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1. WPROWADZENIE
1.1. Test Pracy Psów Pasterskich (HWT TS) jest międzynarodowym testem mającym na celu
zachowanie charakterystycznych cech psów pasterskich, wypracowanych wśród pokoleń
psów pracujących ze stadami owiec. Zasady HWT TS są skonstruowane w oparciu o te
założenia.
1.2. Pozytywne zaliczenie testu HWT TS jest konieczne do udziału w zawodach (IHT TS) i może
stanowić rekomendację hodowlaną.
1.3. Rasy psów, które mogą podchodzić do testu HWT TS mają bardzo różną historię. Niektóre
z nich wyewoluowały z psów stróżujących na obszarach wiejskich, inne pracowały z owcami.
1.4. W stylu farmerskim charakterystyczny był i jest codzienny kontakt farmera/pasterza ze
stadem, zwłaszcza podczas karmienia czy wypasu na nieogrodzonym obszarze. Takie owce
nie boją się człowieka czy psa, ale jednocześnie czują respekt. Owce ufają pasterzowi i
podążają za nim na nowe pastwiska lub w miejsce dojenia.
1.5. Podczas testu HWT TS pies powinien dowieść, że ma podstawy aby stać się psem
pracującym na farmie lub psem pasterskim. Zadaniem psa jest kierowanie stadem przy
wychodzeniu i wchodzeniu do zagrody, kontrolowanie ruchu stada podczas prostych
manewrów, czy korekta zachowania owiec odłączających się od stada.
1.6. FCI przedstawia starannie dobrane ćwiczenia, które wszystkie psy w stylu farmerskim są
w stanie wykonać, mając na uwadze wspólne cechy różnorodnych stylów pasterskich.

2. ZASADY OGÓLNE
2.1. Główne zasady dla HWT TS można znaleźć w „Zasadach Ogólnych Organizacji
Międzynarodowych Wydarzeń Pasterskich FCI (NHAT-HWT-IHT)”.
2.2. Test HWT TS musi być uznawany przez wszystkich członków i zrzeszonych partnerów FCI.
2.3. Psy różnych ras (patrz Aneks 1 w Zasadach Ogólnych Organizacji Międzynarodowych
Wydarzeń Pasterskich FCI (NHAT-HWT-IHT)), które pozytywnie zaliczyły HWT są
dopuszczone do ubiegania się o tytuł Międzynarodowego Championa Piękności (C.I.B).
2.4. Psy różnych ras (patrz Aneks 1 w Zasadach Ogólnych Organizacji Międzynarodowych
Wydarzeń Pasterskich FCI (NHAT-HWT-IHT)), które pozytywnie zaliczyły HWT, są
dopuszczone do współzawodnictwa w klasie użytkowej na międzynarodowych wystawach
FCI, wystawach państwowych Związków Kynologicznych (NCO) lub specjalistycznych
pokazach zrzeszonych członków lub partnerów FCI, zgodnie z regulaminami tych
wydarzeń.

