedynczej klasie regularnej na Licencjonowanych lub Członkowskich
Zawodach lub na Zaaprobowanych Turniejach powinny być przyznawane wyłącznie psom, które
uzyskały ocenę kwalifikującą. Oceny kwalifikujące nie są wymagane dla otrzymania wstążek i
nagród w klasach nieregularnych. Nagrody za cztery pierwsze miejsca w tych klasach powinny być
przyznawane indywidualnie na podstawie uzyskanej punktacji. Wstążka i nagrody dla Psa o
Najwyższej Punktacji Kombinowanej w Klasie Otwartej i Użytkowej powinny być przyznane
wyłącznie temu psu, który otrzymał ocenę kwalifikującą w każdej z tych klas.
Nagrody dla psów współzawodniczących z psami w jednej lub wielu innych klasach na
Licencjonowanych lub Członkowskich Zawodach lub na Zaaprobowanych Turniejach powinny być
przyznawane tylko psom, które uzyskały punktację kwalifikującą.
Psy otrzymują nagrody na Licencjonowanych lub Członkowskich Zawodach, za wyjątkiem tych
nagród, które wymagają trzykrotnego zwycięstwa przez tego samego właściciela, ale niekoniecznie
tego samego psa. Przyznawane są na stałe i otrzymuje je pies z najwyższą liczbą punktów
kwalifikujących w jednej z klas regularnych lub pies z najwyższą punktacją kwalifikującą w kilku
klasach regularnych lub pies z najwyższą kombinowaną punktacją kwalifikującą w klasach Otwartej
B i Użytkowej.
W odniesieniu do pierwszego i drugiego akapitu tego paragrafu, nagrody mogą być przyznawane
psu o najwyższej punktacji w Grupie, jak to jest zdefiniowane w Rozdziale 2 Regulaminu Wystaw,

lub dla psów o najwyższej punktacji we wszystkich rasach, ale nie dla odmian ras. Obedience nie
uznaje odmian ras. Zgodnie z Rozdziałem 2, wszystkie pudle należą do Grupy Niesportowej, a
wszystkie Manchester Teriery do Grupy Terierów.
Nagrody przyznawane tylko członkom pewnych Klubów lub organizacji nie są publikowane w
programie zawodów.
§ 21. Pies o Najwyższej Punktacji w Klasach Regularnych i Pies o Najwyższej Punktacji Kombinowa
nej W Klasie Otwartej i Użytkowej. Pies otrzymujący najwyższą punktację kwalifikującą w klasach
regularnych i pies otrzymujący najwyższą punktację kombinowaną w Klasie Otwartej i Użytkowej
powinny być nagradzane wstążką i wszelkimi nagrodami mu przewidzianymi po ogłoszeniu
wyników ostatniej klasy regularnej. Komisarz Wystawy lub Sekretarz Zawodów powinni zaznaczyć
w katalogu psa otrzymującego te nagrody.
W przypadku remisu pomiędzy psami zakwalifikowanymi do którejś z powyższych nagród, każdy
pies powinien być przetestowany ponownie, indywidualnie, poprzez wykonanie całego ćwiczenia
"Równaj Luzem" dla Klasy Początkującej. Sędzia oceniający porównanie jest desygnowany przez
Kierownictwo Wystawy lub Komitet Zawodów spośród Sędziów Zawodów Obedience. Po
zakończeniu porównania Sędzia powinien zapisać wyniki na specjalnym arkuszu, który będzie
identyfikował psy biorące udział w porównaniu ich numerem katalogowym, klasą i rasą. Po
sporządzeniu owego arkusza Sędzia powinien zwrócić go Komisarzowi Wystawy lub Sekretarzowi
Zawodów, który poczyni odpowiedni wpis do katalogu i przekaże arkusz do AKC jako część
wyników z Zawodów.
§ 22. Ryzyko. Właściciel lub agent zgłaszający psa do Zawodów Obedience czyni to na własne
ryzyko i zgadza się przestrzegać Regulaminu AKC i Regulaminu Obedience.
§ 23. Decyzje. Podczas zawodów decyzje Sędziego są ostateczne we wszystkich sprawach
dotyczących punktacji oraz pracy psów i ich przewodników. Komitet Zawodów lub Komitet
Wystawy, jeżeli zawody są organizowane przez Klub będący organizatorem wystawy, decyduje o
wszystkich innych sprawach dotyczących zawodów, w tym o protestach uczynionych według
Rozdziału 18 Regulaminu Wystaw, zgodnie z Regulaminem AKC i Regulaminem Obedience.
§ 24. Psy muszą współzawodniczyć. Każdy pies, który został zgłoszony i przystąpił do
Licencjonowanych lub Członkowskich Zawodów musi ukończyć wszystkie ćwiczenia we wszystkich
klasach, w których startuje, chyba że zostanie zdyskwalifikowany lub wykluczony przez Sędziego,
Kierownictwo Wystawy lub Komitet Zawodów, lub zwolniony przez oficjalnego weterynarza dla
ochrony zdrowia psa lub innych psów biorących udział w Zawodach. Zwolnienie przez weterynarza
musi mieć formę pisemną, być zaaprobowane przez Komisarza Wystawy lub Sekretarza Zawodów
oraz przesłane do AKC wraz z raportem z Zawodów. Sędzia musi zgłosić do AKC każdego psa, który
nie wrócił na ćwiczenia grupowe.
§ 25. Program sędziowania. Każdy Klub organizujący Licencjonowane lub Członkowskie Zawody
Obedience musi, po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń, przygotować program obejmujący czas
przeznaczony na sędziowanie każdej z klas. W przypadku Licenced lub Member Specialty Show,
podczas których całkowita liczba zgłoszeń na Obedience nie przekracza 30 należy jedynie podać
godzinę rozpoczęcia sędziowania pierwszej klasy. Kopia tego programu powinna zostać przesłana
pocztą do właściciela każdego zgłoszonego psa i do każdego Sędziego, zaś program powinien
zostać wydrukowany wraz z katalogiem. Program powinien bazować na założeniu, że nie sędziuje
się więcej niż 8 psów w ciągu godziny w Klasie Początkującej, 7 w Klasie Otwartej i 6 w Klasie
Użytkowej, biorąc pod uwagę czas otwarcia Zawodów i dostępność ringów. Żadnemu Sędziemu nie
powinna być przydzielona taka liczba psów, aby przekroczyć te limity. Ponadto, jeżeli czas
sędziowania będzie dłuższy niż 5 godzin, Sędziemu przysługuje przerwa na posiłek i odpoczynek 30
do 60 minut. Żaden Sędzia nie powinien być wyznaczony do sędziowania dłużej niż 8 godzin w
ciągu jednego dnia, włączając w to sędziowanie ras na ringu wystawowym, jeżeli zawody odbywają
się w połączeniu z wystawą.
Jeżeli w tym samym ringu mają być sędziowane klasy regularne i nieregularne, klasy nieregularne
mogą być sędziowane po zakończeniu sędziowania regularnych.
