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1. WPROWADZENIE
1.1. Międzynarodowe Zawody Pasterskie FCI w Stylu Tradycyjnym (IHT TS) są przeprowadzane,
aby zachować charakterystyczne cechy psów pasterskich, takie jak praca z owcami oraz
uzyskać, przekazywany z pokolenia na pokolenie, instynkt pasterski. Zasady IHT TS są tak
skonstruowane, aby mieć powyższe założenia na uwadze.
1.2. Rasy, które mogą brać udział w zawodach TS mają różne korzenie. Niektóre wyewoluowały
z psów stróżujących na obszarach wiejskich, inne natomiast pracowały z owcami.
1.3. W stylu farmerskim był i jest istotny codzienny kontakt farmera/pasterza ze stadem,
zwłaszcza podczas karmienia czy wypasu na nieogrodzonych obszarach. Owce nie boją się
człowieka czy psów, ale ich respektują. Owce ufają pasterzowi i są gotowe podążać za nim
na nowe pastwiska lub do udoju.
1.4. Podczas IHT TS psy muszą dowieść, że posiadają cechy psa farmerskiego lub pasterskiego.
Zadaniem psa jest praca ze stadem przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu z koszaru,
kontrolowanie ruchu stada podczas prostych manewrów i korekta zachowania owiec, które
oddzielają się od stada.
1.5. FCI dostarcza uważnie wybrane zadania, które wszystkie psy w stylu TS są w stanie
wykonać, mając na uwadze różne style pracy poszczególnych ras pasterskich.
2. WARUNKI OGÓLNE
2.1. Zasady ogólne dla IHT TS można znaleźć w „Zasadach Ogólnych Organizacji
Międzynarodowych Wydarzeń Pasterskich FCI (NHAT–HWT–IHT)”
2.2. IHT TS musi być uznawany przez wszystkich członków FCI i ich zakontraktowanych
partnerów.
3. KLASY ZAWODÓW
3.1. Zawody są przeprowadzane w trzech klasach trudności: IHT-1, IHT-2 oraz IHT-3.
3.2. Różnice między klasami są następujące:
a) dużo bardziej rygorystyczne wymagania co do umiejętności psa;
b) relatywnie krótszy czas na wykonanie wszystkich zadań;
c) dłuższy czas pilnowania owiec podczas wypasu w kwadracie;
d) większa długość całej trasy przebiegu;
e) obszar wypasu częściowo lub całkowicie nieogrodzony;
f) krótsze lub dłuższe odległości między przeszkodami;
g) więcej zadań, trudniejsze przeszkody.
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4. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