3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
3.1. Obszar i osprzęt
Obszar i osprzęt do przeprowadzenia testu muszą być odpowiednio dobrane do ilości owiec.
3.1.1. Obszar – co najmniej o powierzchni 50x100 metrów, preferowany nawet większy; może
posiadać naturalne bariery takie jak drzewa, ale powinien być wyraźnie ograniczony.
Zaleca się ogrodzenie, jednak granica obszaru może być naturalna lub sztuczna.
Pole powinno być oczyszczone przed wydarzeniem i nie powinno posiadać sztucznych
przeszkód. Jeśli na polu są jakieś przeszkody sędzia może zadecydować o ich
pozostawieniu, jednak nie powinno się ich wykorzystywać.
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3.1.2. Zagroda/koszar do wyprowadzenia owiec – o obwodzie przynajmniej 24 metrów
(kształt nie jest narzucony, może być owalna, kwadratowa lub prostokątna), z bramą
szerokości co najmniej 2 metrów. Idealnie gdyby brama była na zawiasach z
funkcjonalnym zabezpieczeniem przed jej otwarciem przez owce czy psa.
3.1.3. Zagroda/koszar do wprowadzenia owiec – może być tą samą, co zagroda do
wyprowadzenia owiec lub może znajdować się w innym miejscu i być mniejsza od
zagrody do wyprowadzenia owiec.
3.1.4. Trasa – to naturalna lub symulowana droga z zagrody do miejsca wypasu, która
powinna być długa na co najmniej 75 metrów. Cała trasa pokonana podczas testu nie
powinna być, krótsza niż 200m ale i nie dłuższa niż 400m.
3.1.5. Oznaczenia – można wykorzystać tyczki, inne znaczki, czy charakterystyczne naturalne
przedmioty na parkurze do oznaczenia miejsc zmiany kierunku (co najmniej 4),
oznaczenia obszaru wypasu (co najmniej 4) lub miejsc, których powinno się unikać.
3.1.6. Obszar wypasu – o obwodzie co najmniej 80 metrów, prostokątny lub kwadratowy,
najlepiej z roślinnością, na której mogą się wypasać owce. Granice obszaru wypasu
powinny być oznaczone np. przy pomocy tyczek, piasku, trocin, przeoranej bruzdy itp.
Idealne byłyby naturalne granice takie jak ścieżka, wykoszony pas zieleni. Obszar do
wypasu nie musi być ogrodzony. Może być też ogrodzony z jednej lub dwóch stron.
3.2. Ilość owiec
3.2.1. Stado do każdego przebiegu powinno składać się z co najmniej 10 owiec, preferuje się
więcej.
3.2.2. Całkowita liczba uczestników testu musi być ograniczona przez organizatorów,
w odniesieniu do ilości dostępnych owiec i mając na uwadze dobrostan zwierząt.
3.3. Czas
3.3.1. Pomiar czasu rozpoczyna się kiedy przewodnik dotknie bramy zagrody/koszaru aby
otworzyć ją przed wyprowadzeniem zwierząt, a kończy kiedy zamknie bramę po
ponownym zakoszarowaniu owiec.
3.3.2. Sędzia decyduje o limicie czasu na przebieg testu, informuje o nim podczas odprawy.
Limit czasu jest jednakowy dla wszystkich psów.