§ 26. Ograniczenie przyjmowanych zgłoszeń. Jeżeli Klub przewiduje nadmiar zgłoszeń w stosunku
do swoich możliwości, może ograniczyć liczbę zgłoszeń w dowolnej lub wszystkich klasach
regularnych. Jeżeli istnieje ograniczenie w klasie regularnej, to Klub nie będzie mógł zorganizować
klas nieregularnych. Klub może ograniczyć liczbę zgłoszeń do 64 w Klasie Początkującej, 56 w
Klasie Otwartej i 48 w Klasie Użytkowej. Odpowiednie ogłoszenie tych limitów musi się ukazać na
stronie tytułowej programu zawodów lub w nagłówku ogłoszenia o zawodach w programie
wystawy. W ogłoszeniu musi znaleźć się uwaga, że zgłoszenia do jednej lub więcej konkretnych
klas lub całych zawodów zostaną automatycznie zamknięte po przekroczeniu limitu, nawet jeżeli

jeszcze nie upłynął termin przyjmowania zgłoszeń.
§ 27. Dodatkowi Sędziowie, zmiana przydziału, podział klas. Jeżeli po zamknięciu przyjmowania
zgłoszeń okaże się, że dla któregoś z Sędziów został przekroczony limit zgłoszeń, określony w § 25,
Klub powinien uzyskać zgodę AKC na zaproszenie jednego lub więcej dodatkowych Sędziów, lub na
zmianę przydziału już zatwierdzonych Sędziów, tak, aby żaden z Sędziów nie przekroczył limitu.
Jeżeli Sędzia obarczony nadmiarowymi zgłoszeniami był przewidziany do sędziowania więcej niż
jednej klasy, jedna lub więcej z jego klas powinna zostać przydzielona innemu Sędziemu. Klasą
przeznaczoną do zmiany sędziującego powinna być w pierwszej kolejności klasa nieregularna,
przypisana danemu Sędziemu, a następnie klasa lub klasy regularne z najmniejszą liczbą zgłoszeń
lub najkrótszym przewidzianym czasem sędziowania, co pozwoli Sędziemu zbliżyć się jak tylko to
możliwe do maksymalnego limitu. Jeżeli Sędzia obarczony nadmiarowymi zgłoszeniami był
przewidziany do sędziowania tylko jednej klasy, Komisarz, Sekretarz Wystawy lub Sekretarz
Zawodów powinien podzielić zgłoszenia do danej klasy pomiędzy tego Sędziego i Sędziego
dodatkowego w możliwie równy sposób.
Klub powinien powiadomić pocztą właściciela każdego psa, którego dotyczy zmiana Sędziego.
Właściciel ma prawo wycofać takiego psa z konkurencji nie później niż na 30 minut przed
przewidzianym czasem rozpoczęcia dowolnej regularnej konkurencji na zawodach. W takim
wypadku właścicielowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej. Jeżeli dana klasa została podzielona
w jakikolwiek sposób, wyznaczony dla niej uprzednio Sędzia powinien sędziować porównanie na
wypadek remisu pomiędzy psami z podgrup klasy, po tym jak sędziujący daną podgrupę
rozstrzygną remisy w obrębie swoich podgrup.
§ 28. Podział klas w programie zawodów. Klub ma prawo ogłosić dwóch lub więcej Sędziów do
sędziowania jednej klasy w programie zawodów. W takim wypadku zgłoszenia powinny zostać
podzielone na zasadach jak powyżej. Plakietki identyfikacyjne i program sędziowania powinny być
zrobione tak, żeby każdy właściciel wiedział, do której podgrupy i u jakiego Sędziego będzie
startował jego pies. Właścicielowi nie przysługuje w takim wypadku prawo do zwrotu kosztów. W
takim przypadku program powinien również zawierać informację, który z Sędziów jest wyznaczony
do porównania na wypadek remisu pomiędzy psami z podgrup klasy, po tym jak sędziujący daną
podgrupę rozstrzygną remisy w obrębie swojej podgrupy.
§ 29. Podzielone klasy, wstążki, miejsca. Klub, który wprowadził podział klas, niezależnie od tego,
czy podział był ogłoszony w programie zawodów, czy wprowadzony po zamknięciu zgłoszeń, nie
powinien przyznawać oficjalnych wstążek AKC w żadnej z podgrup danej klasy wynikających z
podziału. Cztery psy, które uzyskały w danej klasie najwyższe oceny kwalifikujące, niezależnie od
przydziału do podgrupy danej klasy, powinny być wprowadzone ponownie na ring i nagrodzone
czterema oficjalnymi wstążkami AKC przez jednego z Sędziów danej klasy. Sędzia ten jest
odpowiedzialny za zapisanie numerów startowych nagrodzonych psów w jednej z książek
sędziowskich. Jeżeli podział klasy został ogłoszony w programie zawodów, można przyznać
zdublowane nagrody w każdej z podgrup. Jeżeli podział klasy okazał się konieczny po przyjęciu
zgłoszeń również można przyznać zdublowane nagrody, lub nagrody o równej wartości, w
dodatkowych podgrupach.
§ 30. Asystenci. Sędzia jest wyłącznym kierownikiem ringu. Asystenci są mu przydzieleni do
pomocy i mogą wykonywać jedynie instrukcje Sędziego. Asystenci nie mogą przekazywać
informacji lub instrukcji właścicielom lub przewodnikom psów, z wyjątkiem instrukcji
przekazywanych przez Sędziego, a wtedy tylko w sposób nie pozostawiający wątpliwości, że
instrukcje owe pochodzą od Sędziego.
§ 31. Ring. Jeżeli zawody odbywają się w pomieszczeni zamkniętym, ring powinien mieć kształt
prostokątny i powinien mieć wymiary około 12x15m dla wszystkich klas. Ring dla Klasy Użytkowej
nie może być mniejszy niż 10,5x15m, a dla Klas Otwartej i Początkującej nie mniejszy niż 9x12m.
Podłoga powinna mieć powierzchnię lub pokrycie zapewniające mocne oparcie dla największych
psów, zaś miejsca odbicia i lądowania wszystkich skoków powinny być pokryte gumą lub podobnym
anty poślizgowym materiałem o szerokości przynajmniej 1,2m, chyba że Sędzia uzna, że pokrycie
podłogi tego nie wymaga. Ringi na wolnym powietrzu muszą mieć wymiary 12x15m. Grunt
powinien być czysty i płaski, zaś trawa, jeżeli jest, krótko ścięta. Klub i Komisarz są odpowiedzialni
za zorganizowanie dla Klasy Otwartej miejsca zaaprobowanego przez Sędziego, gdzie przewodnicy
mogą schować się przed wzrokiem swoich psów. Jeżeli zła pogoda wymaga sędziowania ćwiczeń
pod dachem, można odstąpić od wymagań co do rozmiarów ringu.
Stół i krzesła Sędziego muszą być takich rozmiarów i tak ustawione, aby nie przeszkadzały psu i
przewodnikowi w wykonywaniu ćwiczeń na ringu.
§ 32. Ringi Obedience na wystawach. Na wystawie na wolnym powietrzu powinien być

zorganizowany osobny ring lub ringi Obedience. Przy takim ringu powinien być przez Komisarza lub
Sekretarza Wystawy ustawiony znak zabraniający wstępu każdemu psu w wyjątkiem psów
ocenianych w danej chwili. Obowiązkiem Komisarza lub Sekretarza Wystawy, jak również Komitetu
Wystawy jest zapewnienie przestrzegania niniejszego Regulaminu. Jeżeli warunki wystawy w
pomieszczeniu zamkniętym uniemożliwiają stworzenie osobnego ringu dla Obedience, Regulamin
niniejszy obowiązuje po przygotowaniu ringu Obedience. Na wystawie materiał użyty do zrobienia
ringów Obedience musi być przynajmniej równy materiałowi użytemu do przygotowania ringów
wystawowych. Jeżeli ring był używany jako ring wystawowy, musi być dokładnie wyczyszczony
przed rozpoczęciem sędziowania Obedience.
