ZASADY SELEKCJI POLSKI dla ras:
Berger de Brie (BRIARD) i Berger de Beauce (BEAUCERON)
Selekcja jest przeglądem hodowlanym, służącym do ocenienia eksterieru i temperamentu właściwego dla
rasy owczarek francuski Briard i Beauceron. Jej celem jest podniesienie poziomu hodowli i wyselekcjonowanie najwybitniejszych psów i suk zarówno pod względem budowy anatomicznej jak i cech psychicznych.

I. Postanowienia ogólne
1. Selekcja jest otwarta dla briardów i beauceronów, które w dniu ją poprzedzającym skończyły
przynajmniej 15 miesięcy. Uczestnictwo w selekcji jest dobrowolne.
2. Tytuł „Selekcja Polski” jest tytułem elitarnym przyznawany psom o najwyższej wartości hodowlanej i
najlepszych cechach eksterierowych i psychicznych.
3. Zaliczenie egzaminu charakteru jest równoznaczne z zaliczeniem testów psychicznych.
4. Do selekcji mogą przystąpić psy/suki zarejestrowane w ZKwP oraz w innych krajach będących
członkami FCI, które posiadają wpis do rodowodu lub zaświadczenie o:
– wykonanym prześwietleniu (HD-rtg) na dysplazję stawów biodrowych z wynikiem A lub B,
– negatywnym wynikiu badania CSNB (CSNB-clear).
5. W razie niezaliczenia selekcji można do niej przystąpić ponownie w latach kolejnych.
6. W selekcji mogą uczestniczyć jedynie psy zdrowe. Psy z podejrzeniem choroby zakaźnej są wyłączane z
selekcji. Suki z cieczką należy zgłaszać do Organizatora, który zadba, żeby zostały one ocenione jako
ostatnie (na koniec imprezy).
7. Selekcja składa się z 3 części:
a) egzaminu charakteru;
b) oceny eksterieru;
c) wyboru najwybitniejszych osobników i przyznania tytułu „Selekcja Polski”.

II. Organizacja selekcji
1. Wybór Organizatora Selekcji należy do Klubu Briarda i Beaucerona.
2. Organizatorem Selekcji jest dany Oddział ZKwP, na terenie którego się ona odbywa, po uprzednim
uzgodnieniu z Klubem B.& B.
3. Selekcja odbywa się przy Wystawie Klubowej Briardów i Beauceronów raz w roku, ewentualnie raz na
dwa lata, zgodnie z ustalonym planem działania Klubu.
4. Organizator w porozumieniu z Klubem B.& B. ustala wszystkie wymogi organizacyjne imprezy.
5. Zgłoszenie psa na Selekcję należy dostarczyć Organizatorowi w wyznaczonym przez niego terminie.
Zgłoszenia na obydwie imprezy (Selekcję i Wystawę Klybową) przyjmuje Zarząd Oddziału ZkwP
organizującego Wystawę Klubową i przesyła je do wiadomości Klubowi.
6. Opłatę za zgłoszenie do Selekcji ustala Organizator, czyli Oddział ZkwP, na którego terenie odbywa się
Selekcja i Wystawa Klubowa.
7. W każdym momencie można odstąpić od Selekcji, jednak opłata przepada na rzecz Oddziału ZKwP –

organizatora imprezy.

III. Sędziowie
1. Selekcji mogą dokonywać międzynarodowi sędziowie kynologiczni, najlepiej z wieloletnim doświadczeniem hodowlanym.
2. Ocena składa się z trzech części:




ocena charakteru – dokonywana przez sędziego prób pracy;
ocena eksterieru – dokonywana przez sędziów eksterieru;
ocena końcowa (kwalifikacyjna) – dokonywana przez sędziego głównego przewodniczącego komisji, który przyznaje wybranym psom / sukom tytuły
„Selekcji Polski”.

