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ZASADY OGÓLNE
• Aby przystąpić do certyfikacji należy zgłosić psa organizatorom w wyznaczonym
terminie zgłoszeń oraz uiścić ustaloną opłatę.
• Do certyfikacji mogą przystąpić psy, które ukończyły 1 rok życia.
• Przed egzaminem właściciel psa zobowiązany jest przedstawić książeczkę zdrowia
psa z wpisem o aktualnych szczepieniach, świadectwo od weterynarza, że pies jest
zdrowy i może przystąpić do pracy oraz polisę OC obejmującą również szkody wyrządzone przez psa.
• Aby móc podejść do prób pracy wodnej – Klasy I-IV, należy zaliczyć pozytywnie
egzamin z posłuszeństwa – Klasa 0 lub posiadać Dyplom PT1 ZKwP.
• Wszystkie psy przystępujące do Klas I-IV muszą być wyposażone w szory lub kamizelkę wypornościową.
• Podczas trwania całego egzaminu w danej Klasie psa prowadzi jeden przewodnik.
• Podczas trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz używania kolczatek i obroży elektrycznych.
• Jakakolwiek agresja psa wobec ludzi i przewodnika wobec psa powoduje dyskwalifikację.
• Podczas trwania egzaminu niedopuszczalny jest dodatkowy doping w postaci jedzenia, zabawek itp.
• Podczas trwania całej imprezy obowiązuje nakaz sprzątania po swoich psach.
• Jednego dnia można przystąpić do certyfikacji tylko w jednej klasie I-IV, przy
czym aby podejść do kolejnej klasy należy pozytywnie zaliczyć klasę poprzednią. Dopuszczalne jest zaliczenie jednego dnia Klas 0 i I.
• Każda Klasa składa się z kilku ćwiczeń punktowanych według określonych zasad.
Do każdego ćwiczenia pies może przystąpić dwukrotnie z zastrzeżeniem, że w drugiej
próbie można zdobyć maksimum połowę punktów przewidzianych za powtarzane ćwiczenie. Aby uzyskać certyfikat w danej Klasie, należy uzyskać min. 65 punktów na
100 możliwych i zaliczyć pozytywnie wszystkie ćwiczenia.
• Wszystkie egzaminy sędziuje sędzia pracy FCI i jego ocena jest niepodważalna nie
podlegająca dyskusji.
• Oceniane jest też ogólne wrażenie i współpraca przewodnika z psem i psa z przewodnikiem. Sędzia może ocenić to według własnego uznania.
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KLASA 0 – POSŁUSZEŃSTWO
Według Regulaminu PT 1 ZKwP.

KLASA I
Do przeprowadzenia egzaminu potrzebny jest ponton, dwie boje kąpieliskowe znajdujące się w odległości 25 metrów od siebie i 25 metrów od miejsca startu, aport, deska
surfingowa, sternik oraz pozorant/ pomocnik sternika.

TEAM SWIMMING 3x25 metrów (trójkąt)
(25 pkt)
Przewodnik z psem na znak sędziego wchodzą do wody w miejscu wyznaczonym
i płyną razem po trójkącie dopływając do pierwszej boi, potem równolegle do brzegu
do drugiej boi i wracają do punktu startu. Pies powinien płynąć obok przewodnika
w odległości nieprzekraczającej 1 metra, nie napływając na przewodnika i nie oddalając się od niego. Dopuszcza się używanie przez przewodnika płetw. Czas zaczyna być
liczony na znak sędziego i kończy się gdy pies dotknie łapami gruntu. Czas na wykonanie tego ćwiczenia – 3 minuty.
Punkty karne:
• zwiększenie dystansu między przewodnikiem a psem powyżej 1 metra – 1 pkt każdorazowo
• wchodzenie psa na przewodnika – 5 pkt każdorazowo
• zawracanie/ uciekanie psa – 3 pkt każdorazowo
• łapanie boi – 3 pkt każdorazowo
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SKOK Z PONTONU DO PRZEWODNIKA – dystans 30 metrów
(25 pkt)
Pies wraz z pomocnikiem i sternikiem odpływają na pontonie, przewodnik pozostaje
na lądzie. Na znak sędziego przewodnik przywołuje psa do siebie. Pies wyskakuje z
pontonu i powraca do przewodnika na brzeg. Czas mierzony jest od momentu kiedy
sędzia da znak do chwili aż pies dotknie łapami gruntu. Czas maksymalny na wykonanie tego ćwiczenia - 2 min.
Punkty karne:
• pierwsze 10 sekund na zachęcanie psa do skoku z łodzi – gratis
• jeśli pies nie wyskoczy po upływie 10 sek., pomocnik „pomaga” psu – 5 pkt
• dodatkowa komenda – 1 pkt
• powrót poza wyznaczona strefę – 2 pkt
• przekroczenie limitu czasu – 2 pkt