§ 33. Raport Sędziego na temat ringu i wyposażenia. Komisarz i władze Klubu organizującego
Zawody Obedience są odpowiedzialne za zorganizowanie ringów i ich wyposażenia tak, aby
odpowiadały wymaganiom niniejszego Regulaminu. Sędzia ma jednak obowiązek sprawdzić ring i
wyposażenie przed rozpoczęciem sędziowania, a po zakończeniu zgłosić do AKC wszystkie
uchybienia, które nie zostały naprawione.
ROZDZIAŁ 2
Przepisy dotyczące ćwiczeń i sędziowania(wg regulaminu American Kennel Club)
§ 1. Ujednolicone sędziowanie. Ujednolicenie sędziowania ma fundamentalne znaczenie. Sędziowie
nie mają prawa wprowadzać własnych zmian do ćwiczeń, jednak muszą dbać, by każdy przewodnik
i jego pies wykonywali ćwiczenia dokładnie tak, jak opisuje to niniejszy Regulamin. Przewodnik,
który jest obznajomiony z niniejszym Regulaminem powinien móc wejść na ring i ćwiczyć wobec
każdego Sędziego bez zastanawiania się, jak dany Sędzia chce, aby dane ćwiczenie było
wykonywane, jak również bez możliwości bycia zaskoczonym dodatkowymi żądaniami ze strony
Sędziego.
§ 2. Standard doskonałości. Każdy Sędzia powinien mieć wyobrażenie teoretycznie doskonałego
wykonania ćwiczenia, i oceniać psa i przewodnika w porównaniu do tego idealnego standardu,
włączając w to takie aspekty jak chęć pracy, radość i precyzja ze strony psa, oraz naturalność,
łagodność i płynność prowadzenia. Szybkość nie jest traktowana jako równoważnik chęci i radości.
Brak chęci pracy lub radości ze strony psa musi być ukarana, podobnie jak brak precyzji w
ćwiczeniu psa, twardość w prowadzeniu, wojskowa dokładność lub rozkazujące komendy
przewodnika. Kara nie powinna być mniejsza niż 1 punkt jej wielokrotność.
§ 3. Ćwiczenie kwalifikujące. Poświadczenie Sędziego w jego książce sędziowskiej o punktacji
kwalifikującej dla konkretnego psa stanowi certyfikat dla AKC, że pies przy tej konkretnej okazji
ukończył wszystkie wymagane ćwiczenia w zgodzie z minimalnymi standardami, oraz że wykonanie
tych ćwiczeń uprawnia psa do otrzymania tytułu związanego z daną klasą. Punktacja kwalifikująca
nie może zostać przyznana psu, którego ćwiczenie nie sprostały minimalnym standardom, psu
okazującemu strach lub złość, lub który załatwi się na ringu podczas oceny, ani psu, którego
przewodnik karci na ringu, lub nosi czy też podaje jedzenie.
Jeżeli Sędzia podejmuje decyzję, czy złe wykonanie konkretnego ćwiczenia przez konkretnego psa
zagwarantuje mu otrzymanie punktacji kwalifikującej, powinien rozważyć czy przyznanie tytułu
będzie uzasadnione, jeżeli wszystkie psy w klasie wykonają to ćwiczenie w podobny sposób. Sędzia
nie może dać oceny kwalifikującej za ćwiczenie, jeżeli zdecyduje że byłoby to wbrew dobremu
interesowi sportu jeżeli wszystkie psy mają ćwiczyć w ten sam sposób.
§ 4. Wskazania Sędziego. Komendy i sygnały Sędziego powinny być przekazywane przewodnikowi
w jasny i zrozumiały sposób, ale tak aby nie przeszkodzić pracującemu psu. Przed rozpoczęciem
każdego ćwiczenia Sędzia powinien zapytać "Gotów ?". Na końcu każdego ćwiczenia Sędzia
powinien powiedzieć "Ćwiczenie zakończone". Każdy pies musi pracować i być oceniany osobno,
poza ćwiczeniami Grupy. Ocenianie ćwiczenia rozpoczyna się nie wcześniej, niż w momencie
wydanie przez Sędziego pierwszej komendy.
§ 5. Żadnych dodatkowych wymagań. Żaden Sędzia nie może wymagać od psa lub przewodnika
zrobienia niczego, ani ukarać psa lub przewodnika za nic, co nie jest objęte niniejszym
Regulaminem.
§ 6. Klasy A i B oraz różne rasy. Te same metody i standardy muszą być używane podczas
sędziowania i oceniania klas A i B oraz sędziowania i oceniania różnych ras.
§ 7. Wtrącanie się i podwójne prowadzenie. Sędzia, który podejrzewa jakąkolwiek pomoc,
wtrącanie się lub próby kontrolowania psa spoza ringu musi uczynić wszystko, aby przerwać takie
"podwójne prowadzenie" lub wtrącanie się i powinien ukarać psa lub, jeśli w opinii Sędziego
okoliczności pozwalają na to, dać psu 0 punktów za ćwiczenie, w trakcie którego była udzielana
pomoc.

§ 8. Powtórna ocena. Jeżeli psu nie udała się jakaś część ćwiczenia, nie powinien być oceniony
powtórnie, ani nie powinien dostać drugiej szansy. Jednakże, jeżeli w opinii Sędziego ćwiczenie psa
zostało niepoprawnie wykonane przez szczególne lub niezwykłe warunki zewnętrzne, Sędzia może
na podstawie własnego osądu ocenić psa powtórnie przez powtórzenie całego ćwiczenia. Jeżeli
Sędzia uzna, że powinien powtórnie ocenić psa lub psy na ćwiczeniach grupowych, pies lub psy
powinny być oceniane z następną grupą w swojej klasie. W takim wypadku obowiązuje limit liczby
psów na ringu dla ćwiczeniu grupowego, jak w Rozdziale 3, § 12. Jeżeli nie ma więcej
przewidzianych grup do danego ćwiczenia, pies lub psy powinny być natychmiast ocenione same.
Powtórna ocena obejmuje wyłącznie wątpliwe ćwiczenie.
§ 9. Remisy. W przypadku remisu na dowolnym miejscu, w Klasie Początkującej, Otwartej lub
Użytkowej, każdy z psów powinien być oceniony ponownie, indywidualnie, w trakcie ćwiczenia
Równaj Luzem w Klasie Początkującej. Oryginalna punktacja nie powinna zostać zmieniona.
§ 10. Książka Sędziowska i Arkusze Ocen. Dla każdego psa Sędzia zapisuje punkty i sumy
częściowe, oraz sumę całkowitą w Klasie Użytkowej, w swojej oficjalnej książce sędziowskiej
natychmiast po ocenieniu każdego ćwiczenia i przed rozpoczęciem oceniania następnego psa.