3. Minimalna ilość sędziów dokonujących ostatecznej selekcji to 2. Sędziowie podczas selekcji
współpracują ze sobą, aby ich ocena była jak najbardziej ujednolicona.
4. Od sędziów wymaga się:
– prawidłowego wypełnienia kart oceny zarówno eksterieru jak i charakteru,
– wyraźnego wskazania (lub nie) zaliczenia selekcji,
– podpisania wszystkich kart ocen,
– wydania oryginału właścicielowi psa/suki,

IV. Prawa organizatorów
1. W uzasadnionych przypadkach Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia psa / suki, których
właściciel chce uczestniczyć w selekcji.
2. Po konsultacji z Klubem Organizator dokonuje wyboru sędziów i asystentów.
3. W przypadkach losowych Organizator może odwołać lub przesunąć miejsce i termin selekcji.

V. Obowiązki organizatorów
1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za organizację selekcji.
2. Odpowiednio wcześniej zaproszenie sędziów uczestniczących w selekcji.
3. Dopilnowanie, żeby wiadomość o dacie i miejscu Selekcji ukazała się w odpowiednich mediach przynajmniej na dwa miesiące przed jej terminem.
4. Przygotowanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.
5. Zapewnienie terenu, sprzętu i wyposażenia do przeprowadzenia Selekcji.
6. Zapewnienie opieki weterynaryjnej i medycznej.

VI. Prawa właścicieli psów/suk
1. Po wniesieniu opłaty i otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia właściciel ma prawo do
uczestniczenia w selekcji przez cały czas jej trwania.
2. Właściciel otrzymuje oryginały kart ocen zarówno z oceny eksterieru jak i cech charakteru.

VII. Obowiązki właścicieli psów/suk
1. W odpowiednim terminie przesłanie do organizatorów wszystkich dokumentów: zgłoszenia oraz kopi
rodowodu z wpisanymi wynikami prześwietlenia na dysplazję oraz badań CSNB. Ewentualnie –
zaświadczeń lekarskich ad wyników HD-rtg i CSNB w przypadku, gdy właściciel nie zdążył dopełnić
formalności uzyskania właściwych stempli w rodowodzie.
2. Mieć przy sobie aktualną książeczkę zdrowia oraz szczepienia psa/suki.
3. Odpowiednio wcześnie być na miejscu selekcji i postępować zgodnie ze wskazówkami organizatorów.
4. Zgłosić do organizatorów przed rozpoczęciem imprezy sukę z cieczką.
5. Właściciel odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez jego psa/sukę.

VIII. Egzamin charakteru
1. Ocenianie cech charakteru przeprowadzone jest w wytyczonym obszarze, dlatego pies nie musi być na
smyczy. Wytyczne dotyczące przeprowadzanych prób oceny cech charakteru podlegają testowi charakteru
UEBB. Charakter psa oceniany jest poprzez następujące próby - testy:`
2. Kryteria oceny :
Pewność siebie







Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Test 5
Test 6

Temperament
Próba Odwagi
Uspokojenie

PEWNOŚĆ SIEBIE
oceniana jest z poprzez średnią z uzyskanych punktów Testu 1-6

TEST 1
1. Zachowanie w stosunku do ludzi (podczas standardowej oceny i pomiaru)

Pies jest obserwowany podczas oceny, pomiaru psa, sprawdzaniu tatuażu / chipa.
Ocena:
1 punkt:
Pies pokazuje strach lub agresję, nawet z pewnej odległości od bodźca. Reaguje nieracjonalnie mocno na ruch i głos.
• mowa ciała jednoznaczne wykazuje strach, pies unika osoby (ogon podciągnięty pod brzuch, kuca, drży)