ODEBRANIE APORTU OD POMOCNIKA NA PONTONIE – 30 metrów
(25 pkt)
Sternik wraz z pomocnikiem znajdują się na pontonie w odległości 30 metrów
od brzegu, pies i przewodnik na brzegu. Na znak dany przez sędziego. pomocnik
przyciąga uwagę psa, krzykiem i chlapaniem aportem w wodzie. Jeśli przewodnik sobie tego nie życzy, należy to wcześniej zasygnalizować sędziemu. W takim przypadku
pomocnik pokaże aport po sygnale sędziego. Przewodnik wysyła psa do łodzi. Gdy
pies jest już w jej pobliżu, pomocnik podaje psu aport do pyska i pies wraca z aportem
na brzeg. Czas jest mierzony od momentu sygnału sędziego do momentu, gdy pies
dotknie łapami gruntu. Maksymalny czas na wykonanie tego zadania – 3 min.
Punkty karne:
• zawracanie – 1 pkt każdorazowo
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• ponowne podanie aportu – 2 pkt
• porzucenie i ponowne podjęcie aportu – 3 pkt
• powrót poza wyznaczoną strefę – 2 pkt
• nie przyniesienie aportu w wyznaczonym czasie – strata wszystkich punktów

HOLOWANIE SURFERA – dystans 30 metrów
(25 pkt)
Pomocnik odpływa deską surfingową na odległość 30 metrów. Do deski przywiązana
jest lina. Na znak sędziego pomocnik znajdujący się na desce przyciąga uwagę psa
wołaniem i machaniem liną. Jeśli przewodnik nie życzy sobie tego, należy wcześniej
zgłosić to sędziemu. Wówczas pomocnik jedynie pokaże psu linę rozpoczynając ćwiczenie. Gdy pies znajduje się na wysokości deski, pomocnik podaje mu linę. Mierzenie czasu rozpoczyna się na znak sędziego i kończy się, gdy pies ma grunt pod łapami.
Czas na wykonanie ćwiczenia - 3 min.
Punkty karne:
• zawracanie – 1 pkt każdorazowo
• ponowne podanie liny – 2 pkt
• upuszczenie i ponowne podjęcie liny przez psa – 3pkt
• powrót poza wyznaczony sektor – 2pkt
• przekroczenie czasu – strata wszystkich punktów

6

KLASA II
Do przeprowadzenia egzaminu potrzebne będą: ponton, lina do pontonu, manekin,
sternik, pozorant.

TONĄCY PRZYTOMNY (wypadający z pontonu) – 30 metrów
(25 pkt)
Sternik i pozorant odpływają na odległość 30 m od brzegu. Pies znajduje się
wraz z przewodnikiem na brzegu. Na znak sędziego pozorant wypada do wody, głośno
wołając o pomoc. W tej samej chwili przewodnik wysyła psa na ratunek. Ponton natychmiast odpływa. Pozorant udaje panikę machając rękami i wołając pomocy.
Nie używa przy tym nigdy imienia psa. Kiedy pies dopływa do tonącego opływa go,
pozorant chwyta psa. Pies powinien zawrócić i przyholować tonącego do brzegu. Mierzenie czasu rozpoczyna się na znak sędziego i kończy się, gdy pies ma grunt pod łapami. Maksymalny czas na wykonanie ćwiczenia -3 min.
Punkty karne:
• zawracanie – 3 pkt każdorazowo
• powrót poza wyznaczoną strefę – 2pkt
• przekroczenie limitu czasu – strata wszystkich punktów

