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WPROWADZENIE
Celem zawodów jest sprawdzenie umiejętności psa w radzeniu sobie z owcami, w
różnorodnych warunkach odwzorowujących codzienną pracę. Zadania takie jak zbieranie
owiec, pędzenie, dzielenie, koszarowanie, ładowanie na przyczepę czy wykorzystywanie
ruchomych bramek do dzielenia owiec, są konieczne w codziennej pracy pasterskiej.
Założeniem zawodów pasterskich powinno być promowanie dobrego obchodzenia się z
owcami, bez narażania ich na zbędny stres. Ważne jest również wzorowe prowadzenie psa
pasterskiego, promujące użyteczność i sport, co powinno w konsekwencji skutkować
wyborem najlepszych linii pracujących. Wszystko to odzwierciedla styl angielski „Collecting
Style”.
W wypadku trudności ze znalezieniem „idealnej łąki” lub „idealnych owiec”, pewna
elastyczność co do dystansów i ilości owiec wykorzystywanych w klasach 1, 2 i 3 jest
dozwolona.
Zanim pies zacznie współzawodniczyć w zawodach, musi zdać FCI Herding Working Test
(Collecting Style).
Międzynarodowe zawody powinny być organizowane według tych zasad. Zawody te muszą
być reklamowane jako CACITR International Herding Trial – FCI. Katalog musi
pokazywać logo FCI razem z następującą adnotacją:
„Fédération Cynologique Internationale (FCI)”.
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Zasady ogólne dla IHT CS można znaleźć w „Zasadach Ogólnych Organizacji
Międzynarodowych Wydarzeń Pasterskich FCI (NHAT–HWT–IHT)”
1.2. IHT CS musi być uznawany
zakontraktowanych partnerów.

przez

wszystkich

członków

FCI

i

ich

2. OWCE
Przebiegi powinny odbywać się na pięciu owcach we wszystkich klasach.
3. PSY
Zawody Pasterskie w stylu - Collecting Style - są otwarte wyłącznie dla
psów rasy Border Collie.
4. KLASYFIKACJA
KLASYFIKACJA:
(przy skali 100 pkt)

OCENA

SKRÓT

W przypadku skali
110 pkt
(opcjonalnie w klasie 3)

>= 90 pkt
>= 80 - < 90 pkt
>= 70 - < 80 pkt
>= 60 - < 70 pkt
< 60 pkt

DOSKONAŁA
BARDZO DOBRA
DOBRA

(DOSK)
(BDB)
(DB)

>= 99 pkt
>= 88 - < 99 pkt
>= 77 - < 88 pkt

DOSTATECZNA
NIEDODSTATECZNA

(DST)
(NDST)

>= 66 - < 77 pkt
< 66 pkt

>= oznacza „więcej niż lub równo“
< oznacza „mniej niż“
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5. PRZYZNAWANIE MIEJSC
Jeśli dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów za przebieg, sędzia
powinien kierować się następującymi kryteriami, aby przyznać odpowiednie miejsca:
(1) punktami za dobieg (outrun), przejęcie (lift) i przyprowadzenie (fetch)
(2) jeśli powyższe są takie same, to porównać punkty za pędzenie (drive)
(3) nakazać powtórzenie wybranej części toru.

6. PARKUR – INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o parkurze, ocena punktowa oraz limit czasu są określone poniżej.
Komitet organizacyjny jest odpowiedzialny za to, aby parkur był zgodny z tymi zasadami:
a) Odległości między bramkami wynoszą 7 metrów
b) Okrąg do dzielenia ma średnicę 35 metrów
c) Sznur przy koszarze ma 1.5 metra
d) Koszar ma wymiary 2,5 x 2,5 m z bramą o szerokości 2 m.
OUTRUN (dobieg) 20 punktów
Przewodnik i pies muszą stanąć przy paliku startowym. Podczas dobiegu, pies może być
wysłany na dowolną stronę. Dobry „outrun” powinien mieć kształt gruszki i być zakończony
bez zatrzymań i dodatkowych komend. Nie powinien przebiegać po zbyt prostej trajektorii,
ani być zbyt szerokim. Wszystko to ma wpływ na punktację zadania. Jeśli pies przekrzyżuje
(przetnie linię między palikiem startowym a owcami) to traci minimalnie 10 punktów,
a maksymalnie 19.
Dobieg kończy się w momencie kiedy pies osiąga punkt balansu, aby prowadzić owce.
Oznacza to, że owce poruszyły się ze swojego miejsca wyznaczonego tyczką. Pies powinien
zatrzymać się w punkcie balansu, aby być na pozycji do prowadzenia owiec w linii prostej,
w kierunku pierwszej przeszkody.
LIFT (przejęcie)