• lub pies jest wyraźnie agresywny (warczy, pokazując zęby, atakuje, kłapie zębami)
Widać , że pies wpadł w panikę i może być kontrolowany jedynie przez przewodnika. • lub pies wydaje się zamrożony
lub apatyczny i nie reaguje na fizyczny wpływ przewodnika.
Tak zaprezentowany pies nie może być oceniony.
2 punkty:
Pies pokazuje niepewność lub nerwowość podczas bezpośredniego dotyku oraz podczas obserwacji z odległości. Nie
pozwala dokonać pomiaru unikając mierzenia. Stale wykazując niepokój i niepewność lub
tendencję do
agresywności. Można jednak zastosować pomoc Przewodnik może pomagać tak by móc kontynuować ocenę.
3 punkty:
Pies jest nieco niepewny podczas bezpośredniego dotyku i odpowiednio musi być kontrolowany (podporządkowany)
na chwilę. Podczas obserwacji z odległości pies jest stosunkowo pewny siebie i spokojny. Można łatwo go
kontrolować za pomocą głosu oraz innymi przydatnymi stymulacjami.
4 punkty:
Pies pokazuje, że jest spokojny i dość pewny siebie. Podczas bezpośredniego dotyku możliwa, jest krótkotrwałe
poirytowanie, ale zaraz potem ukazuje tolerancję i pewność. Podczas obserwacji z odległości pies jest spokojny,
zrównoważony oraz pewny siebie.
5 punktów:
Pies jest absolutnie spokojny i czujny; jest otwarty i przyjacielski podczas pomiaru.

TEST 2
2. Zachowanie wobec obcych ludzi (podczas testowania zachowania)

Pies jest obserwowany podczas całego toku postępowania testującego zachowanie psa wobec
obcych osób.
Ocena:
1 punkt:
Jeśli pies wśród obcych osób:
· Ucieka lub kuli się, gdy obce osoby mijają go w sposób bierny w odległości co najmniej 5 m, a pies pokazuje mowę
ciała, która jednoznacznie pokazuje niepewność lub strach
· Pokazuje strach lub agresję
2 punkty:
Jeśli pies ucieka od osób obcych przechodzących obok w sposób bierny, ale pies może być ustabilizowany fizycznie
w taki sposób że można przeprowadzić całe badanie.
3 punkty:
Jeśli pies wykazuje neutralne zachowanie w grupie poruszających się osób i jest tylko nieco niepewny,
gdy kontaktują się bezpośrednio. Przewodnik ma łatwy wpływ na psa.
4 punkty:
Jeśli pies pokazuje odwagę i zaufanie w grupie osób poruszających się, toleruje przypadkowe głosy i kontakt

Kontakt fizyczny. Choć może wymagać uwagi przewodnika, jednak umożliwia spokojnie fizyczny kontakt z obcymi
osobami, nie będąc pod wrażeniem tego kontaktu/ich obecności.
5 punktów:
Jeśli pies, bez wpływu przewodnika, pozwala na aktywny kontakt z obcymi, pokazując pewność siebie, spokój,
zrównoważenie i jest aktywny i przyjacielski.

TEST 3
3. Zabawa z przewodnikiem

Pies bez smyczy. Przewodnik może bawić się zabawkami lub bez zabawek. Przewodnik może
być aktywnym graczem. Przy czym musi być to rozpoznawalna zabawa - interakcja między
przewodnikiem a psem.
Ocena:
1 punkt:
Pies nie bawi się zabawką, ani z właścicielem i nie wykazuje zainteresowania wzajemną aktywnością
przewodnikiem.

z

2 punkty:
Pies podąża za przewodnika i jego ruchem, ale wykazuje niewielką skłonność do zabawy z przewodnikiem lub
zabawką.
3 punkty:
Pies podąża za zabawką lub za przewodnikiem, nie rozprasza się lub na krótko w czasie zabawy
spokojnego środowiska bez rozpraszania.

Wymaga

4 punkty:
Pies podąża za zabawkę lub przewodnikiem aktywnie dąży do gry, nie rozpraszają go lub na bardzo krótko ludzietesterzy, którzy poruszają się wokół niego.
5 punktów:
Pies podąża aktywnie za zabawką lub przewodnikiem, ciągle domaga się od przewodnika zabawy i nie rozprasza go
obecność testerów- zachowań, którzy poruszają się wokół niego.