Punktacja ćwiczeń grupowych musi być wpisywana do książki sędziowskiej natychmiast po
ocenieniu danej grupy. Nie wolno zmieniać żadnej punktacji z wyjątkiem korekty błędów
arytmetycznych lub gdy punkty zostały wpisane do złej rubryki. Ostateczna punktacja musi być
wpisana do książki sędziowskiej przed przyznaniem lokat i nagród. Nikt poza Sędzią nie może
wpisywać niczego do jego książki sędziowskiej. Sędziowie mogą używać osobnych arkuszy ocen dla
własnych celów, jednakże nie mogą ich rozdawać ani pozwolić na oglądanie ich przez zawodników,
jak również nie mogą rozdawać żadnych innych materiałów z zapisaną punktacją, ani pozwolić
nikomu innemu na dystrybucję arkuszy ocen lub kart przygotowanych przez Sędziego. Kopie
arkuszy z książki sędziowskiej powinny być udostępniane przez Komisarza Wystawy lub Sekretarza
Zawodów w celu przeglądnięcia przez właścicieli i przewodników natychmiast po przyznaniu ocen w
każdej z klas. Jeżeli arkusze ocen są rozdawane przez Klub, nie mogą zawierać więcej informacji
niż w książce sędziowskiej i muszą mieć adnotację "Nieoficjalne wyniki".
§ 11. Ogłoszenie wyników. Sędzia nie powinien ujawniać zawodnikom i publiczności punktacji, w
całości lub części, dopóki nie zakończy sędziowania całej klasy, lub w przypadku podziału klasy,
swojej podgrupy, jak również nie powinien na to pozwolić osobom trzecim. Natychmiast po
zakończeniu ćwiczeń grupowych w Klasach Początkującej i Otwartej Sędzia powinien poinformować
wszystkich przewodników, czy zostali zakwalifikowani, czy nie. W Klasie Użytkowej sędzia
informuje przewodników o kwalifikacji po ukończeniu ćwiczenia Skok Kierowany. Po zapisaniu
wszystkich ocen w klasie, lub w podgrupie w przypadku podziału klasy, Sędzia powinien wezwać
wszystkie psy, które otrzymały ocenę kwalifikującą na ring. Przed rozdaniem nagród Sędzia
powinien poinformować widzów o maksymalnej możliwej punktacji oraz o wynikach wszystkich
nagrodzonych psów, jak również ogłosić przewodnikom punktację każdego zakwalifikowanego psa.
§ 12. Wyjaśnienia i błędy. Sędzia nie ma obowiązku tłumaczenia swoich decyzji i nie może
podejmować dyskusji w żadnym z zawodników, który nie zgadza się z oceną. Jednakże Sędzia
może, choć nie musi, po ogłoszeniu wyników i wpisaniu ich do książki sędziowskiej przedyskutować
oceny w uczestnikami. Każda osoba, która myśli, że mógł wystąpić błąd arytmetyczny lub że jej
pies został błędnie zidentyfikowany, może zgłosić ten fakt jednemu z Asystentów albo Komisarzowi
Wystawy lub Sekretarzowi Zawodów.
§ 13. Zgodność z przepisami i standardami. Zgodnie z zapisem na formularzu zgłoszeniowym,
przewodnik każdego psa i osoba podpisująca każde zgłoszenie musi znać Regulamin Obedience
stosownie do klasy, w której dany pies jest zgłoszony.
§ 14. Niepełnosprawni przewodnicy. Sędziowie mogą zmienić pewne przepisy dotyczące
przewodników tak, aby umożliwić uczestnictwo w zawodach przewodnikom niepełnosprawnym, pod
warunkiem, że tacy przewodnicy mogą się poruszać samodzielnie w obrębie ringu bez fizycznej
pomocy lub prowadzenia przez osobę trzecią, z wyjątkiem osób niewidomych, które zgodnie z
instrukcjami Sędziego mogą być zaprowadzone i ustawione przed, pomiędzy i po każdym ćwiczeniu
przez osobę trzecią. Psy prowadzone przez takich przewodników powinny zaliczyć wszystkie
elementy wszystkich ćwiczeń według Regulaminu i powinny być karane za każde uchybienie w
ćwiczeniach.
§ 15. Kolejność katalogowa. Psy powinny być sędziowane w kolejności wynikającej z katalogu, o ile
nie spowoduje to przerwy w pracy na żadnym z ringów.
Sędziowie nie muszą czekać na psy, ani w ćwiczeniach indywidualnych, ani grupowych.
Obowiązkiem przewodnika jest być gotowym z psem przy ringu kiedy nadejdzie ich kolejność, bez
potrzeby wzywania.

Dla Sędziego najważniejsza jest wygoda tych zawodników, którzy są gotowi przy ringu, kiedy
nadchodzi ich kolej. Sędzia może się zgodzić, jeżeli przed rozpoczęciem sędziowania nastąpi taka
prośba, na ocenienie psa wcześniej lub później niż wynika to z katalogu. Jednakże Sędzia nie
powinien się wahać z zaznaczeniem psa jako "nieobecny" i odmową oceny psa i przewodnika,
którzy nie są gotowi do ćwiczeń o czasie, jeżeli wcześniej nie zostało to uzgodnione.
§ 16. Użycie smyczy. Wszystkie psy powinny być trzymane na smyczy z wyjątkiem psów będących
aktualnie na ringu. Psy powinny być wprowadzane i wyprowadzane z ringu na smyczy. Psy mogą
być pozostawione na smyczy na ringu podczas otrzymywania nagród oraz kiedy czekają na ringu
przed i po ćwiczeniach grupowych. Pomiędzy poszczególnymi ćwiczeniami smycz powinna być
pozostawiona na stoliku Sędziego lub w innym wyznaczonym miejscu, z wyjątkiem ćwiczenia
Równaj na Smyczy i ćwiczeń grupowych. Smycz musi być wykonana z materiału lub ze skóry, a w
Klasie Początkującej musi mieć wystarczającą długość, aby umożliwić odpowiedni luz podczas
ćwiczenia Równaj na Smyczy.
§ 17. Obroże. Psy na ringu muszą nosić dobrze umocowane obroże zaaprobowane przez Sędziego.
Zabronione są obroże z kolcami do wewnątrz lub na zewnątrz, obroże elektroniczne, specjalne
obroże treningowe, oraz obroże za ciasne lub zbyt luźne, tak że bez potrzeby zwisają pod szyją
psa. Nic nie powinno być zawieszone na obroży.
§ 18. Pozycja "Równaj". Pozycja "Równaj", użyta w niniejszym Regulaminie, w każdym przypadku
kiedy pies siedzi, stoi, leży lub porusza się, oznacza, że pies znajduje się w linii prostej w kierunku,
w którym zwrócony jest przewodnik, po jego lewej stronie, tak blisko nogi przewodnika, jak jest to
praktyczne i nie przeszkadzające w ruchu. Obszar pomiędzy głową psa a jego łopatkami powinien
się znajdować na wysokości lewego biodra przewodnika.
§ 19. Ręce. We wszystkich ćwiczeniach, w których pies ma równać bez smyczy dozwolona jest
jedna z dwu opcji: (1) ramiona i ręce przewodnika poruszają się w sposób naturalny wzdłuż jego
tułowia, kiedy znajduje się w ruchu, zaś zwisają naturalnie kiedy stoi; lub (2) prawa ręka i ramię
muszą poruszać się naturalnie, zaś lewa ręka powinna być trzymana na środku z przodu ciała
przewodnika, w rejonie pasa. Lewe przedramię powinno ściśle przylegać do ciała.
W każdej z dwóch sytuacji ręce i ramiona mogą się poruszać podczas szybkiej części ćwiczenia w
celu zachowania równowagi.
Znacząca liczba punktów powinna być odjęta, jeżeli ręce i ramiona przewodnika nie są noszone na
jeden z w/w sposobów.