4.1. Obszar oraz przeszkody
4.1.1. Obszar – o powierzchni co najmniej 50 x 100 m, preferowany większy, mogą znajdować
się na nim naturalne przeszkody takie jak drzewa, ale powinien być zadbany. Zaleca się
ogrodzenie, ale granica może być naturalna lub sztuczna.
Pole musi być oczyszczone przed rozpoczęciem zawodów i nie powinny się na nim
znajdować sztuczne przeszkody. Jeśli na obszarze znajdują się przeszkody, sędzia może
zadecydować o ich pozostawieniu, ale nie powinny być wykorzystywane podczas
przebiegów.
4.1.2. Obszar wypasu – o obwodzie co najmniej 80metrów; kwadratowy lub prostokątny.
Preferuje się roślinność, na której mogą wypasać się owce, ale może być ona zastąpiona
sianem, zbożem lub suchą karmą dla owiec. Granice obszaru wypasu powinny być
oznaczone np. przez tyczki na brzegach, piasek, trociny lub przeoraną bruzdę. Idealne
byłyby naturalne granice takie jak ścieżka lub wykoszony pas zieleni.
4.1.3. Przeszkody – ANEKS 3 opisuje niektóre modele przeszkód, oraz jak powinny być
wykonane. Przeszkodami mogą być zarówno naturalne obiekty (bele, ogrodzenie,
kamienny murek) jak i dedykowane przenośne panele (bramki). Bramki muszą być
odpowiednie do konstrukcji różnorodnych konfiguracji przeszkód. Każdy typ przeszkody
może mieć różne wersje, co wiąże się z różnym poziomem trudności ich pokonywania.
Do niektórych można również wprowadzać owce z różnych stron. Przeszkody powinny
być bezpieczne dla zwierząt jak i przewodnika. Sędzia może wybrać własny wariant
przeszkód jak i metodę ich pokonywania.
4.1.4. Zagroda (koszar) do wyprowadzenia owiec – o obwodzie co najmniej 24 metrów
(kształt nie jest narzucony, może być owalny, kwadratowy lub prostokątny), z bramą o
szerokości co najmniej 2 metrów, najlepiej na zawiasach, z możliwością zamknięcia
uniemożliwiającego otwarcie koszaru przez owce lub psa.
4.1.5. Zagroda (koszar) do zamknięcia owiec – może być tą samą co zagroda do
wyprowadzenia owiec lub może być w innym miejscu i może być mniejsza od koszaru
do wyprowadzania zwierząt. W IHT-3 może być zastąpiona przez przyczepę do przewozu
zwierząt (ładujemy wtedy na nią owce).
4.1.6. Trasa przebiegu – jest naturalną lub symulowaną drogą, z naturalnymi lub/i
sztucznymi przeszkodami/zadaniami.
4.1.7. Oznaczenia – tyczki lub inne przedmioty, czy też naturalne punkty do oznaczenia
miejsc zmiany kierunku (co najmniej 4), obszaru zatrzymania (co najmniej 4), obszaru
wypasu (co najmniej 4) lub miejsc które powinny być unikane.
4.1.8. Pojazd – jedynie w IHT-3, pojazd lub innego typu środek transportu do symulacji ruchu
drogowego.
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4.2. Ilość owiec
4.2.1. Stado na każdy przebieg musi składać się z co najmniej 10 owiec, preferuje się więcej.
4.2.2. Całkowita ilość uczestników zawodów musi być ograniczona przez organizatorów w
odniesieniu do ilości dostępnych owiec, mając na uwadze dobrostan zwierząt.
4.3. Czas
4.3.1. Pomiar czasu rozpoczyna się gdy przewodnik dotknie bramy, aby ją otworzyć i kończy
w momencie zamknięcia bramy po końcowym zakoszarowaniu owiec.
Limit czasu na przebiegi w poszczególnych klasach to:
a) 25 minut w IHT-1;
b) 30 minut w IHT-2;
c) 35 minut w IHT-3;
Czas na przebiegi może być krótszy niż wskazany powyżej, jeśli sędzia tak zadecyduje
(pod warunkiem, że będzie taki sam dla wszystkich startujących w danej klasie i
zawodnicy zostaną poinformowani o zmianie przed startem zawodów).
Zliczane będą jedynie punkty przyznane za zadania wykonane przed upływem czasu.
4.3.2. Zbyt szybkie wykonywanie ćwiczeń nie świadczy o dobrym przebiegu. To od
przewodnika zależy rozplanowanie czasu potrzebnego na uważne wykonanie
poszczególnych zadań.
5. ZADANIA
5.1. Zadania zawierające elementy stróżowania
5.1.1. Wyprowadzenie owiec z koszaru – pilnowanie wyjścia owiec z koszaru.
5.1.2. Zatrzymanie – kontrola i stabilizacja owiec.
5.1.3. Wypas – pilnowanie granicy podczas wypasu, aby owce nie opuściły wyznaczonego
obszaru.
5.1.4. Łapanie owcy – kontrola stada podczas gdy pasterz łapie pojedynczą owcę.
5.1.5. Roślinność – jedynie w IHT-2 oraz IHT-3: ochrona wyznaczonego obszaru przed
owcami (roślinność lub inne plony).
5.1.6. Ruch drogowy – jedynie w IHT-3; ochrona owiec przed samochodem lub innym
symulowanym środkiem transportu poruszającym się po drodze.
5.1.7. Zamknięcie owiec w koszarze – kontrola i stabilizacja owiec przed wprowadzeniem
owiec do koszaru lub innym miejscu postoju na końcu przebiegu.
5.2. Zadania zawierające elementy kontroli ruchu stada
5.2.1. Przemieszczanie – prowadzenie stada na trasie do miejsca wypasu i z powrotem;
5.2.2. Przeszkody – np. most, brama, aleja, skrzyżowanie, slalom, korytarz do sortowania.
5.3. Zachowanie
Ocena aktywności psa, jego łagodności i współpracy z przewodnikiem.
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6. ZADANIA I OCENA
6.1. Zadania z elementami stróżowania
6.1.1. Koszar
Cel:
Pies wyprowadza owce z koszaru, spokojnie i bez stresu.
Opis:
Zadanie opiera się na założeniu, że w Stylu Farmerskim owce znają psa oraz pasterza.