10 punktów

Na końcu dobiegu, bez względu na to czy pies się zatrzymał czy jedynie zwolnił, jego
podejście powinno być płynne, ostrożne i stabilne. Nie powinien poganiać ani straszyć owiec,
jak również kłaść się i wymagać od przewodnika wielu komend. Pies nie powinien zbędnie
niepokoić owiec.

FETCH (przyprowadzenie)

20 punktów

Owce powinny być prowadzone stałym tempem, w linii prostej z miejsca przejęcia do
przewodnika, przez bramkę „fetch gate”. Pies nie powinien poganiać lub zbytnio okrążać
stada, powodując tym samym zygzakowaty tor ruchu owiec. Jeśli owce nie przejdą przez
bramkę, to sędzia odejmuje minimalnie pół punktu za owcę, biorąc pod uwagę wszystkie
zaistniałe okoliczności. Owce powinny być przeprowadzone za przewodnikiem (który stoi
przy paliku startowym), tak blisko jak to możliwe.
DRIVE (pędzenie od)

30 punktów

„Pędzenie od” przebiega po trójkącie (oprócz klasy 1) i może być wykonywane od lewej do
prawej lub prawej do lewej, zgodnie z decyzją komitetu organizacyjnego. Pierwsza część
trójkąta rozpoczyna się natychmiast po tym, jak owce przeszły za przewodnikiem. Wymaga
się, aby zwierzęta szły w linii prostej w kierunku pierwszego zestawu bramek. Po tym jak
owce przejdą przez bramkę, powinny być natychmiast zawrócone i podążać w linii prostej,
w poprzek toru do drugiej pary bramek. Kiedy owce pokonają bramki, powinny być sprawnie
skierowane, w linii prostej, do okręgu dzielenia. Owce muszą poruszać się spokojnie,
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nadmierne przyspieszanie lub niepotrzebne zatrzymywanie nie są pożądane i będą
przyczyną straty punktów. Jak w przypadku „przyprowadzenia” bramki są wskazówkami co
do ustawienia owiec. Dobre reakcje w trudnej sytuacji będą brane pod uwagę przez sędziów.
DRIVING TOGETHER („pędzenie z przewodnikiem” - w klasie 1)
Kolejność w przypadku „pędzenia z” to: Przewodnik – Owce – Pies. Pędzenie z
przewodnikiem jest najważniejsze dla młodego psa, aby rozwinąć umiejętność balansu. Jest
również praktycznym elementem pracy w pasterstwie, który musi być brany pod uwagę.
W klasie 1, po „pędzeniu od” na dystansie 40 metrów i kiedy owce wrócą do przewodnika
rozpoczyna się „pędzenie z” przewodnikiem. Pasterz idzie przodem, za nim owce poganiane
przez psa. Trasa pokonana na torze w tym elemencie wynosi minimalnie 150 metrów przez
3 bramki, które muszą być pokonane zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez komitet
organizacyjny.
Podczas „pędzenia z” owce powinny poruszać się spokojnie, nadmierne przyspieszanie lub
niepotrzebne zatrzymywanie nie są pożądane i będą przyczyną straty punktów. Pędzenie z
przewodnikiem kończy się w momencie podejścia do okręgu dzielenia.
SHEDDING (dzielenie – w klasie 1)
Dzielenie będzie miało formę przeszkody w kształcie „lejka”. W przeszkodzie powinno być
wystarczająco dużo miejsca dla manewrów psa i owiec. Kiedy owce znajdują się w środku
przeszkody, przewodnik ma wybór zamknąć bramki lub nie. Zamykając bramkę traci się
jeden punkt. Dwa punkty zostaną odjęte za zamknięcie dwóch bramek. Kiedy owce są w
środku pasterz może przemieścić je w kierunku zwężenia przy pomocy ręki lub laski
pasterskiej. Wszystkie owce muszą przejść przez „lejek”. Zadanie kończy się kiedy
wszystkie owce są zebrane za przeszkodą, a przewodnik zamknął bramkę wyjściową i
otworzył pozostałe dwie bramki (jeśli wcześniej je zamknął).
SHEDDING (dzielenie - w klasie 2) 10 punktów
Okrąg do dzielenia owiec w klasie 2 ma średnicę 35 metrów. Dwie dowolne owce muszą być
oddzielone od reszty stada. Idealne dzielenie następuje kiedy pies na polecenie przewodnika
podchodzi w jego kierunku i oddziela dwie nieoznaczone owce od reszty stada. Dzielnie jest
kompletne kiedy pies przejmie kontrolę nad oddzielonymi owcami. Po zakończeniu dzielenia
przewodnik powinien zebrać wszystkie owce w obszarze dzielenia, w prawidłowy sposób.
Przewodnik nie może przejść do koszarowania owiec jeśli dzielenie nie zostało potwierdzone
przez sędziów.
PEN (koszar – wszystkie klasy) 10 punktów
Koszar musi mieć odpowiednie wymiary dla owiec. Brama nie może być mniejsza niż 2
metry szerokości, a lina przywiązana do bramki powinna mieć 1,5 metra długości. Po
zakończeniu dzielenia przewodnik przechodzi do koszarowania, pozostawiając psa aby
przytrzymał owce w okręgu dzielenia. Kiedy pasterz jest gotowy, pies przyprowadza
zwierzęta do koszaru. Przewodnik stoi przy bramie trzymając linę bramki, aż wszystkie owce
znajdą się w środku, wtedy zamyka bramkę. Za każdym razem, kiedy pasterz wprowadzi