TEST 4
4. Zabawa z obcym człowiekiem
TESTER zachowania –naturalnie przejmuje zabawkę i psa od przewodnika . Przejęcie zabawki jest jak
zmiana zawodników w sztafecie. Przewodnik pozostaje bierny po przejęciu przez testera zabawki. Tester
bawi się z psem w tym samym tempie co przewodnik. Jednak nie pochyla sie nad psem, nie utrzymuje
kontaktu wzrokowego.

Ocena:
1 punkt:
Pies nie akceptuje obcej osoby (testera), ani zabawki.

2 punkty:
Pies podąża za testerem /zabawką i za ruchem, ale nie wykazuje dużego
zabawą z testerem lub zabawką.

lub wcale nie wykazuje zainteresowania

3 punkty:
Pies podążą za Testerem / zabawką aktywnie lecz bawi się krótko i tylko w spokojnym otoczeniu ( inni ludzie mogą
być w tle )
4 punkty:
Pies podążą za Testerem / zabawką aktywnie, poszukuje zabawy i nie rozprasza się lub na bardzo krótko gdy inne
osoby poruszają się wokół niego. Ponadto, tester jest w stanie poruszać się wraz z ruchami psa lub przeciwstawnie
do ruchów psa, kiedy pies się bawi.
5 punktów:
Pies podążą aktywnie za Testerem / zabawką, ciągle domaga się zabawy i nie rozprasza go grupa ludzi, która
porusza się wkoło. Tester zachowania może poruszać się z lub przeciwko ruchowi psa (pies pozostaje stale w trybie
GRY-ZABAWY ). Pies ciągle wymaga aktywności i Tester może walczyć o zabawkę przez krótki czas, przeciągać się
zabawką jedną ręką, a jednocześnie wykonywać ruchy ręką nad głową psa zarówno w pozycji wyprostowanej jak i
pochylonej nad psem.

TEST 5
5. Reakcja na bodźce optyczne

Reakcje na bodźce optyczne są sprawdzane w utworzonym środowisku z rozciągniętych
prześcieradeł, obrusów, folii, parasoli i tuneli itp które pies może napotkać w codziennym życiu.
Ocena:
1 punkt:
Pies bardzo niepewny, reakcja aż do paniki. Nie wykazuje żadnych więzi ze swoim właścicielem (ucieka); lub
zamiera i nie reaguje na właściciela.
2 punkty:
Bardzo niepewny, ale pokazuje przywiązanie do właściciela i chęć pozostania przy nim oraz poddania się jego
wpływowi/woli - tak że ocena może być dalej kontynuowana w tych warunkach.
3 punkty:
Nieco niepewny, lecz jest bezpośrednio pod wpływem przewodnika, tak że pies pozostaje w pozostałej części tego
testu w dystansie około 5 m od przewodnika.
4 punkty:
Widać że pies rejestruje obiekty, ale pokazuje co najwyżej minimalne odstępstwa od neutralnych zachowań dla tych
obiektów bez potrzeby ciągłego oddziaływania przewodnika .
5 punktów:
Pies jest spokojny i czujny przez cały czas, obiekty nie robią na nim wrażenia, pokazuje praktycznie w całości
neutralne zachowanie.

TEST 6
6. Reakcja na bodźce akustyczne / strzały
Przewodnik spaceruje z psem bez smyczy na wyznaczonej trasie. Przewodnik może mówić do psa i
zachęcać go, ale nie wolno podporządkować go mocnymi poleceniami. Oddawane są dwa strzały z
odległości około 30 m jak przewodnik z psem podchodzi. Nie można strzelać do psa jak i z tyłu psa.