We wszystkich przypadkach gdzie pies ma przyjść do przewodnika wykonując komendę Noga lub
Do mnie, ręce i ramiona przewodnika powinny zwisać naturalnie wzdłuż jego boków przez cały czas
kiedy pies idzie i siada. Znacząca liczba punktów powinna zostać odjęta, jeżeli ręce znajdowały się
w innej pozycji podczas w/w ćwiczeń.
§ 20. Komendy i sygnały. Jeżeli niniejszy Regulamin mówi o komendzie lub sygnale, oznacza to
wydanie przez przewodnika pojedynczej komendy lub sygnału, zaś każda dodatkowa komenda lub
sygnał musi być ukarany. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Regulamin mówi o "komendzie i/lub
sygnale", kiedy to przewodnik może wydać jedno lub drugie lub obydwa równocześnie. Jeżeli
przewodnik może dać sygnał, musi to być pojedynczy gest jedną ręką, po czym ręka musi
natychmiast powrócić do pozycji wyjściowej. Opóźnienie wydania komendy lub sygnału względem
rozkazu Sędziego musi być ukarane, chyba że nastąpiło na życzenie Sędziego z powodu jakiegoś
zakłócenia lub wtrącania się.
Korygowanie psa sygnałem jest zabronione i musi być ukarane. Sygnały muszą być niesłyszalne, a
przewodnik nie może dotknąć psa. Każdy niezwykły dźwięk lub ruch może być traktowany jako
sygnał. Pozycja rąk oraz ruchy ciała, które pomagają psu, są traktowane jako dodatkowe sygnały,
z wyjątkiem sytuacji kiedy przewodnik może ugiąć ciało i kolana na tyle, aby jego ręka znalazła się
na poziomie oczu psa podczas wydawania komendy psu znajdującemu się w pozycji Równaj.
Podobnie ciało i kolana mogą być ugięte tak dalece, jak jest to potrzebne do pokazania psu
kierunku w ćwiczeniu Kierowany Aport. Gwizdanie i używanie gwizdka są zabronione.
Imię psa może być użyte jednokrotnie bezpośrednio przed każdą komendą głosową lub przed
komendą głosową i sygnałem, jeżeli Regulamin dopuszcza komendę i/lub sygnał. Imię nie może
być użyte z żadnym sygnałem nie wydawanym bezpośrednio z komendą głosową. Imię psa,
dawane bezpośrednio przed komendą głosową, nie jest rozważane jako dodatkowa komenda, ale
jeżeli pies reaguje na imię nie czekając na komendę, powinien dostać punkty jak za wyprzedzoną
komendę. Pies nigdy nie powinien wyprzedzać wskazań przewodnika i musi czekać na odpowiednią
komendę i/lub sygnał. Poruszanie się do przodu w pozycji Równaj bez komendy ani sygnału innych

niż naturalny ruch ciała przewodnika nie może być rozważane jako wyprzedzanie komendy.
Głośne wydawanie komend przez przewodników robi złe wrażenie i powinno być unikane. Jeżeli
pies jest dobrze nauczony reagowania na komendy wydawane normalnym głosem, krzyczenie nie
jest potrzebne nawet w hałaśliwym miejscu. Komendy, które według Sędziego są wydawane zbyt
głośno powinny być ukarane.
Dodatkowa komenda i/lub sygnał w nie zasadniczej części ćwiczenia nie powoduje samo z siebie
punktacji zerowej.
§ 21. Dodatkowe komendy i sygnały. Jeżeli przewodnik wydaje psu dodatkowe komendy lub
sygnały, które nie są dozwolone w myśl niniejszego Regulaminu, zarówno kiedy komenda lub
sygnał są niedozwolone, lub gdy są wydawane równocześnie lub po dozwolonej komendzie lub
sygnale, lub gdy używa on imienia psa przy dozwolonym sygnale, ale nie przy dozwolonej
komendzie, pies powinien otrzymać punkty tak, jakby nie udało mu się zupełnie zaliczyć tej
konkretnej części ćwiczenia.
§ 22. Pochwały. Pochwały i głaskanie psa są dozwolone pomiędzy ćwiczeniami, jednak jeżeli
podczas chwalenia pies nie jest pod rozsądną kontrolą, odejmuje się mu punkty od całkowitego
wyniku. Przewodnik nie może mieć ze sobą ani dawać psu jedzenia na ringu ani na polu Śladów.
Należy ukarać psa, który podnosi lub trzyma coś podczas ćwiczeń na ringu.
§ 23. Prowadzenie psa pomiędzy ćwiczeniami. W Klasie Początkującej pies może być łagodnie
prowadzony za obrożę pomiędzy ćwiczeniami i ustawiany w prawidłowej pozycji do ćwiczenia.
Niedopuszczalne jest żadne inne fizyczne prowadzenie psa, takie jak ustawianie psa na pozycji za
pomocą rąk lub prostowanie psa kolanami lub stopami, i powinno być karane jeśli pojawia się przed
lub pomiędzy ćwiczeniami.
W Klasach Otwartej i Użytkowej karany jest pies, który jest prowadzony w jakikolwiek fizyczny
sposób, lub który nie znajduje się pod kontrolą przewodnika.
Ustawianie psa do prezentacji i trzymanie do zmierzenia jest dozwolone. Niedokładności w
równaniu pomiędzy ćwiczeniami nie są sędziowane. Nieznaczna liczba punktów powinna być odjęta
psom, które przed lub pomiędzy ćwiczeniami nie reagują prawidłowo na komendy lub sygnały
przewodnika w Klasach Otwartej i Użytkowej.
§ 24. Polecenia Sędziego i minimalne kary. Polecenia Sędziego i standard sędziowania jest opisany
w następnych rozdziałach Regulaminu. Lista błędów nie jest kompletna, określone są minimalne
kary za najczęściej popełniane i najpoważniejsze błędy. Nie ma maksymalnego limitu punktów
karnych. Pies, który nie zrobi żadnego z wymienionych błędów może ciągle nie zaliczyć ćwiczenia
lub otrzymać zero punktów.
§ 25. Złe zachowanie. Każda oznaka strachu lub nerwowości psa, lub innego niekontrolowanego
zachowania takiego jak kłapanie zębami, szczekanie czy uciekanie przed przewodnikiem, jeżeli
objawia się podczas ćwiczenia, pomiędzy ćwiczeniami, przed lub po ocenianiu, musi być ukarana
stosownie do tego, jak poważne jest to zachowanie, zaś Sędzia może wykluczyć psa z dalszego
współzawodnictwa na ringu. Jeżeli takie zachowanie nastąpiło podczas ćwiczenia, punkty karne
muszą być odjęte w pierwszej kolejności od punktacji za to ćwiczenia. Jeżeli liczba punktów
karnych jest większa niż liczba punktów za to ćwiczenie, dodatkowe punkty powinny być odjęte od
punktacji całkowitej z zaznaczeniem złego zachowania psa jako powodu. Jeżeli takie zachowanie
nastąpi przed lub po ocenie, albo pomiędzy ćwiczeniami, punkty karne powinny być odjęte od
całkowitej punktacji. Każdy pies, który załatwi się na ringu w dowolnym momencie oceny nie może
uzyskać oceny kwalifikującej i może być wykluczony z ringu.
Sędzia ma obowiązek zdyskwalifikowania psa, który atakuje lub próbuje zaatakować dowolną osobę
na ringu, powinien również wykluczyć psa, który atakuje innego psa lub wydaje się niebezpieczny
dla innych psów na ringu.