Jako, że zazwyczaj podczas zawodów owce nie znają psa ani pasterza, to muszą mieć
możliwość zapoznania się z nimi. W związku z czym przewodnik ma możliwość, na
początku przebiegu, obejść koszar i przedstawić psa owcom przez ogrodzenie. Czas
rozpoczyna się kiedy przewodnik dotknie bramy aby ją otworzyć. Przewodnik musi wejść
do zagrody z psem, obserwując zachowanie owiec i zapoznać zwierzęta z psem
wewnątrz koszaru.
Następnie przewodnik umieszcza psa blisko wejścia aby uniemożliwić owcom ucieczkę.
Po otwarciu bramy pies podrywa owce i wyprowadza z koszaru. Przewodnik i pies
stabilizują stado na zewnątrz koszaru. Przewodnik zamyka bramkę, podczas gdy pies
kontroluje stado. Ocena koszaru kończy się w momencie kiedy przewodnik wyśle psa,
aby przemieścił stado.
Poważne błędy:
Pies pogania stado lub goni i rozdziela owce. Wyjście zwierząt jest zbyt szybkie lub owce,
które już wyszły z koszaru do niego wrócą.
6.1.2. Zatrzymanie
Cel:
Jako, że stado musi czasem zatrzymać się na swojej drodze na i z miejsca wypasu
(np. przed skrzyżowaniem, gdzie jadą pojazdy) to ćwiczenie zawiera elementy
zatrzymania stada i ochrony linii zatrzymania.
Opis:
Stado musi być zatrzymane w wyznaczonym obszarze, przy pomocy aktywnej pracy psa,
który chroni linię zatrzymania. Zaraz po tym jak stado się zatrzyma i uspokoi to
przewodnik podchodzi do linii zatrzymania i rozgląda się w obie strony, podobnie jak w
przypadku prawdziwego skrzyżowania.
Poważne błędy:
Pies lub stado przekracza linię zatrzymania w kierunku ruchu. Pies nie brał czynnego
udziału w zatrzymaniu stada lub kiedy zatrzymanie zostało wykonane przedwcześnie.
6.1.3. Wypas
Cel:
Wypas owiec w nieogrodzonym obszarze. Uspokojenie owiec, które zaczynają się
wypasać jest jednym z najważniejszych ćwiczeń. Owce nie mogą być wystraszone i
zestresowane, aby mogły się wypasać. Ważne jest jednak, aby nie wychodziły poza
wyznaczony obszar wypasu.
Opis:
Po wprowadzeniu owiec w obszar wypasu (najlepiej na jego środek) przewodnik i pies
muszą wyjść z wyznaczonego kwadratu wypasu. Przewodnik nakazuje psu stróżowanie
na granicy obszaru. Owce powinny zacząć się wypasać, lub przynajmniej uspokoić jeśli
nie chcą jeść. Zazwyczaj wystarczy, aby owce wypasały się przez czas:
a) w IHT-1 około 2:00 minut;
b) w IHT-2 około 2:30 minuty;
c) w IHT-3 około 3:00 minut;
lub więcej jeśli sędzia tak zadecyduje (taki sam czas dla wszystkich drużyn w danej
klasie)
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Zadaniem przewodnika i psa jest pilnowanie stada, aby wypasało się w wyznaczonym
kwadracie, a jeśli owce opuszczą kwadrat pies powinien je do niego sprowadzić.
Styl pracy psa w tym elemencie zależy od specyficznego stylu pracy rasy. Ważne jest,
aby pies obserwował owce i działał z własnej inicjatywy. Sędzia podaje sygnał kiedy
przewodnik może nakazać psu wyprowadzenie stada z obszaru wypasu.
Poważne błędy: Owce opuszczają wyznaczony obszar ponieważ pies ich nie upilnował,
pies przegania owce zbyt daleko.
6.1.4. Łapanie owcy
Cel:
Przewodnik musi złapać owcę, kiedy pies unieruchamia stado.
Opis:
Kiedy stado jest unieruchomione (gdziekolwiek, ale najlepiej w obszarze wypasu lub
zatrzymania) i zachowuje się spokojnie, przewodnik łapie i na krótko przytrzymuje owcę.
Podczas tego zadania pies powinien utrzymać stado w wyznaczonym obszarze, jeśli to
możliwe z własnej inicjatywy.
W IHT-1 przewodnik powinien złapać przypadkową owcę.
W IHT-2 przewodnik powinien złapać oznaczoną owcę za szyję lub nogę i zabrać ją na
brzeg stada.
W IHT-3 przewodnik powinien złapać oznaczoną owcę za szyję lub nogę, zabrać na
brzeg stada i/lub posadzić owce i/lub zdjąć jej z szyi obrożę lub podobny przedmiot, a
następnie unieść go w ręce ponad głowę.
Przewodnik może użyć laski pasterskiej do złapania owcy.
Poważne błędy: Pies nie jest w stanie dobrze zapanować nad stadem.
6.1.5. Ochrona roślinności – pilnowanie zabronionego obszaru
Cel:
Podczas gdy owce podążają za przewodnikiem pies powinien upilnować owce, aby nie
wchodziły w zabroniony obszar (np. roślinność).
Opis:
Pies powinien przemieszczać się do przodu i tyłu wzdłuż odpowiedniej strony stada i
ścieżki przemarszu, pokazując owcom, że roślinność nie jest im przeznaczona.
Jeśli owce opuszczą ścieżkę i wejdą na zabroniony obszar, pies powinien sprowadzić je
z powrotem.
Poważne błędy: Pies nieskutecznie pilnuje zabronionego obszaru.
6.1.6. Ruch drogowy – ochrona owiec przed pojazdem
Cel:
Owce podążają za przewodnikiem na drodze, podczas gdy pies chroni stado przed
pojazdami – poruszający się pojazd stanowi zagrożenie dla owiec.
Opis:
Pies powinien utrzymać odpowiednią stronę drogi pustą dla ruchu ulicznego, poruszając
się do przodu i tyłu wzdłuż stada wędrującego po drodze. Zadnie może być wykonane
na prawdziwej lub symulowanej drodze, która może zastąpić warunki panujące na
drodze prawdziwej. Droga musi być jasno wyznaczona i co najmniej jedna strona drogi
musi być jasno oznaczona, aby stado mogło po niej nawigować podczas ruchu. Sugeruje
się, żeby po jednej stronie drogi znajdowało się ogrodzenie, aby gorliwy pies nie