Ocena:
1 punkt:
Bardzo niepewny, reakcja bardzo dużego strachu aż do paniki, pies ucieka na pierwszy strzał bez wykazywania
jakiegokolwiek przywiązania do przewodnika; zamieranie ze strachu i pozostaje w tym stanie, bez kontaktu z
przewodnikiem. Przy takiej reakcji nie ma drugiego strzału.
2 punkty:
Bardzo niepewny, pies może uciekać ze strachu, ale szybko powraca do przewodnika, nawiązuje z nim kontakt tak że
pies może być dalej sprawdzany.
3 punkty:
Nieco niepewny lub widoczna reakcja na strzał, lecz przewodnik ma wpływ na psa, można dalej przeprowadzać test,
pies dalej pozostaje w obszarze 5 m od przewodnika
4 punkty:
Jest rzeczą oczywistą, że pies rejestruje strzał, ale pokazuje neutralne lub prawie neutralne zachowanie bez potrzeby
ciągłego wsparcia od przewodnika.
5 punktów:
Spokojny, rejestruje strzał ale nadal idzie z jego właścicielem.

TEMPERAMENT
Temperament obserwujemy podczas wszystkich części testu, zwłaszcza podczas części biegania, miłość
do ruchu (aspekt reaktywności psa lub ogólnej aktywności) pod kontrolą przewodnika .
Część ruchowa: Wymagane jest 15 okrążeń (1 okrążenie wynosi około 100 m); pierwsze okrążenie z
prędkością spacerową, a następne okrążenie w średnim kłusie (pies biegnie truchtem); Po każdym
okrążeniu zmieniamy rodzaj chodu psa - spacer potem kłus - (można poprosić o jedno okrążenie
galopem ). Tester może wskazywać na gwałtowne zmiany chodu ze wskazanej pozycji. Zwykle badane są
4 psy w grupie, przy czym każda para porusza się w jednakowej odległości po okręgu lub elipsie.

Ocena:
1 punkt:
Przewodnik nie można wpłynąć na zachowanie psa, który jest bardzo nerwowy i wpada w panikę, pokazuje skrajne
reakcje na codzienne bodźce, pokazuje przesadny spokój, brak zainteresowania lub uchyla się od reakcji na każdy
bodziec (zawiesza się lub wyłącza). Podczas ruchu, pies, który został przedstawiony jako zdrowy, pokazuje ruch
powolny i odstaje od grupy. Handler musi dostosować swoją prędkość do psa, aby uniknąć jego zostawanie w tyle i
wykorzystuje silną kontrolę, aby uniknąć zatrzymania psa.
2 punkty:
Przewodnik może wpłynąć nieznacznie na zachowanie psa który jest nerwowy, ociężały lub pokazuje zmęczony ruch i
potrzebuje silnego bodźca, aby pchnąć go do działania. Podczas części ruchowej pies potrzebuje dużo bodźców, aby
nadążyć.

3 punkty:
Przewodnik może mieć wpływ na psa, który wymaga aktywnej stymulacji. Podczas części ruchowej pies porusza się
pokazując swoją miłość i potrzebuje nieznacznego bodźca, komendę słowną , aby rozpocząć pracę lub zmianę
chodu.
4 punkty:
Przewodnik ma całkowitą kontrolę nad psem, który odpowiada natychmiast na działanie, jest aktywny i poddaje się
działaniu. Podczas części ruchowej pies porusza się wzdłuż pokazując swoją miłość do ruchu i potrzebuje trochę
stymulacji, oprócz wołania, by zwrócić jego uwagę i móc rozpocząć pracę lub zmienić krok.
5 punktów:
Pies może być pod wpływem przewodnika, ale jest gotowy do działania, wymaga aktywności lecz pozostaje pod
kontrolą przewodnika nawet podczas dużej aktywności. Podczas części ruchowej pies porusza się pokazując swoją
miłość do ruchu i nie potrzebuje żadnej stymulacji ewentualnie nieznaczną zachętą aby zacząć bieg lub zmienić
prędkość.