§ 26. Trenowanie i rozgrzewanie psa na terenie. Na terenie Licencjonowanych lub Członkowskich
Zawodów lub Zaaprobowanego Turnieju nie powinien mieć miejsca żaden intensywny lub brutalny
trening. Nie powinno być wydzielonych ringów do praktycznych ćwiczeń. Na terenie
Licencjonowanych lub Członkowskich Zawodów lub Zaaprobowanego Turnieju nie można używać
obroży z kolcami na zewnątrz lub do wewnątrz, obroży elektrycznych ani innych specjalnych obroży
treningowych. Te wymagania nie powinny być interpretowane jako zabronienie przewodnikom
normalnego poruszania się po terenie ani rozgrzewania psa przed ćwiczeniami. Trening lub
rozgrzewka nie powinny być uciążliwe dla żadnego psa ani osoby. Dlatego powinny się odbywać
możliwie daleko od ringów. Jednakże fizyczne lub słowne dyscyplinowanie psa nie może być
dopuszczalne, z wyjątkiem przypadków ataku na innego psa lub osobę. Wszystkie psy powinny być

trzymane na smyczy, chyba że znajdują się na ringu. Komisarz lub Sekretarz Wystawy lub
Zawodów oraz Kierownictwo Wystawy lub Zawodów jest odpowiedzialne za przestrzeganie tego
paragrafu oraz powinno badać i zgłaszać wszystkie przypadki jego naruszenia.
§ 27. Trenowanie i dyscyplinowanie na ringu. Sędzia nie może pozwolić żadnemu przewodnikowi na
trenowanie swojego psa poprzez wydawanie przesadnych komend głosowych lub poruszanie się w
kierunku psa w celu jego poprawienia, ani na trenowanie żadnego ćwiczenia przed lub po ocenianiu
i powinien wykluczyć każdego psa takiego przewodnika. Pies, którego przewodnik dyscyplinuje na
ringu, powinien zostać wykluczony z dalszej konkurencji w swojej klasie i nie może dostać oceny
kwalifikującej. Każdy przypadek brutalnego traktowania psa na ringu musi być natychmiast
zgłoszony przez Sędziego Komitetowi Wystawy lub Zawodów, w celu podjęcia działań zgodnie z
Rozdziałem 2, § 29 Regulaminu.
§ 28. Brutalne traktowanie psów. Komitet Wystawy lub Zawodów powinien zbadać każdy zgłoszony
przypadek brutalnego traktowania psów lub ich dyscyplinowania na terenie Wystawy, Zawodów lub
Turnieju. Każda osoba, która podczas Licencjonowanych lub Członkowskich Zawodów zachowuje się
z ten lub inny urągający zasadom sportu sposób, lub nie podporządkowuje się zasadom zawartym
w Rozdziale 2, § 26 niniejszego Regulaminu, powinna być niezwłocznie, najlepiej podczas
Zawodów, pouczona o nałożonych na nią karach, po wysłuchaniu tego, co miała do powiedzenia na
swoją obronę zgodnie z Rozdziałem 2, § 29 poniżej.
Każde brutalne traktowanie psa na ringu musi być niezwłocznie zgłoszone przez Sędziego
Komitetowi Wystawy lub Zawodów w celu podjęcia działań opisanych w Rozdziale 2, § 29 poniżej.
§ 29. Dyscyplina. Komitet Wystawy lub Zawodów Obedience, lub Komitet Prób Polowych klubu lub
związku ma prawo zawiesić dowolną osobę w prawach członka AKC dla zatrzymania działania
szkodliwego dla interesu psów rasowych, Wystaw, Zawodów Obedience, Prób Polowych, a które
podejrzewa się, że nastąpiło w związku lub podczas Wystawy, Zawodów lub Prób Polowych, po tym
jak domniemany sprawca miał szansę być wysłuchany.
Pisemne zawiadomienie musi być niezwłocznie wysłane przez Komitet Wystawy lub Komitet
Zawodów lub Prób Polowych listem poleconym do zawieszonej osoby, zaś kopia zawierająca
nazwisko i adres zawieszonej osoby oraz pełny drobiazgowy opis zdarzenia powodującego
zawieszenie musi być wysłana do AKC w ciągu 7 dni.
Od decyzji Komitetu Wystawy, Zawodów lub Prób Polowych można wnieść apelację. W tym celu
należy wysłać odpowiednie pismo wraz z depozytem w wysokości $5.00 do AKC w ciągu 30 dni od
daty zawieszenia. Zarząd AKC może sam wysłuchać apelacji lub skierować ją do odpowiedniego
komitetu. Jeżeli decyzja o zawieszeniu zostanie podtrzymana, depozyt przechodzi na własność
AKC, w przeciwnym wypadku zostaje zwrócony apelującemu.
ROZDZIAŁ 3
Klasa Początkująca (NOVICE)(wg regulaminu American Kennel Club)
§ 1. Klasa Początkująca A. Klasa Początkująca A jest przeznaczona dla psów nie młodszych niż 6
miesięcy, które nie otrzymały tytułu CD. Przewodnik musi być właścicielem psa lub musi nim być
osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym z przewodnikiem lub też członek jego
bezpośredniej rodziny. Przewodnik nie mógł wcześniej prowadzić żadnego psa, który zdobył tytuł
Obedience AKC. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jednego psa w tej klasie, ale ta sama osoba,
która poprowadziła psa przez pierwsze 5 ćwiczeń, musi go poprowadzić w ćwiczeniu Długi Siad i
Długie Waruj. Jednakże, jeżeli osoba prowadzi więcej niż jednego psa przez pierwsze 5 ćwiczeń,
musi mieć dodatkowego przewodnika dla każdego dodatkowego psa, jeżeli więcej niż jeden pies
przez nią prowadzony przez pierwsze 5 ćwiczeń jest sędziowany w tej samej grupie na Długi Siad i
Długie Waruj. Żaden pies nie może być na jednych Zawodach zgłoszony równocześnie w Klasie A i
B.
§ 2. Klasa Początkująca B. Klasa Początkująca B jest przeznaczona dla psów nie młodszych niż 6
miesięcy, które nie otrzymały tytułu CD. Psy w tej klasie mogą być prowadzone przez właściciela
lub każdą inną osobę. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jednego psa w tej klasie, ale ta sama
osoba, która poprowadziła psa przez pierwsze 5 ćwiczeń, musi go poprowadzić w ćwiczeniu Długi
Siad i Długie Waruj. Jednakże, jeżeli osoba prowadzi więcej niż jednego psa przez pierwsze 5
ćwiczeń musi mieć dodatkowego przewodnika dla każdego dodatkowego psa, jeżeli więcej niż jeden
pies przez nią prowadzony przez pierwsze 5 ćwiczeń jest sędziowany w tej samej grupie na Długi
Siad i Długie Waruj. Żaden pies nie może być na jednych Zawodach zgłoszony równocześnie w
Klasie A i B.
§ 3. Ćwiczenia i punktacja. Ćwiczenia i maksymalna punktacja w Klasie Początkującej są
następujące:

1. Równaj na Smyczy i Ósemka 40 pkt.
2. Stawanie do Badania 30 pkt.
3. Równaj Luzem 40 pkt.
4. Przywołanie 30 pkt.
5. Długi Siad 30 pkt.
6. Długie Waruj 30 pkt.
Maksymalnie razem:
200 pkt.