lub wyprowadzi owce z koszaru, powinien zamknąć bramkę przy pomocy liny, jeśli tego nie
zrobi traci punkty.
SINGLING (oddzielenie pojedynczej owcy – w klasie 3) 10 punktów
„Singlowanie” nie jest obowiązkowym zadaniem. W celu oddzielenia pojedynczej owcy,
przewodnik udaje się do okręgu dzielenia, a pies przyprowadza owce z koszaru. Jedna z
dwóch oznaczonych owiec będzie oddzielona w obszarze dzielenia i wyizolowana przez psa
(wewnątrz lub poza okręgiem dzielenia, zgodnie z instrukcją sędziego). Podobnie jak w
dzieleniu (shedding) kiedy przewodnik przygotuje owcę do oddzielenia to pies, a nie
człowiek wykonuje pracę. „Singlowanie” jest kompletne, kiedy pies podejdzie i przejmie
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kontrolę nad owcą. Przewodnik nie może asystować psu w odprowadzeniu owcy.
Jak podczas dzielenia „shedding”, jeśli sędziowie nie są przekonani, że pies może być
sprawiedliwie oceniony ze względu na pozycję czy działanie owcy, mogą nakazać
przewodnikowi ponowne zebranie owiec i oddzielenie dowolnej innej owcy.
ŁADOWANIE PRZYCZEPY (w klasie 2 i 3) 10 punktów
Ładowanie przyczepy może być przeprowadzone zamiast koszarowania.
Przyczepa jest otwarta i ma ochronę po obu stronach rampy. Przewodnik udaje się do
przyczepy, staje po jednej ze stron rampy, lewej lub prawej, w tym czasie pies przytrzymuje
owce w okręgu dzielenia. Następnie pies spokojnie przyprowadza owce z okręgu, w linii
prostej, do rampy. W klasie 3 przewodnik nie może dotykać owiec.
KRZYŻ MALTAŃSKI (klasa 3) 10 punktów
Krzyż maltański nie jest obowiązkowym zadaniem. Jeśli jednak ten element będzie
wykorzystany, to powinien być przeprowadzony po pędzeniu „drive”.
WAŻNE: jeśli jedno ćwiczenie jest dodane to skala punktowa powinna wynosić 110.
KLASA 3
Przebiegi powinny odbywać się na 5 owcach, 2 z nich muszą być oznaczone.
GATHERING (Outrun – dobieg i zebranie owiec)
Dobieg powinien odbywać się na dystansie około 350 metrów (w zależności od obszaru).
Podczas dobiegu (outrun) pies może być wysłany na dowolną stronę, lewą lub prawą. Po
przejęciu owiec pies prowadzi je w linii prostej do przewodnika, przez środek bramki o
szerokości 7 metrów, umiejscowionej 150 m od pasterza. Nie jest dozwolona powtórna
próba pokonania bramki. Przewodnik pozostaje przy słupku startowym. Po przyprowadzaniu
owiec (fetch) pies przeprowadza owce za plecami przewodnika i rozpoczyna „pędzenie od”
(drive).
DRIVING (pędzenie od)
Przewodnik pozostaje przy słupku startowym, pies pędzi owce (drive) na dystansie około
350 m (w zależności od długości dobiegu), przez minimum dwie bramki, o szerokości 7
metrów, po torze o kształcie trójkąta. Nie jest dozwolona powtórna próba pokonania żadnej
z bramek. „Pędzenie od” kończy się w momencie kiedy owce znajdą się w okręgu dzielenia.
Przewodnik pozostaje przy słupku do czasu gdy owce znajdą się w obszarze dzielenia. W
przypadku krótkiego toru, gdzie przyprowadzenie owiec (fetch) odbywa się na dystansie
mniejszym niż 350 m, „pędzenie od” powinno być wydłużone. W takim wypadku, suma
odległości przyprowadzenia owiec (fetch) i pędzenia od (drive) powinna wynosić około 500m.
Kierunek pokonania toru po trójkącie podczas „pędzenia od” może być dowolny (lewo lub
prawo), powinien jednak być wcześniej ustalony przez komitet organizacyjny.
SHEDDING (dzielenie)
Dwie oznaczone owce powinny być oddzielone od stada, w okręgu dzielenia o średnicy 35
metrów. Pies musi kontrolować dwie owce (wewnątrz lub poza obszarem dzielenia), w
przeciwnym wypadku dzielenie nie będzie uznane za satysfakcjonujące. Po zakończeniu
dzielenia, przewodnik zbiera owce zanim przejdzie do koszarowania.
PENNING (koszarowanie)
Koszar powinien mieć wymiary 2,5 m x 2,5 m, z bramą szerokości 2 metrów i liną 1,5 metra
przywiązaną do bramki. Wykonując koszarowanie przewodnik podchodzi do bramki,
pozostawiając psu wprowadzenie owiec do koszaru. Pasterz nie może asystować psu przy
wpędzaniu owiec do koszaru, stoi przy bramce i trzyma linę. Po koszarowaniu zamyka
bramę przy pomocy liny.
Zamiast koszarowania może być wykonane ładowanie przyczepy - podobnie jak w klasie 2.
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SINGLING (oddzielenie pojedynczej owcy)
Przewodnik udaje się do okręgu dzielenia, a pies sprowadza do niego owce z koszaru. Jedna
z dwóch oznaczonych owiec powinna zostać oddzielona od stada wewnątrz okręgu dzielenia,
a następnie przejęta i odizolowana przez psa (wewnątrz lub poza okręgiem dzielenia –
decyzja należy do sędziego). Przewodnik nie może pomagać psu w izolowaniu owcy.
LIMIT CZASU: 15 MINUT. Bez przedłużania.