zepchnął stada z drogi. Sędzia może wyznaczyć tylko jeden kierunek ruchu pojazdów
(zazwyczaj w kierunku przeciwnym do ruchu owiec). Ma na to wpływ kilka powodów:
zazwyczaj nie są dostępne dwa pojazdy lub pojazd nie ma miejsca, aby zawrócić i jechać
w przeciwną stronę lub byłoby to zbyt skomplikowane (np. z powodu niszczenia roślin
podczas wielokrotnego zawracania pojazdu).
Poważne błędy: Pies nieskutecznie pilnuje owiec.
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6.1.7. Wprowadzenie owiec do koszaru
Cel:
Wprowadzenie owiec do miejsca ich wypoczynku, koszaru (lub przyczepy dla zwierząt z
rampą w IHT-3), w spokojny sposób, aby uniknąć kontuzji. Owce nie powinny wchodzić
do koszaru zbyt szybko, trzaskanie bramą nie jest pożądane.
Opis:
Zadanie powinno być wykonane przy aktywnej pracy psa pod komendami przewodnika:
musi być wykonane spokojnie i bez pośpiechu. W pobliżu koszaru, stado powinno się
ustabilizować i trzymać w jednym miejscu dzięki pracy psa, podczas gdy pasterz otwiera
bramę. Gdy tylko wszystkie owce znajdą się wewnątrz koszaru, przewodnik zamyka
bramę, a pies blokuje wejście. Zamknięcie bramy oznacza koniec przebiegu i
zatrzymanie czasu.
Poważne błędy: Pies nie jest w stanie utrzymać owiec unieruchomionych lub wprowadzić
ich do koszaru lub jeśli owca która już w koszarze była z niego wyjdzie.
6.2. Zadania, które zawierają elementy prowadzenia stada
6.2.1. Przemieszczanie
Cel:
Przejście do i z obszaru wypasu musi zademonstrować umiejętność psa do
kontrolowania ruchu stada, zmiany kierunku w sposób płynny i spokojny bez
stresowania zwierząt.
Opis:
Pies podrywa owce, aby przemieszczały się w stronę przewodnika spokojnie i bez stresu.
Pies musi towarzyszyć stadu nieprzerwanie i spokojnie. Sędzia powinien oznaczyć cztery
miejsca zmiany kierunku na trasie (tyczki, drzewo, narożnik ogrodzenia itp.). Pies musi
pracować z poczuciem dystansu do stada, nie wywierając nadmiernej presji.
Przemieszczanie się wokół owiec musi być spokojne. Stado powinno przemieszczać się
płynnie w wyznaczonym kierunku. Owce nie powinny tłoczyć się wokół przewodnika jak
również zbytnio oddalać się od niego.
Poważne błędy: Pies traci kontrolę nad stadem, nie potrafi wywrzeć wpływu na stado
lub owce przechodzą na skróty. Pies odgania owce, ściga je i rozdziela.
6.2.2. Przeszkody
Cel:
Pies musi zademonstrować, że potrafi przeprowadzić owce przez przeszkody w sposób
spokojny i płynny, bez stresowania zwierząt.
Opis:
ANEKS 3 opisuje niektóre modele przeszkód i jak powinny być pokonywane.
Most musi znajdować się we wszystkich klasach.
Liczba przeszkód i sposób ich pokonywania zależy od klasy zawodów:
a) w IHT-1: most i 2 przeszkody typu A (różne bramki i slalom);
b) w IHT-2: most i 1 przeszkoda typu A i 2 typu B (np. alejka, trawers);
c) w IHT-2: most, 2 przeszkody typu B i 2 przeszkody typu C (np. krzyż maltański,
skrzyżowanie, kurza łapka, korytarz do sortowania, przyczepa).
Sędzia zaczyna oceniać przeszkodę kiedy owce znajdują się 10 metrów przed nią.
Aby uzyskać maksymalną ilość punktów wszystkie owce muszą przejść przez przeszkodę.
Ocena elementu kończy się w momencie gdy stado znajdzie się pod kontrolą psa za
przeszkodą.
Poważne błędy: Pies nie ma wystarczającej siły, aby wprowadzić owce w wejście do
przeszkody, jedna lub więcej owiec nie wejdzie do przeszkody. Pies nie jest w stanie
upilnować bocznych wyjść z przeszkody.
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6.3. Zachowanie
Cel:
Sędzia ocenia pracę i łagodność psa, oraz jego współpracę z przewodnikiem podczas całego
przebiegu. Pies musi również działać z własnej inicjatywy, a nie tylko wykonywać polecenia.
Dobra współpraca między przewodnikiem i psem jest odzwierciedlana w reakcji psa na
wydawane komendy.
Opis:
Sędzia głównie ocenia predyspozycje pasterskie psa, które są odzwierciedlone w stylu
pracy rasy. Sędzia ocenia siłę psa, poczucie punktu balansu, inicjatywę i chęć do pracy.
Im więcej negatywnych cech pies posiada, tym mniej punktów może otrzymać w tej
kategorii. Jeśli pies nie jest aktywny z własnej inicjatywy to ciężko zmotywować go do
dobrego działania.
Komendy powinny mieć wyraźny wpływ na zachowanie psa, powinny być wydawane
spokojnie i przekonywująco. W trudniejszych warunkach i z „trudniejszymi” owcami, sędzia
bierze pod uwagę warunki i ocenia pozytywnie sposób, w jaki przewodnik i pies sobie z
nimi poradzili.
Poważne błędy: Pies ignoruje komendy. Pies jest mało zainteresowany owcami.
Błędy grożące dyskwalifikacją: Chwytanie lub gryzienie owiec.
7. OCENA
7.1. Punkty oceny
7.1.1. Sędzia decyduje ile punktów odjąć za każde zadanie (mogą to być wszystkie punkty).
7.1.2. Sędzia może odejmować jedynie całe punkty (nie połówki czy ułamki).
7.1.3. Sędziowska tabela punktowa:
Nazwa zadania
Zadania z elementami
stróżowania:
Wyjście z zagrody
Wejście do zagrody
Zatrzymanie(-nia)
Wypas
Łapanie owcy
Ochrona roślinności
Ruch drogowy
Zadania z elementami
przemieszczania:
Przemieszczanie
Most
Przeszkody A
Przeszkody B
Przeszkody C
Zachowanie
Suma

