Verein Terrier und Schaferhund Freunde im IHV e.V.

TEST PSYCHOTECHNICZNY NR 3
do testu mogą przystąpić suki i psy w wieku minimum 9 miesięcy i powyżej

PRZEBIEG TESTU :
Egzamin jest zdawany indywidualnie ( jeden przewodnik z psem) lub w grupie ( kilku
przewodników z ich psami).
1. Próba opanowania
2. Próba strzału
3. Reakcja na inne psy
4. Reakcja na zmianę otoczenia
5. Odporność psychiczna
6. Ocena cech wrodzonych
SZCZEGÓŁOWY OPIS:
Próba opanowania:
Pies jest dotykany przez egzaminatora, przy sprawdzaniu tatuażu czy chipa. Egzaminator
dotyka, głaszcze psa/sukę w różnych miejscach, sprawdza u psa jądra, sprawdza uzębienie.
Pies/suka w tym czasie nie może okazywać lęku czy agresji- wówczas próba jest zaliczona, a
egzaminator wpisuje : zaliczone/niezliczone.

Próba strzału :
Wykonuje się 2 strzały oddaje się w odległości ok. 20 metrów od idącego psa/suki z
przewodnikiem na smyczy.

Test zostaje zaliczony, jeżeli pies/suka nie wykaże lęku czy paniki. Wówczas próba jest
zaliczona, a egzaminator wpisuje : zaliczone/niezliczone.
Reakcja na inne psy :
Próbę zaliczają przewodnicy z psami indywidualnie lub w grupie, która jest egzaminowana.
Na sygnał egzaminatora przewodnik z psem przechodzi obok stojącego innego przewodnika z
psem, następnie odchodzi na odległość ok. 10 metrów, wydaje psu komendę „siad” lub
„waruj/leżeć” – wówczas na sygnał egzaminatora wspomagający przewodnik z psem idzie w
kierunku egzaminowanego psa z przewodnikiem, mija go. Następnie na sygnał egzaminatora
para przewodników z psami idzie razem w szeregu w odległości od siebie ok. 5-10 metrów w
wyznaczone miejsce- tzw. Spacer w grupie psów. Przewodnik może nagradzać psa
smakołykami lub np. głaskaniem.
Próby nie zaliczają psy wykazujące agresję lub bardzo lękliwe – egzaminator dokonuje wpisu
: ZALICZONE lub NIEZALICZONE
Reakcja na zmianę otoczenia :
Pies trzymany na smyczy przechodzi wśród spokojnie poruszających się osób. Ktoś
zatrzymuje się i odzywa do właściciela psa. Z psem wchodzimy z podwórka do pomieszczeń i
odwrotnie- w różne miejsca wskazane przez egzaminatora. Test jest zaliczony, jeżeli pies nie
objawi agresji ani lęku- – egzaminator dokonuje wpisu : ZALICZONE lub NIEZALICZONE

Odporność psychiczna
Przewodnik z psem/suką na smyczy przechodzi nie dalej niż 5m obok osoby przebranej w
odblaskową odzież, potem na sygnał egzaminatora zatrzymuje się w miejscu i wówczas do
przewodnika i psa zbliża się osoba przebrana, najpierw mija ich w odległości ok. 10 metrów,
następnie podchodzi blisko do przewodnika i psa- na odległość ok. 3 metrów i odchodzi.
Na sygnał egzaminatora do przewodnika z psem (stojących w miejscu) podchodzi osoba
wspomagająca egzamin z otwartym parasolem, następnie w dziwnym nakryciu głowy (
kapelusz, kaptur, czapka itd. ).
Kolejna część próby – przewodnik z psem przechodzi obok osoby wspomagającej w
odległości ok. 5-10 metrów, która w momencie ich przejścia wykona gwałtowne ruchy
rękoma czy nogami lub upadnie, skoczy, będzie wymachiwać dowolnym przedmiotem ( np.
patykiem, parasolem, linką itd.).
Jeżeli pies nie objawi agresji ani lęku- – egzaminator dokonuje wpisu : ZALICZONE lub
NIEZALICZONE
Ocena cech wrodzonych
Sprawdzenie węchowe psa :

Na sygnał egzaminatora przewodnik prowadzi psa na smyczy do wyznaczonego miejsca,
gdzie czeka osoba wspomagająca test ukryta za parawanem – pozostawia psa z tą osobą, sam
odchodzi na wyznaczone miejsce przez egzaminatora i czeka w ukryciu. Następnie na sygnał
egzaminatora nawołuje psa , a osoba wspomagająca spuszcza psa ze smyczy. Ta część jest
zaliczona jeśli pies odnajdzie przewodnika. Jeśli pies nie wykazuje zainteresowania
poszukiwaniem przewodnika – nie zalicza tej części testu. Egzaminator dokonuje wpisu :
ZALICZONE lub NIEZALICZONE

Poszukiwanie ukrytych smaczków – egzaminator rozkłada smaki na wyznaczonym miejscu ,
tak by przewodnik z psem tego nie widzieli. Przewodnik z psem czekają za parawanem.
Następnie na sygnał egzaminatora przewodnik prowadzi psa na smyczy w wyznaczone
miejsce – START – i z komendą „szukaj” pies poszukuje na smyczy lub bez smyczy
smaczków. Test jest zaliczony jeśli pies wykaże zainteresowanie poszukiwaniem smaczków
oraz znajdzie większość z nich. Jeśli pies nie wykazuje zainteresowania poszukiwaniem
smaczków – nie zalicza tej części testu. Egzaminator dokonuje wpisu : ZALICZONE lub
NIEZALICZONE

Zapisy końcowe:
Na ocenę pozytywną pies/suka musi zaliczyć pozytywnie minimum 5 części. W rodowodzie
wpisuje się odpowiednią adnotację wraz z wynikiem. Wyników nie ocenia się punktami,
tylko adnotacją „zaliczone” lub „niezaliczone”.