§ 4. Tytuł C.D. AKC przyznaje tytuł "Com
panion Dog" każdemu zarejestrowanemu psu i pozwala używać liter "C.D." po imieniu psa, po tym
jak 3 różnych Sędziów przyzna psu w Klasie Początkującej ocenę kwalifikującą na trzech
Licencjonowanych lub Członkowskich Zawodach.
§ 5. Równaj na Smyczy i Ósemka. Zasadniczą cechą tego ćwiczenia jest zdolność współpracy psa i
przewodnika jako zespołu. Polecenia Sędziego do tego ćwiczenia to "Naprzód", "Zatrzymanie", "W
prawo zwrot", "W lewo zwrot", "W tył zwrot", "Powoli", "Normalnie", "Szybko". "Szybko" oznacza,
że przewodnik musi biec, przewodnik i pies muszą się poruszać z widocznie przyśpieszonym
tempem. Podczas wykonywania "W tył zwrot" przewodnik zawsze obraca się w prawo. Polecenia
"Zatrzymanie" i Zwroty zawsze są wydawane tylko kiedy przewodnik porusza się "Normalnym"
tempem.
Polecenia mogą być dawane w dowolnej kolejności i mogą być powtarzane, jednak Sędzia powinien
starać się ujednolicić wzorzec równania dla wszystkich psów w klasie.
Smycz może być trzymana w jednej lub obu rękach, ręce powinny znajdować się w naturalnej
pozycji. Każde pociągnięcie lub szarpnięcie smyczą lub każda czynność, sygnał lub komenda, która
według Sędziego pomaga psu, powinna zostać ukarana.
Przewodnik powinien wejść na ring prowadząc psa na luźnej smyczy i stanąć z psem siedzącym w
pozycji Równaj. Sędzia powinien zapytać przewodnika, czy jest gotowy, przed wydaniem polecenia
"Naprzód". Przewodnik może wydać komendę lub sygnał Równaj i zaczyna iść żwawym krokiem w
naturalny sposób, z psem na luźnej smyczy. Pies powinien iść blisko lewej strony przewodnika, bez
kołysania, ociągania, wyprzedzania i napierania na przewodnika. Podczas równania i siedzenia pies
nie może przeszkadzać wolnym ruchom przewodnika. Na każde polecenia Zatrzymania przewodnik
powinien stanąć a pies niezwłocznie usiąść prosto w pozycji Równaj, bez komendy ani sygnału, i
nie może się ruszyć dopóki przewodnik nie zacznie iść na polecenie Sędziego. Po każdym
zatrzymaniu, w momencie ruszania, przewodnik może psu dać komendę lub sygnał Równaj. Na
zakończenie tego ćwiczenia Sędzia powinien powiedzieć "Ćwiczenie zakończone".
Przed rozpoczęciem Ósemki Sędzia pyta przewodnika, czy ten jest gotów. Ósemka oznacza, że na
określone polecenia Sędziego "Naprzód" i "Zatrzymanie" przewodnik i pies rozpoczynając z pozycji
równoodległej od dwóch Asystentów, w stronę Sędziego i obchodzą dwukrotnie naokoło i pomiędzy
dwoma Asystentami stającymi w odległości 2,5m od siebie. Ósemka w Klasie Początkującej odbywa
się na smyczy. Przewodnik może wybrać dowolny kierunek ruchu. W trakcie Ósemki nie może paść
polecenie "W tył zwrot" ani "Powoli" i "Szybko", ale Sędzia musi polecić przynajmniej jedno
Zatrzymanie w trakcie ćwiczenia i jedno na zakończenie.
§ 6. Równaj na Smyczy i Ósemka - punktacja. Jeżeli przewodnik nie może kierować psem, ciągle
wpływa na niego za pomocą smyczy lub dostosowuje do niego swój krok, pies musi dostać zerową
punktację.
Znacząca liczba punktów powinna być odjęta za dodatkowe komendy lub sygnały Równaj, jak
również psu lub przewodnikowi, którzy nie potrafią w zauważalny sposób przyspieszyć na polecenie
"Szybko" lub zwolnić na polecenie "Powoli".
Znacząca lub nieznaczna liczba punktów powinna być odjęta za błędy takie jak ociąganie się,
szerokie równanie, wyprzedzanie, napieranie, kiepski siad, zbyt wolne tempo, okazjonalne
poprawienie smyczą i inne niedokładności w równaniu.
Podczas oceniania Sędzia powinien towarzyszyć przewodnikowi w dyskretnej odległości, tak aby
mógł obserwować każdy sygnał lub komendę wydaną psu. Sędzia nie może przy tym przeszkadzać
ani psu, ani przewodnikowi.
§ 7. Stawanie do badania. W tym ćwiczeniu pies stoi w ustalonej pozycji przed i podczas badania,
nie okazując przy tym złości.

Polecenia Sędziego są następujące: "Ustaw psa i zostaw go samego, kiedy będziesz gotowy", "Wróć
do psa" i "Ćwiczenie zakończone". Nie ma dodatkowego polecenia Sędziego, aby przewodnik
zostawił psa.
Na polecenie Sędziego przewodnik powinien odpiąć psu smycz i podać ją asystentowi, który
umieszcza ją na stoliku Sędziego lub w innym wyznaczonym miejscu.
Przewodnik zabiera psa w miejsce wyznaczone przez Sędziego i na polecenie Sędziego ustawia go
w pozycji Stój lub wystawowej bez smyczy, dowolnym sposobem, w rozsądnym czasie. Kiedy jest
gotów, staje przy psie w pozycji Równaj, daje mu komendę i/lub sygnał Zostań, wychodzi na około
2m przed psa, odwraca się i staje przodem do niego.
Sędzia powinien podejść do psa od przodu i dotknąć tylko głowy, ciała i zadu, używając palców i
dłoni tylko jednej ręki. Potem powinien wydać polecenie "Wróć do psa", po którym przewodnik
powinien obejść psa i ustawić się na pozycji Równaj. Pies powinien pozostać w swojej pozycji
dopóki Sędzia nie powie "Ćwiczenie zakończone".
§ 8. Stawanie do badania - punktacja. Ocena tego ćwiczenia nie może się rozpocząć wcześniej, niż
po wydaniu przez przewodnika komendy i/lub sygnału Zostań, z wyjątkiem sytuacji, gdzie pies jest
brutalnie traktowany przez przewodnika lub daje przewodnikowi czynny opór podczas ustawiania.
Każda z tych sytuacji jest karana znacząco.
Pies dostaje zero punktów, jeżeli wykazuje złość, warczy lub łapie zębami, siada, kładzie się przed
lub w trakcie egzaminowania, albo opuszcza miejsce, w którym był zostawiony przed lub w trakcie
badania.
Nieznaczna lub znacząca liczba punktów, zależnie od okoliczności, powinna być odjęta psu, który
poruszył stopami w dowolnym czasie, oraz który usiadł lub poruszył się po zakończeniu badania.
Nieznaczna lub znacząca liczba punktów, w zależności od efektu, włącznie z zerową punktacją,
powinny być odjęte za płochliwość.
§ 9. Równaj luzem - ćwiczenie i punktacja. To ćwiczenie powinno być wykonane w ten sam sposób
co Równaj na Smyczy i Ósemka, z tym wyjątkiem, że pies znajduje się bez smyczy i nie wykonuje
się Ósemki. Komendy i punktacja są takie same.
§ 10. Przywołanie. W tym ćwiczeniu znaczenie ma, iż pies pozostaje w miejscu, gdzie się go
zostawi aż do momentu przywołania, oraz, że reaguje niezwłocznie na przywołanie.