PRÓBA ODWAGI / DRAŻNIENIE
Pozorant podczas testu podchodzi do przewodnika ( pies bez smyczy) wita się ( podaje rękę) i odprowadza
ich ze swobodnie biegającym psem do wyznaczonego miejsca. Tam pies zostaje przywiązany do drzewa,
palika. Testujący wyjaśnia przewodnikowi dalszy przebieg testu i wraca do grupy ludzi , która jest w
odległości ok.15 metrów.
Wykonanie ćwiczenia:
Przewodnik pozostaje w odległości ok 3 m przed swoim przywiązanym psem. Może do psa mówić. Z 30
metrów od psa podchodzi pozorant drażniący psa, pozorant porusza się w kierunku psa i przewodnika
wydając akustycznie i optycznie znaki . Pozorant wykonuje niespokojne i nienaturalne ruchy, wydaje głośne
dźwięki i trzyma w ręku przedmiot na swój użytek / np. parasol, kij itp / idzie w kierunku przewodnika. W
czasie drażnienia dźwiękami i ruchem tester podąża w kierunku psa wzmagając poziom czynnika
stresogennego przybliżając się do niego. W trakcie wszystkich części behawioralnych jak i w części
drażnienia akustycznego i ruchowego ocenia się czujność, oraz gotowość do obrony, poziom agresji i
podrażnienia psa.

Ocena:
1 punkt:
Od początku pies reaguje niewłaściwie do podchodzącego Testera, reagując bardzo niepewnie ( jest przerażony) lub
niepewno-agresywny w stosunku do testera, a także grupy ludzi, którzy zachowują się neutralnie, spokojnie poruszają
się, rozmawiają bez prowokujących ruchów.
2 punkty:
Podczas podrażnienia, pies reaguje nawet przed bliskiej okolicy (= odległość około 5 m do psa)
• mowa ciała : niepewny (przestraszony) język ciała, lub
• mowa ciała niepewny agresywny lub
• mowa ciała niepewny – agresywny, przemieszczający się w tę i z powrotem ze swojego miejsca , lub
• unika podrażnienia, zamraża się pozornie bez emocji, przekierowuje swoje zachowanie na inne ( węszenie ziemi ) .
Jeśli pies cofa się kilka kroków, zatacza kręgi wokół swojego miejsca, siada lub kładzie się i wyskakuje na smyczy w
niefortunny sposób tak, że reaguje na swoje działania, ale zauważa podrażnienia uważnie obserwując i jest
bezpieczny, można kontynuować ocenę.

3 punkty:
Podczas podrażnienia podchodzącego pozoranta pies pozostaje na swoim miejscu. Przyjmuje podrażnienie co
najmniej 10 sekund, po których może pokazać nieznaczną niepewność, w tym przypadku tester natychmiast
zaprzestaje drażnienia i ucieka od psa do grupy ludzi.
4 punkty:
Podczas podrażnienia pies pozostaje na swoim miejscu nawet gdy Tester jest w jego bliskiej okolicy. Przyjmuje
podrażnienia przez co najmniej 10 sekund, po czym może stać się nieco niepewny, w tym przypadku tester
natychmiast zaprzestaje drażnienia i ucieka od psa do grupy ludzi.
5 punktów:
Jeśli pies akceptuje podrażnienie w bliskiej okolicy, przez co najmniej 10 sekund, nie pokazuje niepewności, tester
porusza się na boki około 10 m, a pies porusza się za nim, nie potrzebując wsparcia do przewodnika. Jeśli pies
akceptuje podrażnienia w tej sytuacji, przez co najmniej 10 sekund, pies nie pokazuje niepewności, tester kończy
drażnienie i ucieka od psa do grupy ludzi.