IHT-1

IHT-2

IHT-3

15
5
10
20
5
-

10
5
10
15
5
5
-

5
5
10
10
5
5
5

20
5
10
10
100

20
5
5
10
10
100

20
5
10
10
10
100

7.2. Skala ocen
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
brak punktów
brak punktów
brak punktów
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7.3. LOKATY
7.3.1. Podczas zawodów IHT ogłasza się kolejność miejsc i zwycięzcę; pierwsze trzy miejsca
nie mogą być współdzielone.
7.3.2. Jeśli psy uzyskały taką samą ilość punktów, pies który uzyskał najwięcej punktów za
zadania z elementami stróżowania wygrywa (następne w kolejności są punkty za
koszar, a następnie kolejne punkty z tabeli sędziowskiej).
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Powyższe zasady całkowicie zastępują zasady ważne od 1 kwietnia 2009.
8.2. Powyższe zasady zostały zatwierdzone podczas spotkania Komisji Psów Pasterskich FCI
zorganizowanej w Interlaken (CH) w dniu 23 kwietnia 2017.
8.3. Powyższe zasady zostały zatwierdzone przez Komitet Generalny FCI w Kijowie w sierpniu
2017. Zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2018.
8.4. W przypadku tłumaczenia, tekst w języku angielskim uznaje się za oryginalny.
ZAŁĄCZNIK 1: Lista ras psów pasterskich, które mogą brać udział w wydarzeniach
pasterskich FCI (Patrz Zasady Ogólne Organizacji Wydarzeń Pasterskich FCI (NHAT-HWTIHT)
ZAŁĄCZNIK 2: Rekomendowane karty sędziowskie „IHT-1 TS” - „IHT-2 TS” - „IHT-3 TS”
ZAŁĄCZNIK 3: Lista i opis przeszkód
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ZAŁACZNIK 2: REKOMENDOWANA KARTA SIĘDZIOWSKA „FCI IHT-1 TS”
Numer Katalogowy