4. ĆWICZENIA
4.1. Ćwiczenia, które zawierają elementy stróżowania.
4.1.1. Zagroda/koszar
Cel ćwiczenia: Pies wyprowadza owce z zagrody, spokojnie i bez stresu.
Opis: Zadanie bazuje na fakcie, że podczas pracy w stylu farmerskim, w rzeczywistych
okolicznościach, owce znają psa i pasterza. Jako, że do testu podchodzą psy i
przewodnicy, których owce najprawdopodobniej nie znają, muszą oni mieć okazję do
zapoznania.
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W związku z powyższym, przewodnik może oprowadzić psa wokół zagrody i przedstawić
owcom psa przez ogrodzenie.
Czas przebiegu rozpoczyna się w momencie kiedy przewodnik dotknie bramkę, aby ją
otworzyć. Przewodnik musi wejść do zagrody z psem i przedstawić owcom psa
obserwując ich wzajemne zachowanie. Następnie przewodnik umieszcza psa w pobliżu
bramy, aby uniemożliwić owcom ucieczkę. Po tym jak przewodnik otworzy bramę, pies
wyprowadza owce z zagrody.
Przewodnik i pies stabilizują stado na zewnątrz zagrody. Przewodnik zamyka bramę
podczas gdy pies kontroluje stado. Ocena tego zadania kończy się w momencie kiedy
przewodnik wysyła psa, aby poderwać stado do ruchu.
Poważne błędy: Pies przegania owce, ściga je i rozdziela. Wyjście owiec jest zbyt szybkie
lub owce, które już wyszły wracają do zagrody.
4.1.2. Zatrzymanie
Cel ćwiczenia: Stado musi czasem zatrzymać się na drodze do miejsca wypasu. Na
przykład przed skrzyżowaniem, po którym poruszają się pojazdy. To ćwiczenie zawiera
zarówno element zatrzymania stada jak i ochronę granicy zatrzymania.
Opis: Stado musi zatrzymać się w obrębie ograniczonego obszaru, przy aktywnym
udziale psa. Pies powinien również chronić granicę obszaru, aby stado po zatrzymaniu
jej nie przekroczyło. Kiedy owce się uspokoją, przewodnik podchodzi do granicy
zatrzymania i rozgląda się w obie strony, podobnie jak przy przejściu przez drogę.
Poważne błędy: Pies lub stado przechodzi przez granicę obszaru zatrzymania w kierunku
ruchu. Pies nie brał udziału w zatrzymaniu stada lub kiedy zatrzymanie odbyło się zbyt
wcześnie.
4.1.3. Wypasanie
Cel ćwiczenia: Wypasanie owiec w zdefiniowanym obszarze. Uspokojenie owiec, które
rozpoczynają wypas to ważne ćwiczenie. Owcom nie powinno się przeszkadzać i nie
powinny być zestresowane. Jednak ważne jest, aby nie wypasały się poza wyznaczonym
obszarem wypasu.
Opis: Po przeprowadzeniu owiec w miejsce wypasu (najlepiej na jego środek), pasterz
powinien, a pies musi opuścić oznaczony obszar wypasu. Owce powinny zacząć się
wypasać/jeść lub jeśli nie chcą to przynajmniej się uspokoić. Zadaniem przewodnika i
psa jest obserwować i dopilnować, aby stado pozostało w wyznaczonym obszarze. Jeśli
owca się oddali poza granicę obszaru, pies powinien ją przyprowadzić. Styl pracy psa
przy pilnowaniu stada podczas wypasu zależy od specyfiki pracy danej rasy.
Ważne jest, aby pies obserwował i utrzymywał owce w wyznaczonym obszarze z własnej
inicjatywy. Zanim stado opuści wyznaczony obszar owce powinny wypasać się przez
dłuższą chwilę. Sędzia daje sygnał kiedy przewodnik i pies mają ruszyć stado, a
następnie wyprowadzić zwierzęta poza wyznaczony obszar.
Poważne błędy: Owce opuszczą wyznaczony obszar wypasu ponieważ pies ich w nim nie
upilnował lub przegonił z niego zwierzęta.
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4.1.4. Wprowadzenie owiec do zagrody/koszaru
Cel ćwiczenia: Przyprowadzenie owiec do ich miejsca odpoczynku, zagrody w spokojny
sposób. Aby uniknąć kontuzji owce nie mogą wchodzić do zagrody gwałtownie.
Przeciskanie się w bramie jest niepożądane.
Opis: Właściwy rezultat powinien być osiągnięty przez aktywną pracę psa pod
komendami przewodnika. Zadanie powinno odbyć się spokojnie i bez pośpiechu.
W pobliżu zagrody owce powinny zostać zatrzymane i unieruchomione przez psa, kiedy
przewodnik otwiera bramę. Gdy tylko owce znajdą się w zagrodzie przewodnik zamyka
bramę, a pies asystuje. Zamknięcie bramy oznacza koniec testu i pomiar czasu zostaje
zatrzymany.
Poważne błędy: Pies nie potrafi utrzymać owiec w jednym miejscu lub wprowadzić ich
do zagrody lub jeśli owce, które były już w zagrodzie wyjdą.

4.2.