USPOKOJENIE
Po części drażnienia (próba odwagi) podchodzi kolejny pomocnik do właściciela, wita go przy psie i daje
mu instrukcje. Przewodnik odpina psa ze smyczy i razem udaje się do grupy ludzi, którzy rozmawiają ze
sobą na normalnym poziomie . Grupa tworzy okrąg wkoło przewodnika i psa zachowując odległość w
odległość około 1-2 metry od psa i przewodnika. W tym momencie, przewodnik może trzymać psa za
obrożę, może rozmawiać z psem pozwolić mu stać lub siedzieć. Grupa odchodzi od psa i wraca – raz
wolno i szybko. Przy tym , ludzi cieszą się i klaskają. Przewodnik w środku koła zapina psa na smycz.
Właściciel przekazuje smycz pomocnikowi następnie udaje się bez psa do wyznaczonego miejsca około 30
metrów dalej i woła psa, a pomocnik zwalania go w tym momencie. Ze swobodnie biegającym psem idzie z
powrotem do poruszającej się grupy osób. We wszystkich częściach tego testu przewodnik może
rozmawiać ze swoim psem, dawać mu polecenia, ale nie można siłowo z presją wydawać poleceń. W całej
tej części testu - zwłaszcza po podrażnienia – ocenia się zdolność psa do uspokojenia. Czynnikami
decydującymi są siła i czas trwania impulsów i ich odległość od psa.

Ocena:
1 punkt:
Jeżeli po bodźcach akustycznych i optycznych oraz spotkaniach jak w codziennym życiu pies próbie odwagi , pies nie
uspokoi się w ciągu 3 minut. Pies nie poddaje się wpływowi przewodnika, ani przewodnik nie może go uspokoić.
2 punkty:
Jeżeli po bodźcach akustycznych i optycznych oraz spotkaniach jak w codziennym życiu pies , próbie odwagi uspokoi
się w ciągu 3 minut. Pies poddaje się wpływowi przewodnika
3 punkty:
Pies uspokaja się po wcześniejszych doznaniach z poprzedniego testu w czasie krótszym niż 1 minuta. Może być to
pod nieznacznym wpływem przewodnika. (łatwo poddaje się wpływowi przewodnika)
4 punkty:
Po optycznych i akustycznych bodźcach w części podrażnienia pod wpływem bodźców ze zwykłego życia pies
uspokaja się w ciągu kliku chwil adekwatnie do stosowanych bodźców. Przewodnik pozostaje w dobrym kontakcie z
psem (łatwo poddaje się wpływowi przewodnika).
5 punktów:
Po optycznych i akustycznych bodźcach z poprzedniej próby w chwili przejścia w zwykłą codzienną sytuacje pies
natychmiast uspokaja się.

TEST BEHAWIORALNY SELEKCJI
Owczarków francuskich BRIARD i BEAUCERON

Imię psa…………………………………….… przydomek psa………………………………………………………………………..…
Data urodzenia………………………….… tautaż/ chip ………………………………………………………………………….…..
nr rodowodu…………………………..…… Nr rejestracyjny ………………………………….. Rasa: ……………………......
OCENY POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI TESTU PEWNOŚCI PSA

1 - 5 pkt

1. Zachowanie w stosunku do ludzi (podczas standardowego pomiaru)

…………

2. Zachowanie w stosunku do ludzi (podczas testu)

…………

3. Zabawa z przewodnikiem

…………

4. Zabawa z obcym

….…….

5. Reakcja na bodźce optyczne

….….…

6. Reakcja na bodźce akustyczne

………….

PEWNOŚĆ SIEBIE (średnia z testów nr 1 do nr 6)

…………

Kryteria oceny :
Pewność siebie

1

2

3

4

5

Temperament

1

2

3

4

5

Próba odwagi

1

2

3

4

5

Uspokojenie

1

2

3

4

5

Całość punktów za kryteria oceny

……………………………… pkt



Wstępna selekcja zaliczona

20 - 12



Niezaliczona

11 - 0



Niezaliczona

2 pkt lub mniej w jednym z kryteriów oceny



Niezaliczona

2 pkt lub mniej w teście nr 6 (reakcja na strzał )

………………………………………..

………………………....

…………………………………...…

Podpis sędziego prób pracy

data

Organizator