KARTA SĘDZIOWSKA IHT-1 TS
Numer Startowy

Wydarzenie

Miejsce

Data

Imię i przydomek psa

Urodzony

Rodowód

Chip/Tatuaż

Płeć

Właściciel

Rasa

Przewodnik

Rejestracja oddziałowa

Zadanie

Max

Wyprowadzenie z zagrody

15

Zatrzymanie

10

Wypas (2:00 minuty)

20

Łapanie owcy

5

Wprowadzenie do zagrody

5

Przemieszczanie

20

Most

5

Przeszkoda A

5

Przeszkoda A

5

Zachowanie
Suma punktów

Minus

Wynik

Limit czasu:
25:00 minut

Czas przebiegu

Zadania z elementami stróżowania

Zadania z prowadzenia stada i zachowanie

10
100

Numer, imię i podpis sędziego

Ocena

Miejsce

Sporządził
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ZAŁACZNIK 2: REKOMENDOWANA KARTA SIĘDZIOWSKA „FCI IHT-2 TS”
Numer Katalogowy

KARTA SĘDZIOWSKA IHT-2 TS
Numer Startowy

Wydarzenie

Miejsce

Data

Imię i przydomek psa

Urodzony

Rodowód

Chip/Tatuaż

Płeć

Właściciel

Rasa

Przewodnik

Rejestracja oddziałowa

Zadanie

Max

Wyprowadzenie z zagrody

10

Zatrzymanie

10

Wypas (2:30 minuty)

15

Łapanie owcy

5

Ochrona roślinności

5

Wprowadzenie do zagrody

5

Przemieszczanie

20

Most

5

Przeszkoda A

5

Przeszkoda B

5

Przeszkoda B

5

Zachowanie
Suma punktów

Minus

Wynik

Limit czasu:
30:00 minut

Czas przebiegu

Zadania z elementami stróżowania

Zadania z prowadzenia stada i zachowanie

10
100

Numer, imię i podpis sędziego

Ocena

Miejsce

Sporządził
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ZAŁACZNIK 2: REKOMENDOWANA KARTA SIĘDZIOWSKA „FCI IHT-3 TS”
Numer Katalogowy

KARTA SĘDZIOWSKA IHT-3 TS
Numer Startowy

Wydarzenie

Miejsce

Data

Imię i przydomek psa

Urodzony

Rodowód

Chip/Tatuaż

Płeć

Właściciel

Rasa

Przewodnik

Rejestracja oddziałowa

Zadanie

Max

Wyprowadzenie z zagrody

5

Zatrzymanie

10

Wypas (3:00 minuty)

10

Łapanie owcy

5

Ochrona roślinności

5

Ruch drogowy

5

Wprowadzenie do zagrody

5

Przemieszczanie

20

Most

5

Przeszkoda B

5

Przeszkoda B

5

Przeszkoda C

5

Przeszkoda C

5

Zachowanie
Suma punktów

Minus

Wynik

Limit czasu:
35:00 minut

Czas przebiegu

Zadania z elementami stróżowania

Zadania z prowadzenia stada i zachowanie

10
100

Numer, imię i podpis sędziego

Ocena

Miejsce

Sporządził
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ZAŁĄCZNIK 3: OPIS NIEKTÓRYCH MOEDLI PRZESZKÓD DLA FCI IHT TS

1. ZASADY OGÓLNE
1.1.

Wyróżniamy cztery typy przeszkód:
most - musi znajdować się we wszystkich klasach, różni się konstrukcją w zależności
od klasy. Owce, pies i przewodnik muszą przez niego przejść.
typ A (łatwy) – sposób pokonania ich całkowicie zależy od przewodnika. W większości
wypadków, przewodnik jest pierwszym, który przechodzi przez przeszkodę, następnie
owce i na końcu pies;
typ B (trudny) – pies musi wprowadzić owce do przeszkody. Owce przechodzą pierwsze;
typ C (bardzo trudny) – pies musi wprowadzić owce do przeszkody i dopilnować, aby
owce opuszczały przeszkodę odpowiednim wyjściem. Przewodnik przemieszcza się
jedynie z boku przeszkody.

1.2.

Ilość przeszkód i sposób ich pokonywania zależy od klasy trudności zawodów.
IHT-1: most i 2 przeszkody typu A (brama, slalom);
IHT-2: most, 1 przeszkoda typu A i 2 przeszkody typu B (np. alejka, trawers);
IHT-3: most, 2 przeszkody typu B i 2 przeszkody typu C (np. krzyż maltański,
skrzyżowanie, kurza łapka, trudny slalom, korytarz do sortowania, ładowanie przyczepy)

2. MOST
2.1.

Opis
Nie definiuje się jak most powinien wyglądać. Jeśli to możliwe, preferuje się most
naturalny nad rzeką lub rowem melioracyjnym. Przejście przez most jest obowiązkowe
dla wszystkich klas. Każdy w drużynie (owce, pies i przewodnik) muszą przejść przez
most.
W IHT-1 most może być szeroki na (2-6 metrów), z wejściem w kształcie lejka,
przewodnik może wejść pierwszy.
W IHT-2 most jest węższy i lejek może być węższy lub most może być go całkowicie
pozbawiony, owce muszą wejść na most pierwsze. W IHT-3 most jest wąski (2 m lub
mniej) i/lub wyposażony w rampę, owce muszą przejść przez most pierwsze, przewodnik
ostatni.

