
  

Warunki i punktacja konkursu do uzyskania tytułu 

ZWYCIĘZCA KOMBI danego roku. 
 

Tytuł ZWYCIĘZCA KOMBI otrzymuje pies i suka osobno.  Konkurs składa się z dwóch dyscyplin, czyli z oceny eksterieru 

i z oceny obrony. Każda dyscyplina jest oceniana osobno według punktacji. Zwycięzcą staje się osobnik, który uzyska 

największą ilość punktów z obu dyscyplin. Przy równej ilości punktów dla uzyskania tytułu ZWYCIĘZCA KOMBI decyduje 

wyższa ocena w obronie. Jeśli i to nie prowadzi do ustalenia kolejności, decyduje wiek  osobnika - młodszy osobnik będzie 

umieszczony na wyższym miejscu.  

 

Punktowa ocena części wystawowej 

 

Doskonały  1. 42 punktów 

Doskonały  2. 40 punktów 

Doskonały 3. 38 punktów 

Doskonały  4. 36 punktów 

Doskonały   4 punkty 

Bardzo dobry   25 punktów 

Dobry   15 punktów 

CAC   + 4 punkty 

CAJC   + 4 punkty 

R-CAC   + 3 punkty 

BOB   + 4 punkty 

BOS   + 4 punkty 

Maksymalnie    50 punktów 

 

Punktowa ocena obrony 

 

1. Napad z ukrycia   20 + 5 punktów (atak + puszczenie) 

(Komendy: „Trzymaj“, „ Puść“) 

 

Przewodnik z psem, który może być trzymany na smyczy, kieruje się w wyznaczonym kierunku, gdzie znajduje się ukryty 

pozorant. Na polecenie sędziego pozorant wybiegnie z ukrycia i wykona napad na przewodnika. Przewodnik podczas napadu 

może trzymać psa na smyczy. Pies musi udaremnić napad poprzez chwycenie rękawa. Pozorant nie ma prawa uderzyć psa, 

ale udaje uderzenia według międzynarodowego regulaminu. Bojowanie kończy się na polecenie sędziego. Na jedną krótką 

dźwiękową komendę przewodnika, która jest wydana w odległości nie mniejszej niż dwa kroki za psem,  

pies ma puścić rękaw. W przypadku, jeśli nie puści na pierwszą komendę, przewodnik może na bezpośrednie polecenie 

sędziego wydać z tej samej odległości  następne dwie komendy. Jeśli pies nie puści ani na trzecią (drugą dodatkową 

komendę), faza puszczania jest anulowana (t.j. minus 5 punktów). W tym przypadku 

przewodnik może na polecenie sędziego podejść do psa i poprzez fizyczny kontakt ściągnąć go z rękawa. Pies może nadal w 

dalszym ciągu brać udział w konkursie. 

 

2. Atak czołowy  20 + 5 punktów (atak + puszczenie) 

(Komendy: „Trzymaj“, „ Puść“) 

 

Przewodnik z psem odchodzą od pozoranta na odległość około 40 kroków na oznaczone miejsce. Przewodnik odepnie psa ze 

smyczy i trzyma go za obrożę, ewentualnie szelki. Na polecenie sędziego pozorant wybiegnie z ukrycia. Zwróci na siebie 

uwagę dźwiękiem, i z krzykiem i wygrażającymi ruchami biegnie prosto na przewodnika.Na polecenie sędziego przewodnik 

wypuści psa do obrony. Przewodnik może natychmiast po wypuszczeniu iść za psem. Pozorant kontynuuje v nacisku na psa 

przed i po ataku krzykiem i udawanymi uderzeniami, ale nie może psa uderzyć. Na polecenie sędziego pozorant przerywa 

atak. Po zatrzymaniu pozoranta przewodnik może podejść do odległości nie mniejszej niż dwa kroki za psem. Na jedną 

krótką dźwiękową komendę przewodnika, która jest wydana w odległości nie mniejszej niż dwa kroki za psem, pies ma 

puścić rękaw. W przypadku, jeśli nie puści na pierwszą komendę, przewodnik może na bezpośrednie polecenie sędziego 

wydać z tej samej odległości następne dwie komendy. Jeśli pies nie puści ani na trzecią (drugą dodatkową komendę), faza 

puszczania jest anulowana (t.j. minus 5 punktów). W tym przypadku przewodnik może na polecenie sędziego podejść do psa 

i poprzez fizyczny kontakt ściągnąć go z rękawa. Na polecenie sędziego przewodnik zapnie psa na smycz i odchodzą z 

terenu.  

 

Dodatkowe polecenia: 

- jeśli pies w którejkolwiek części obrony da się przegonić, będzie całą obrona anulowana, 

- pies może po ukończeniu bojowania puścić rękaw zanim przewodnik do niego podejdzie, jeśli się jednak wróci do 

przewodnika, ewentualnie otrzyma od przewodnika komendę aby został przy pozorancie, cała obrona będzie 

anulowana, 

- jeśli pies w którejkolwiek części obrony ugryzie pozoranta w inną część ciała niż rękaw ochronny, cała obrona 

będzie anulowana, 

- słowne pobudzanie psa przed i w czasie trwania ataku jest dozwolone, 

- imię psa wydane wraz z komendą do puszczania będzie uznane za jedną komendę więcej,  

- jeśli przewodnik przy wydawaniu komend do puszczenia stanie ciasno obok psa, puszczanie będzie anulowane (t.j. 

5 punktów) 

 