HOLOWANIE MANEKINA WYRZUCANEGO Z PONTONU
(pies startuje z brzegu) 30 metrów
(25 pkt)
Sternik z pomocnikiem odpływają pontonem na odległość 30m od brzegu. Na znak
sędziego pomocnik wyrzuca manekina z łodzi, a łódź odpływa. Przewodnik wydaje
psu komendę i pies płynie po manekina. Pies powinien przyholować manekina chwy-
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tając go za ramię. Czas mierzony jest od znaku sędziego do czasu kiedy pies ma grunt
pod łapami. Czas na wykonanie ćwiczenia -3 min.
Punkty karne:
• zawracanie – 1 pkt każdorazowo
• upuszczenie i ponowne uchwycenie manekina przez psa – 3 pkt
• chwycenie manekina za inną część niż ręka – 3 pkt
• zniszczenie lub gryzienie manekina – utrata wszystkich punktów
• powrót poza wyznaczony sektor – 2pkt
• przekroczenie czasu – utrata wszystkich punktów

HOLOWANIE PONTONU (pies startuje z brzegu) 30 metrów
(25 pkt)
Sternik i pomocnik odpływają na odległość 30 m od brzegu. Na dziobie pontonu
przywiązana jest lina. Pies i przewodnik znajdują się na brzegu. Sędzia daje znak
do rozpoczęcia ćwiczenia. Na ten znak pomocnik, znajdujący się na łodzi stara się
przyciągnąć uwagę psa, nie używając przy tym jego imienia. Jeżeli przewodnik, nie
życzy sobie tego, należy poinformować sędziego przed rozpoczęciem ćwiczenia. Kiedy pies znajduje się na wysokości łodzi, pomocnik podaje mu do pyska linę. Mierzenie
czasu rozpoczyna się na znak sędziego i kończy się, gdy pies ma grunt pod łapami.
Max czas na wykonanie ćwiczenia – 4 min.
Sędzia może dopuścić, aby małym psom (poniżej 20 kg) sternik delikatnie pomógł
silnikiem.
Punkty karne:
• zawracanie – 1 pkt każdorazowo
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• ponowne podanie liny – 2 pkt
• wypuszczenie i ponowne podjęcie liny przez psa – 3pkt
• powrót poza wyznaczoną strefę – 2pkt
• przekroczenie limitu czasu – strata wszystkich punktów

HOLOWANIE PONTONU (pies startuje z łodzi) 30 metrów
(25 pkt)
Sternik i przewodnik z psem odpływają na odległość 30 m od brzegu. Na dziobie
przywiązana jest lina. Sędzia daje znak do rozpoczęcia ćwiczenia. Na ten znak przewodnik wyrzuca linę i daje psu polecenie do wyskoczenia z pontonu. Kiedy pies wyskoczy przewodnik może mu też podać linę do pyska. Pies holuje ponton do brzegu.
Mierzenie czasu rozpoczyna się na znak sędziego i kończy się, gdy pies ma grunt pod
łapami. Max czas na wykonanie ćwiczenia – 4 min.
Sędzia może dopuścić, aby małym psom (poniżej 20 kg) sternik delikatnie pomógł
silnikiem.
Punkty karne:
• 10 sekund gratisowych na początku ćwiczenia
• jeśli pies nie wyskoczy po upływie 10 sek., przewodnik „pomaga” psu – 5 pkt
• dodatkowa komenda na wyskok – 1 pkt
• ponowne podanie liny – 2 pkt
• wypuszczenie i ponowne podjęcie liny przez psa – 3pkt
• zawracanie psa do pontonu – 1 pkt każdorazowo
• powrót poza wyznaczoną strefę – 2pkt
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• przekroczenie limitu czasu – strata wszystkich punktów
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KLASA III
Do przeprowadzenia egzaminu potrzebne będą: ponton, lina do pontonu, sternik, pozorant, koło ratunkowe.

PRZYTOMNY ZA PONTONEM – 30 metrów
(25 pkt)
Sternik i pozorant odpływają na odległość 30 m. Pies znajduje się wraz z przewodnikiem na brzegu. Kiedy ponton jest w odległości 30 m od brzegu, na znak sędziego,
pozorant wypada do wody za pontonem, pozostając niewidocznym dla psa i głośno
wołając o pomoc . Sternik kładzie się na dnie pontonu tak, aby być niewidocznym dla
psa. W tej samej chwili przewodnik wysyła psa na ratunek. Pozorant udaje panikę machając rękami i wołając pomocy. Nie używa przy tym nigdy imienia psa. Kiedy pies
dopływa do pontonu opływa go poszukując tonącego, gdy do niego dopłynie opływa
go, pozorant chwyta się psa, a ten holuje tonącego do brzegu. Czas zaczyna być mierzony na znak sędziego i kończy się gdy pies dotknie łapami gruntu. Czas na wykonanie tego ćwiczenia – 4 min.
Punkty karne:
• zawracanie – 1 pkt każdorazowo
• wchodzenie psa na ponton – 2 pkt.
• powrót poza wyznaczoną strefę – 2pkt.
• przekroczenie limitu czasu – strata wszystkich punktów