2.2.

Przykłady mostów
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3. ŁATWE PRZESZKODY
3.1.

Opis
Te przeszkody reprezentują bramę lub inną przeszkodę, którą trzeba ominąć. Dystans
lub szerokość przejścia w przeszkodzie wynosi od 2 do 6 metrów. Panele mają zazwyczaj
długość 2 metrów, ale nie jest to warunek konieczny. Wejście może być zbudowane w
postaci lejka. Te przeszkody są wykorzystywane w IHT-1 oraz IHT-2.
Nie ma znaczenia, kto przechodzi pierwszy, może to być przewodnik, mogą to być owce.
Aby uzyskać dobrą oceną wymaga się jednak, aby wszystkie owce, pies i przewodnik
przeszli przez przeszkodę.

3.2.

Przykładowe przeszkody

3.2.1. Brama (2-6 m)

4. TRUDNE PRESZKODY
4.1.

Opis

4.1.1. Alejka (korytarz)
Te przeszkody reprezentują alejkę lub korytarz, naturalny lub sztuczny, przez który
owce muszą przejść. Przeszkody mogą mieć kształt liter (Y, L, U, Z). Ponieważ owce nie
widzą na przestarzał w przypadku przeszkód L, U i Z, są one trudniejsze niż przeszkoda
typu Y. Szerokość korytarza może mieć około 2 metry; długość zazwyczaj więcej niż 2
metry. Panele, zazwyczaj 8, mają długość 2 metrów, ale nie jest to wymagane. Wejście
do przeszkody może być zbudowane w formie lejka.
Alejka (korytarz) może być wykorzystany w klasie IHT-2 oraz IHT-3. Dobra ocena
wymaga, aby wszystkie owce przeszły przez przeszkodę pierwsze.
4.1.2. Trawers
Ta wymagająca przeszkoda, powinna symulować krętą, zazwyczaj wąską ścieżkę, która
jest niedostępna dla człowieka. Dlatego też, stado musi być kontrolowane przez psa,
który wpływa na kierunek ruchu owiec. Podczas całego czasu pokonywania tej
przeszkody, przewodnik musi znajdować się z boku przeszkody, naprzeciwko owiec i psa.
Pies prowadzi (trawersuje) owce, wzdłuż jednego brzegu przeszkody, przewodnik jest
po drugiej stronie.
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Granica między przewodnikiem a owcami i psem może być trwale wyznaczona (przez
ogrodzenie lub panele) lub jedynie wizualna (przekop, rów, taśma rozciągnięta między
palikami), co jest bardziej wymagające. Granica może być ustawiona pod różnymi
kątami lub może składać się z dwóch, czy większej ilości części.
Wejście lub wyjście z przeszkody może być ograniczone płotem w ten sposób, że stado
musi skręcić wchodząc lub opuszczając przeszkodę. Zadnie można wykonać prowadząc
zwierzęta od prawej lub lewej strony (w zależności od decyzji sędziego). Sędzia może
również zostawić tą decyzję przewodnikowi. Sędzia ocenia jak pies kontroluje ruch stada
wzdłuż brzegu przeszkody, im owce poruszają się bliżej bariery tym lepiej.
4.2.

Przykłady trudnych przeszkód

4.2.1. Alejka typu Y (z lejkiem) i II typu (alejka bez lejka)

4.2.2. Alejka typu L (1 zmiana kierunku)

4.2.3. Alejka typu U (ostatnia to ślepa alejka)

4.2.4. Alejka typu Z (2 zmiany kierunków)
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4.2.5. Trawers (prowadzenie owiec wzdłuż przeszkody)

5. BARDZO TRUDNE PRZESZKODY
5.1.

Opis
Te przeszkody wymagają szybkiej reakcji ze strony psa oraz dobrego planowania
przewodnika. Musi on przewidywać w jaki sposób owce będą przemieszczać się
pokonując alejki, prosto lub skręcając wewnatrz przeszkody. Pies powinien zagradzać
wyjścia, które nie powinny być wykorzystane przez owce. Utrudnieniem jest to, że wyjść
jest więcej i każde z nich może być po innej stronie. Dodatkowo, pies musi pomóc
przewodnikowi wprowadzić owce do przeszkody, czasami kilkukrotnie.
Specyficzną przeszkodą jest ładowanie przyczepy, z koszarem lub bez. To zadanie może
zastąpić manwewr „wprowadzanie owiec do koszaru”.

