Mistrzostwa Polski Psów Ratowniczych i Pracujących w Wodzie 2012
(opracowanie na podstawie egzaminów WOPR psów na psy ratownicze)
Klasa młodzieży - od 9 do 18 miesiąca życia psa

ĆWICZENIA ŁATWE
1. Test z posłuszeństwa – zostanie w
wyznaczonym miejscu na rozkaz

ĆWICZENIA ŚREDNIO TRUDNE
1. holowanie łódki do brzegu
(przewodnik wyrzuca linę, pies
wyskakuje z łódki, podejmuje lub
dostaje do pyska linę, holuje łódź)

ĆWICZENIA TRUDNE
1. Ratowanie z brzegu (opłyń z aportem)

2. Akcja ratownicza – skok z pomostu do
tonącego wraz z psem, podjęcie
pozoranta sposobem typu most przez
przewodnika i przez psa (czyli
pozorant chwyta się psa, a przewodnik
układa stopy pozoranta na swoich
barkach) , holowanie pozoranta przez
ratownika i przez psa
4 ćwiczenia o różnym stopniu trudności
5 ćwiczenie dla przewodnika psa
Uwaga:
Klasa młodzieży walczy o tytuł Najlepszego Juniora Psów Ratowniczych

KLASA MŁODZIEŻY
Etapy ćwiczeń – za niewykonanie lub pomoc przewodnika (np. pomoc w wyskoczeniu psa z łódki), w
którymś z etapów etap ten nie zostaje zaliczony czyli otrzymuje się za niego 0 punktów.
Drugie podejście - nie ma drugiego podejścia
Doping - można używać dopingu w postaci zabawek, smakołyków itp. Można wielokrotnie używać
komend.

ĆWICZENIA ŁATWE

1. Test z posłuszeństwa – zostanie w wyznaczonym miejscu na rozkaz
zajęcie pozycji zasadniczej (siad) w wyznaczonym miejscu (punkt A)
pozostanie na miejscu (zostań) – przewodnik odchodzi na odległość 6 m
pozostanie w pozycji siad podczas podchodzenia przewodnika do psa

ĆWICZENIA ŚREDNIO TRUDNE
1. holowanie łodzi wiosłowej (w łodzi tylko przewodnik) – skok z łodzi
skok z łodzi (0 punktów za wypchnięcie psa do wody, pies musi wykonać skok
samodzielnie)
podejście po linę, podjęcie liny
holowanie łodzi

ĆWICZENIA TRUDNE

1. Ratowanie z brzegu (opłyń - holowanie człowieka - z aportem).
wejście do wody (0 punktów, gdy pies nie ruszy na ratunek w ciągu 10 sekund)
płynięcie w stronę pozoranta
podejście do pozoranta (opłynięcie)
holowanie do brzegu

2. akcja ratownicza (sposób „most”)
skok z pomostu (0 punktów za wciągnięcie psa do wody, pies musi wykonać skok
samodzielnie, pies nie moŜe być trzymany, ręce przewodnika muszą znajdować się na
wysokości klatki piersiowej)
płynięcie wraz z przewodnikiem do pozoranta (pies nie moŜe wchodzić na przewodnika ani
odpływać od niego na odległość większą niŜ 1 m, nie dopuszcza się trzymania psa)
holowanie do brzegu sposobem most

ĆWICZENIE DLA PRZEWODNIKA PSA