KLASA 1
Liczba owiec: minimalnie 5, maksymalnie 10 nieoznaczonych owiec.
Dystans: około 100 m.
Limit czasu: 10 minut. Bez przedłużania.
Skala punktowa: 100
Outrun (dobieg): 20 Lift (przejęcie): 10 Fetch (przyprowadzenie): 15
Drive Away (pędzenie od): 15 Drive Together (pędzenie z): 15
Shedding Race (bramka do dzielenia): 15 Penning (koszar): 10
Suma punktów: 100
KLASA 2
Liczba owiec: 5 nieoznaczonych owiec.
Dystans: minimalnie 150 m.
Limit czasu: 12 minut. Bez przedłużania.
Skala punktowa: 100
Outrun (dobieg): 20 Lift (przejęcie): 10 Fetch (przyprowadzenie): 20
Drive (pędzenie): 30 Shed (dzielenie): 10 Pen (koszar): 10
Suma punktów: 100
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KLASA 3
Liczba owiec: 5 owiec (2 oznaczone).
Dystans: minimalnie 300 metrów (w zależności od obszaru).
Limit czasu: 15 minut. Bez przedłużania.
Skala punktowa: 100 lub 110 punktów
Outrun (dobieg): 20 Lift (przejęcie): 10 Fetch (przyprowadzenie): 20
Drive (pędzenie): 30 Shed (dzielenie): 10 Pen (koszar): 10
Suma punktów: 100
Dodatkowe (opcjonalne) zadania:
Singling – oddzielenie pojedynczej owcy: 10
lub
Maltese Cross - Krzyż maltański: 10
Suma punktów: 110