DRYFUJĄCY PONTON – dystans 30 m
(25 pkt)
Sternik odpływa pontonem na odległość 30m, do dzioba pontonu przyczepiona jest
pływająca lina, sternik wyrzuca linę za burtę i kładzie się na dnie pontonu tak, aby być
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niewidocznym dla psa. Pies wraz z przewodnikiem znajdują się na brzegu. Na znak
sędziego, przewodnik wydaje psu polecenie przyholowania dryfującej łodzi. Po dopłynięciu do łodzi pies musi odnaleźć linę, chwycić ją i przyholować łódź na brzeg.
Mierzenie czasu rozpoczyna się na znak sędziego i kończy się, gdy pies ma grunt pod
łapami. Maksymalny czas na wykonanie ćwiczenia - 4 min.
Punkty karne:
• wypuszczenie i ponowne podjęcie liny przez psa – 3 pkt
• zawracanie – 1 pkt każdorazowo
• powrót poza wyznaczoną strefę – 2pkt
• przekroczenie limitu czasu – strata wszystkich punktów

TONĄCY NIEPRZYTOMNY – 30 metrów
(25 pkt)
Sternik i pozorant odpływają łodzią na 30 m. Przewodnik i pies znajdują się na brzegu. Kiedy łódź jest na miejscu, sędzia daje znać pozorantowi, aby ten wyskoczył
do wody. Łódź odpływa. Sędzia daje znak przewodnikowi , aby ten wysłał psa po
tonącego, tonący „nieprzytomny” unosi się na wodzie, na plecach. Kiedy pies zbliża
się do „nieprzytomnego” topielca, chwyta go za rękę i wraca na brzeg. Mierzenie czasu rozpoczyna się na znak sędziego i kończy się, gdy pies ma grunt pod łapami. Maksymalny czas na wykonanie ćwiczenia - 4 min.
Punkty karne:
• 10 sek gratisowych na początku ćwiczenia
• zawracanie – 1 pkt każdorazowo
• pies wchodzi na „nieprzytomnego” topielca – utrata wszystkich punktów
• powrót poza wyznaczoną strefę – 2 pkt
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• przekroczenie limitu czasu – strata wszystkich punktów

ZANOSZENIE KOŁA RATUNKOWEGO DO TONĄCEGO – 30 metrów
(25 pkt)
Sternik wraz z pozorantem odpływają pontonem na odległość 30 m. Na znak sędziego
pozorant wyskakuje z łodzi i wzywa pomocy. Łódź odpływa. Przewodnik i pies pozostają na brzegu. Na znak sędziego przewodnik podaje psu koło ratunkowe i wydaje
polecenie podjęcia koła i dostarczenia go do topielca. Topielec w wodzie symuluje
panikę machając rękami i wzywając pomocy. Nigdy jednak nie woła psa po imieniu.
Kiedy pies z kołem ratunkowym podpływa do topielca, ten chwyta się koła , a pies
zawraca i holuje go na brzeg. Mierzenie czasu rozpoczyna się na znak sędziego i kończy się, gdy pies dotyka łapami gruntu. Maksymalny czas na wykonanie ćwiczenia –
4 min.
Punkty karne:
• wypuszczenie i ponowne podjęcie koła przez psa – 3 pkt
• zawracanie – 1 pkt każdorazowo
• przekroczenie limitu czasu – strata wszystkich punktów
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KLASA IV
Do przeprowadzenia egzaminu potrzebne będą: dwa pontony, dwóch sterników, pomocnik sternika, czterech pozorantów.