Ćwiczenia z elementami prowadzenia stada

4.2.1. Przemieszczanie
Cel ćwiczenia: Podczas przejścia do i ze strefy wypasu pies musi zademonstrować, że
jest w stanie kontrolować stado, jego ruch i zmiany kierunku. Co ważne,
przemieszczanie się owiec powinno odbywać się płynnie i bez stresu.
Opis: Pies spokojnie i bez zbędnego stresu kieruje owce w stronę przewodnika. Stado
przemieszcza się nieprzerwanym, spokojnym ruchem. Sędzia powinien oznaczyć cztery
miejsca do zmiany kierunku (np. przy pomocy tyczki, wykorzystując drzewa, narożnik
ogrodzenia itp.). Pies powinien pracować z poczuciem dystansu, nie wywierając
niepotrzebnej presji na stado.
Ruch psa wokół stada musi być spokojny, owce powinny przemieszczać się płynnie w
konkretnym kierunku, nie powinny się tłoczyć wokół przewodnika lub wręcz przeciwnie
uciekać od niego.
Poważne błędy: Pies traci kontrolę nad stadem, nie jest w stanie wywrzeć na nie wpływu
lub owce pójdą na skróty. Pies przegania owce, ściga je i rozdziela.
4.2.2. Zachowanie
Cel: Sędzia ocenia postępowanie psa, jego łagodność i współpracę z przewodnikiem
podczas wypełniania poszczególnych zadań, od startu do końca przebiegu. Pies powinien
wykazywać własną inicjatywę, a nie tylko wykonywać polecenia. Dobra współpraca
między przewodnikiem a psem ma swoje odbicie w tym, jak pies wykonuje polecenia.
Opis: Sędzia ocenia głownie nastawienie psa do pasienia, co ma odzwierciedlenie w stylu
pracy danej rasy. Oceniana jest moc psa, poczucie balansu, inicjatywa i chęć do pracy.
Im bardziej negatywne cechy psa tym mniej punktów może dostać w tej kategorii,
zwłaszcza jeśli pies nie jest aktywny z własnej inicjatywy i ciężko go zmotywować do
dobrej pracy.
Komendy powinny mieć wyraźny efekt na zachowanie psa, powinny być wydawane
spokojnie i przekonująco. W wypadku trudnych warunków lub „trudniejszych” owiec
sędzia powinien wziąć te czynniki pod uwagę lub pozytywnie ocenić sposób w jaki
przewodnik i pies sobie z nimi poradzili.
Poważne błędy: Pies ignoruje komendy. Pies jest mało zainteresowany owocami.
Błędy grożące dyskwalifikacją: Chwytanie i gryzienie owiec.
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5. OCENA
5.1.1. Klasyfikacja punktowa
5.1.2. Sędzia decyduje ile punktów odjąć za poszczególne zadania (mogą być to wszystkie
punkty za konkretne zadanie)
5.1.3. Sędzia może odejmować jedynie całe punkty (nie połówki lub mniejsze ilości)
5.1.4. Sędziowska tabela punktowa:
Nazwa zadania

Punkty

Zadania z elementami stróżowania

Wyprowadzenie z zagrody
Wprowadzenie do zagrody
Zatrzymanie
Wypas

15
5
15
20

Zadania z elementami prowadzenia stada

Przemieszczanie
Zachowanie
SUMA

30
15
100

5.2. Klasyfikacja
Ocena
Doskonała
Bardzo Dobra
Dobra
Dostateczna
Niezaliczone
Brak przyznanych punktów
Rezygnacja
Dyskwalifikacja

Skrót
DOSK
BDB
DB
DST
NZ
BPP
REZ
DYSKW

Punkty
90-100
80-89
70-79
60-69
mniej niż 60 punktów
brak punktów
brak punktów
brak punktów

UWAGI KOŃCOWE
6.2

Powyższe zasady całkowicie zastępują zasady obowiązujące od 1 Kwietnia 2009.

6.3

Powyższe zasady zostały przyjęte na spotkaniu Komisji FCI Psów Pracujących w
Interlaken (CH) dnia 23 Kwietnia 2017.

6.4

Powyższe zasady zostały przyjęte na spotkaniu Głównego Komitetu FCI w Kijowie w
Sierpniu 2017. Zaczynają obowiązywać od 1 Stycznia 2018.

6.5

W przypadku tłumaczenia, angielski tekst powyższego regulaminu uznawany jest za
oryginalny.

ZAŁĄCZNIK 1: Lista ras psów pasterskich, które mogą brać udział w wydarzeniach pasterskich FCI
(Patrz Zasady Ogólne Organizacji Międzynarodowych Wydarzeń Pasterskich FCI (NHAT-HWT-IHT)
ZAŁĄCZNIK 2: Rekomendowana karta sędziowska „HWT”
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ZAŁACZNIK 2: REKOMENDOWANA KARTA SIĘDZIOWSKA „FCI HWT TS”
Numer Katalogowy

KARTA OCENY HWT TS

Wydarzenie

Numer Startowy

Miejsce

Data

Imię i przydomek psa

Urodzony

Rodowód

Chip/Tatuaż

Płeć

Właściciel

Rasa

Przewodnik

Rejestracja oddziałowa

Zadanie

Max

Wyprowadzenie z zagrody

15

Zatrzymanie

15

Wypas

20

Wprowadzenie do zagrody

Wynik

Limit czasu w
minutach

Czas przebiegu

Zadania z elementami
stróżowania

5

Przemieszczanie

30

Zachowanie

15

Suma punktów

Minus

100

Numer, imię i podpis sędziego

Zadania z prowadzenia stada i
zachowanie

OCENA
Sporządził
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