5.1.1. Krzyż maltański
W przeciwieństwie do zwyczajnego krzyża, ramiona krzyża maltańskiego rozszerzają się
od środka ku brzegom, jednak profil tej przeszkody przypomina raczej zwyczajny krzyż.
Zadaniem przewodnika i psa jest przeprowadzić owce przez wejście w taki sposób, aby
przeszły przez alejki na wprost. Następnie owce muszą być skierowane przez psa do
bocznego wejścia i ponownie pokonują przeszkodę przechodząc na wprost. Przewodnik
może jednie przemieszczać się między pierwszym a drugim wejściem do przeszkody.
Przewodnik może opuścić swój obszar dopiero, gdy pierwsza owca opuści przeszkodę.
5.1.2. Skrzyżowania i „kurza łapka”
Te przeszkody są zbudowane na wzór krzyża maltańskiego; jedynie panele są
umiejscowione w innej konfiguracji. Owce powinny przejść przez przeszkodę na wprost
lub na „krzyż”. Pies powinien kontrolować owce w taki sposób, aby przeszły przez alejkę,
skręciły w lewo lub prawo, a następnie przeszły przez alejkę znajdującą się w poprzek
pierwszej. Owce nie powinny zbaczać z alejki wewnątrz przeszkody. W przeciwieństwie
do sortowania, przewodnik może zwabić owce do siebie, co oznacza że nie musi czekać
aż pierwsza owca opuści wyjście z przeszkody. Sędzia pozytywnie ocenia siłę psa, który
jest w stanie przeprowadzić owce przez przeszkodę i jednocześnie zabezpieczać boczne
wejścia. Sędzia może przyznać różną ilość punktów w zależności od tego, czy owce
wrócą do przeszkody po tym jak już ją opuściły, czy też nie. Profil przeszkody
przypomina kurzą łapkę z pazurami na trzech palcach.
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5.1.3. Trudny slalom (z narożnikami)
Trudny slalom jest zrobiony z narożnych paneli. Owce muszą przejść przez otwarcie
między panelami. Odległości pomiędzy panelami muszą być takie same zarówno dla
wejścia jak i wyjścia (np. 2 metry). Sędzia może poprosić przewodnika, aby
przemieszczał się tylko wzdłuż jednej strony paneli.
5.1.4. Korytarz do sortowania
Ten osprzęt może pomóc przewodnikowi sortować owce. Na przykład oddzielić
pojedyncza owcę lub grupę owiec oznaczoną jednym kolorem. Owce muszą zostać
„wepchnięte” do wejścia w kształcie lejka, przy pomocy psa. Przewodnik nie powinien
przekroczyć linii wejścia do lejka. Przeszkoda może posiadać bramę, którą można
zamknąć wejście, uniemożliwiając owcom ucieczkę. Ważnym założeniem jest to, aby
przewodnik oddzielił owce bez zbędnego ich męczenia.
Druga część przeszkody składa się z alejki, długiej na przynajmniej 2 metry i szerokiej
na około 50cm, na końcu której powinna (ale nie musi) znajdować się rotacyjna bramka
rozdzielająca, która umożliwia kierowanie owiec na jedną lub drugą stronę.
Owce muszą przejść przez wąską alejkę. Przewodnik może pomóc owcom przejść dalej
popychając je delikatnie ręką lub laską pasterską. Pies może również asystować przy
przeprowadzaniu owiec przez wąską alejkę, od strony otwartego lub zamkniętego
wejścia w kształcie lejka. Rozdzielone owce mogą być wypuszczone z przeszkody na
otwartą przestrzeń lub do przyległej zagrody w kształcie kwadratu. Kwadrat może być
jeden lub dwa o różnym rozmiarze, w zależności od rozmiarów sortowanych grup. W
IHT-2 przeszkoda może być bardzo prostej budowy (jedynie lejek i wąska alejka), w
IHT-3 do przeszkody może być dołączony koszar na wejściu, wanna, rozdzielacz.
5.1.5. Ładowanie przyczepy
Ładowanie przyczepy jest trudnym zadaniem ponieważ owce muszą być wprowadzone
przez psa do ciemnej części przyczepy po stromej rampie.
5.2.

Przykłady bardzo trudnych przeszkód

5.2.1. Krzyże maltańskie

5.2.2. Skrzyżowania i „kurza łapka”
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5.2.3. Trudny slalom (z narożnikami)

5.2.4. Korytarz do sortowania

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.

Powyższy Załącznik został przyjęty na spotkaniu Komisji FCI Psów Pracujących w
Interlaken (CH) dnia 23 Kwietnia 2017.

6.2.

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

6.3.

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