ZANOSZENIE WIOSŁA Z ŁODZI DO ŁODZI
(25 pkt)
Sternik i przewodnik z psem odpływają pontonem na odległość 50 metrów od brzegu.
Na wodzie jest również drugi ponton ze sternikiem i pomocnikiem w odległości
25 metrów od pierwszego pontonu. Na znak sędziego pomocnik z drugiej łodzi pokazuje wiosło głośno krzycząc. Na komendę przewodnika pies wyskakuje z łodzi i płynie do drugiej łodzi po wiosło. Odbiera wiosło od pomocnika i wraca z nim do przewodnika na łodzi. Pies oddaje wiosło przewodnikowi i jest wciągnięty do łodzi. Czas
zaczyna być mierzony na znak sędziego i kończy gdy pies zostanie wciągnięty na łódź.
Czas na wykonanie tego ćwiczenia – 5 minut
Punkty karne
• 10 sekund gratis
• jeśli pies nie wyskoczy po upływie 10 sek., przewodnik „pomaga” psu – 5 pkt
• zawracanie – 1 pkt każdorazowo
• ponowne podanie wiosła – 2 pkt
• wypuszczenie i ponowne podjęcie wiosła przez psa – 3pkt
• przekroczenie limitu czasu – strata wszystkich punktów.

RATOWANIE DWÓCH TONĄCYCH (przytomny/ nieprzytomny) – 30 metrów
(25 pkt)
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Sternik i dwóch pozorantów odpływają pontonem na 30 m. Przewodnik i pies zostają
na brzegu. Sędzia daje znać pierwszemu topielcowi, aby ten wyskoczył do wody. Skacząc tonący głośno woła o pomoc. Łódź płynie dalej, równolegle do brzegu po 10 m
wyskakuje drugi tonący (tym razem bez wołania o pomoc). Łódź odpływa. Sędzia daje
znak przewodnikowi , aby ten wysłał psa po pierwszego topielca, który udaje panikę
machając rękami i głośno woła o pomoc, nie używając jednak imienia psa. Drugi tonący „nieprzytomny” unosi się na wodzie, na plecach. Kiedy pies zbliża się do „żywego” tonącego, ten chwyta się psa. Pies płynie następnie do „nieprzytomnego” topielca, którego chwyta za rękę i wraca na brzeg. Mierzenie czasu rozpoczyna się na
znak sędziego i kończy się, gdy pies ma grunt pod łapami. Maksymalny czas na wykonanie ćwiczenia - 5 min.
Punkty karne:
• zawracanie – 1 pkt każdorazowo
• pies wchodzi na „nieprzytomnego” topielca – utrata wszystkich punktów
• powrót poza wyznaczoną stref – 2pkt
• przekroczenie limitu czasu – strata wszystkich punktów

RATOWANIE JEDENEJ Z 4 OSÓB W WODZIE – 30 metrów
(25 pkt)
Sternik z czterema pozorantami odpływają pontonem na odległość 30 metrów. Przewodnik z psem pozostają na brzegu. Na znak sędziego z pontonu po kolei wyskakują
wszystkie cztery osoby, jedna z nich głośno wzywa pomocy, pozostali swobodnie
pływają. Ponton odpływa. Przewodnik wysyła psa po krzyczącego tonącego. Pies powinien dopłynąć do pozoranta opłynąć go umożliwiając chwyt i przyholować do brzegu. Czas zaczyna być mierzony na znak sędziego i kończy w momencie gdy pies dotknie łapami gruntu. Czas na wykonanie tego ćwiczenia – 4 min.
Punkty karne:
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zawracanie – 1 pkt każdorazowo
dopływanie do niewłaściwego pozoranta – 1 pkt każdorazowo
wchodzenie na pozorantów – 5 pkt każdorazowo
powrót poza wyznaczoną strefę – 2 pkt
przekroczenie limitu czasu – strata wszystkich punktów

SKOK Z PONTONU DO TONĄCEGO I PRZYHOLOWANIE DO PONTONU
(25 pkt)
Sternik pomocnik i przewodnik z psem odpływają na odległość 50 m. Sędzia daje znak
do rozpoczęcia ćwiczenia. Na ten znak pomocnik wyskakuje z pontonu głośno krzycząc, przewodnik wydaje psu polecenie do wyskoczenia z pontonu. Ponton cały czas
wolno płynie, opływając tonącego. Kiedy pies wyskoczy dopływa do tonącego opływa
go umożliwiając mu chwycenie się i holuje go do pontonu. Tonący i pies są wciągani
na ponton. Mierzenie czasu rozpoczyna się na znak sędziego i kończy się, gdy pies
i tonący znajdą się na pontonie. Max czas na wykonanie ćwiczenia – 4 min.
Punkty karne:
jeśli pies nie wyskoczy po upływie 5 sek., przewodnik „pomaga” psu – 5 pkt
zawracanie – 3 pkt każdorazowo
próba powrotu na brzeg, a nie na ponton – 5 pkt.
przekroczenie limitu czasu – strata wszystkich punktów
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