Regulamin Licencji Hodowlanej KHRON

KLUB HODOWCÓW RASY OWCZAREK NIEMIECKI

LICENCJA HODOWLANA

Licencja hodowlana odbywa się w kole KHRON w porozumieniu z Zarządem
KHRON. Na Licencje Przewodniczący koła zaprasza sędziego z uprawnieniami do licencji
(Patrz regulamin sędziów). Do Licencji mogą przystąpić psy powyŜej 15 miesiąca Ŝycia, suki
powyŜej 12 miesiąca Ŝycia.
Przewodnik przystępując do licencji musi posiadać:
1. Rodowód psa/suki z wpisem prześwietlenia w kierunku dysplazji z wynikiem (A1,
A2, A3.)
2. Dyplom zdanego egzaminu jednego z uznawanych wyszkoleń (PO, PSO, PP, PL, PN,
PdP)
3. KsiąŜeczkę (Szkolenia Wystaw Przeglądów Licencji Hodowlanych) „KSIĄśECZKA
HODOWLANA „
Koło organizujące Licencje musi posiadać:
1. Wagę do waŜenia psa/ suki
2. Miarę
3. Centymetr
4. Rękaw z nakładką
5. Pistolet startowy
6. Zasłonę
7. Karty ocen do Licencji
W skład licencji wchodzi:
1. Pomiary:
- waga
- wysokość
- głębokość i obwód klatki piersiowej
2. Dokładny opis eksterieru
3. Sprawdzian psychiki psa/ suki
Test psychiczny
a) Sprawdzian odporności na strzał
Do sprawdzianu przystępuje maksimum pięć psów z broni kaliber 6mm sędzia
z odległości, co najmniej 15 metrów oddaje dwa strzały (psy/suki nie mogą wykazywać
bojaźliwości oraz nadmiernej agresji)
b ) Sprawdzian odwagi
Psy/suki po zaliczeniu próby odporności na strzał pojedynczo wchodzą na wyznaczony teren,
na którym znajduje się jedna zasłona. 20 metrów przed nią zaznaczony taśma długości 6
metrów w kierunku zasłony odcinek, w którym pies/ suka na komendę równaj noga idzie bez
smyczy. Pozorant na znak sędziego pozoruje atak na przewodnika. Pies / suka musi chwycić
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rękaw i przyjąć dwa uderzenia miękką pałką. Następnie na wyraźną komendę puść moŜe być
powtórzona trzy krotne pies powinien puścić i pilnować pozoranta. Oddalenie psa na
odległość powyŜej 3 metrów sędzia odwołuje przewodnika z psem. Pies/ suka nie zalicza
testu nie przystępuje do jego dalszej części. W przypadku, gdy pies/ suka nie puszcza rękawa
sędzia wpisuje (nie puszcza) test zaliczony.
c) Czołówka
Na placu znajduje się przewodnik z psem/ suką. Pozorant z odległości 35 metrów
wywołuje agresję u psa/ suki po chwili ucieka do wyznaczonego punktu jednocześnie sędzia
daje znak puszczenia psa na pozoranta. Pozorant przy wyznaczonym punkcje robi nawrót
nacierając na psa/ sukę. Pies/ suka muszą chwycić rękaw i wykazać się chęcią walki. Pozorant
porusza się kilka metrów z psem/ suką na rękawie pozorując uderzenia, po chwili zatrzymuje
się. Przewodnik wydaje komendę puść moŜe być powtórzona trzy krotne, jeśli pies puścił nie
moŜe oddalić się powyŜej 3 metrów. Oddalenie się psa/ suki powoduje nie zaliczenie testu.
W przypadku, gdy pies/ suka nie puści rękawa sędzia wpisuje: (nie puszcza) test zaliczony.
Po zaliczeniu lub nie zaliczeniu Licencji Hodowlanej sędzia wpisuję w ksiąŜeczkę
hodowlaną jej wynik potwierdzając własnoręcznym podpisem. Po otrzymaniu przez Zarząd
KHRON od sędziego protokołu z przeprowadzonej Licencji Właściciel psa/ suki otrzymuje
oryginalny dokument Licencji w przeciągu 14 dni.
W przypadku wyszkolenia (PL, PN, PdP.) Obowiązuje test Przeglądu Hodowlanego.

Zatwierdzono Sieradz dn. 20.02.2001 r.
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