Polecenia Sędziego to "Zostaw psa", "Zawołaj psa" i "Koniec".
Na polecenie Sędziego przewodnik może dać psu komendę i/lub sygnał Zostań w pozycji Siad, a
następnie odchodzi 10,5m na drugą stronę ringu, obraca się i staje w naturalny sposób zwrócony
do psa. Na polecenie lub sygnał Sędziego przewodnik daje psu komendę lub sygnał Do mnie. Pies
musi przyjść prosto do przewodnika żwawym kłusem lub galopem i usiąść prosto, na środku przed
stopami, na tyle blisko, żeby przewodnik mógł dotknąć jego głowy bez konieczności poruszenia
stopy ani pochylania się. Pies nie może dotykać przewodnika ani usiąść pomiędzy jego stopami. Na
polecenie Sędziego przewodnik wydaje psu komendę lub sygnał Noga, po której pies musi sprawnie
przejść do pozycji Równaj i usiąść. Sposób, w jaki pies to uczyni jest nieistotny, pod warunkiem, że
zrobi to niezwłocznie i siądzie prosto w pozycji Równaj.
§ 11. Przywołanie - punktacja. Pies musi otrzymać zero punktów za następujące błędy: nie
pozostanie bez dodatkowej komendy lub sygnału, nie przyjście na pierwszą komendę lub sygnał,
poruszenie się z miejsca, w którym był pozostawiony przed przywołaniem, siad zbyt daleko od
przewodnika, tak że ten nie może dotknąć jego głowy bez konieczności poruszenia stopy ani
pochylania się.
Znacząca liczba punktów powinna być odjęta za wolną reakcję na przywołanie, różnie w zależności
od jej szybkości; jeżeli psu nie uda się przyjść żwawym kłusem lub galopem; psu, który stoi lub
leży zamiast zostać w pozycji Siad; psu, który nie usiądzie naprzeciw przewodnika; który nie
zakończy ćwiczenia Siadem na Równaj; oraz za dodatkową komendę lub sygnał Siad lub Noga.
Nieznaczna lub znacząca liczba punktów powinna być odjęta, w zależności od okoliczności, jeżeli
pies nie przybiega prosto do przewodnika.
Nieznaczna lub znacząca liczba punktów powinna być odjęta za kiepski Siad i kiepskie przyjście do
nogi, które nie są niezwłoczne lub nie dość sprawne, za dotknięcie przewodnika podczas

przywołania lub podchodzenia do nogi, oraz za Siad pomiędzy stopami przewodnika.
§ 12. Ćwiczenia grupowe. W tym ćwiczeniu znaczenie ma wykazanie zdolności psa do pozostawania
w pozycji Siad lub Waruj.
Polecenia Sędziego to "Posadzić psy", "Położyć psy", "Pozostawić psy" i "Wrócić do psów".
Wszystkie psy współzawodniczące w klasie ćwiczą razem, chyba że jest ich więcej niż 12, wtedy
Sędzia może oceniać je w grupach zawierających 6 do 12 psów. Jeżeli ten sam Sędzia ocenia Klasy
Początkujące A i B, może je połączyć, jeżeli łączna liczba psów nie przekroczy 12. Sędzia powinien
dzielić klasę na mniej więcej równe podgrupy. Ćwiczenia grupowe powinny być oceniane po każdej
podgrupie. Psy znajdujące się na ringu powinny być ustawione równo według kolejności
katalogowej wzdłuż jednej z krawędzi ringu. Opaski przewodników obciążone smyczami lub innymi
przedmiotami, jeśli to konieczne, powinny leżeć za psami.
Na ćwiczeniu Długi Siad, po poleceniu Sędziego, przewodnicy wydają komendę i/lub sygnał Siad
psom, które jeszcze nie siedzą. Na następne polecenie Sędziego przewodnicy dają psom komendę
i/lub sygnał Zostań i natychmiast odchodzą od psów, przechodzą na przeciwległą stronę ringu,
odwracają się i stają zwróceni ku swoim psom.
Jeżeli jakiś pies wstanie i zaczyna wędrować lub podąża za przewodnikiem, lub jeżeli poruszy się
tak, że zaczyna przeszkadzać innemu psu, Sędzia powinien niezwłocznie polecić przewodnikowi lub
jednemu z Asystentów, aby zabrał psa i usunął go z ringu lub wziął z dala od pozostałych psów.
Po minucie od czasu, kiedy Sędzia polecił przewodnikom pozostawienie psów, wydaje on polecenie
powrotu, po którym przewodnicy powinni niezwłocznie wrócić do swoich psów, każdy obchodząc
swojego psa i stając koło niego w pozycji Równaj. Psy nie mogą zmienić pozycji Siad dopóki Sędzia
nie powie "Ćwiczenie zakończone". Sędzia nie powinien zakończyć ćwiczenia dopóki wszyscy
przewodnicy nie powrócą do pozycji Równaj.
Przed rozpoczęciem ćwiczenia Długie Waruj Sędzia powinien zapytać przewodników, czy są gotowi.
Ćwiczenie Długie Waruj jest przeprowadzane w ten sam sposób, co Długie Siad, z wyjątkiem tego,
że zamiast Siad przewodnicy na polecenie Sędziego dają psom komendę Waruj, tak aby psy były
skierowane w przeciwległą stronę ringu, bez dotykania psa ani obroży, zaś powrót następuje po 3
minutach od pozostawienia psów. Psy nie mogą zmienić pozycji Waruj dopóki Sędzia nie powie
"Ćwiczenie zakończone". Nie można wymagać od psów, żeby siedziały na końcu Warowania.
§ 13. Ćwiczenia grupowe - punktacja. Podczas ćwiczenia Sędzia powinien stać w takiej pozycji, aby
widzieć wszystkie psy, oraz żeby móc widzieć wszystkich przewodników bez potrzeby odwracania
się.
Ocenianie tego ćwiczenia zaczyna się dopiero w momencie, gdy Sędzia poleci przewodnikom
pozostawienie psów, z wyjątkiem sytuacji, gdzie pies jest brutalnie traktowany przez przewodnika
lub daje przewodnikowi czynny opór podczas komend Siad lub Waruj, co powinno być znacząco
karane. W przypadkach ekstremalnych pies może zostać wykluczony.
Przewodnik, którego pies przyjmuje pozycję w taki sposób, że może przeszkadzać innemu psu,
może być zmuszony do zmiany pozycji swojego psa oraz powinien być ukarany; w przypadkach
ekstremalnych pies może zostać wykluczony.
Punktacja zerowa jest przyznawana jeżeli: pies przemieści się w dowolnym momencie podczas
całego ćwiczenia na znaczącą odległość, jeżeli podejdzie do innego psa, lub pozostanie na miejscu,
lecz w żadnej z wymaganych pozycji do czasu powrotu przewodnika, oraz za gwałtowne szczekanie
i wycie.
Znacząca liczba punktów zostanie odjęta psu, który odejdzie na nieznaczną odległość, który
szczeknie lub zawyje raz lub dwa, lub który zmieni pozycję po przyjściu przewodnika, ale nim
Sędzia zakończy ćwiczenie. W zależności od okoliczności, znacząca lub nieznaczna liczba punktów
powinna być odjęta za dotknięcie obroży lub psa podczas dawania Waruj.
Sędzia nie może zakończyć ćwiczenia, dopóki wszyscy przewodnicy nie powrócą na pozycję równaj.