W przypadku tłumaczenia, tekst w języku angielskim uznaje się za oryginalny.
Powyższe zasady zostały zatwierdzone przez Komitet Generalny FCI w Berlinie,
31 października 2007.
Zmiany w regulaminie zostały zatwierdzone przez Komitet Generalny FCI w
Kijowie, w sierpniu 2017. Obowiązują od 1 stycznia 2018.
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ZAŁACZNIK 1: REKOMENDOWNA KARTA SIĘDZIOWSKA „FCI IHT-1 CS”
Numer Katalogowy

KARTA SĘDZIOWSKA IHT-1 CS
Numer Startowy

Wydarzenie

Miejsce

Data

Imię i przydomek psa

Urodzony

Rodowód

Chip/Tatuaż

Płeć

Właściciel

Rasa

Przewodnik

Rejestracja oddziałowa

Zadanie

Max

Outrun (dobieg)

20

Lift (przejęcie)

10

Fetch (przyprowadzenie)

15

Drive Away (pędzenie od)

15

Drive Together (pędzenie z)

15

Shedding Race
(bramka do dzielenia)

15

Pen (koszar)

10

Suma punktów
Numer, imię i podpis sędziego

100

Minus

Wynik

Limit czasu: 10:00 minut
Uwagi:

Ocena

Lokata

Sporządził
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ZAŁACZNIK 2: REKOMENDOWNA KARTA SIĘDZIOWSKA „FCI IHT-2 CS”
Numer Katalogowy

KARTA SĘDZIOWSKA IHT-2 CS
Numer Startowy

Wydarzenie

Miejsce

Data

Imię i przydomek psa

Urodzony

Rodowód

Chip/Tatuaż

Płeć

Właściciel

Rasa

Przewodnik

Rejestracja oddziałowa

Zadanie

Max

Outrun (dobieg)

20

Lift (przejęcie)

10

Fetch (przyprowadzenie)

20

Drive (pędzenie)

30

Shed (dzielenie)

10

Pen (koszar)

10

Suma punktów
Numer, imię i podpis sędziego

100

Minus

Wynik

Limit czasu: 12:00 minut
Uwagi:

Ocena

Lokata

Sporządził
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ZAŁACZNIK 3: REKOMENDOWNA KARTA SIĘDZIOWSKA „FCI IHT-3 CS”
Numer Katalogowy

KARTA SĘDZIOWSKA IHT-3 CS
Numer Startowy

Wydarzenie

Miejsce

Data

Imię i przydomek psa

Urodzony

Rodowód

Chip/Tatuaż

Płeć

Właściciel

Rasa

Przewodnik

Rejestracja oddziałowa

Zadanie

Max

Outrun (dobieg)

20

Lift (przejęcie)

10

Fetch (przyprowadzenie)

20

Drive (pędzenie)

30

Shed (dzielenie)

10

Pen (koszar)

10

Suma punktów
Dodatkowe zadanie

Minus

Wynik

Limit czasu: 15:00 minut
Uwagi:

100
10

Ocena

Lokata

(Singlowanie lub krzyż maltański)

Suma punktów

110

(w przypadku dodatkowego zadania)

Numer, imię i podpis sędziego

Sporządził
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