1. REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE A
CAMPIONATULUI NAŢIONAL
DE LUCRU CU CÂINI PONTATORI

I. DISPOZITII GENERALE
1. Scopul examenului : sa testeze caracterele naturale, mostenite, ale prepelicarului
tanar, cu privire deosebita la utilitatea pentru vanatoare care din punctul de vedere al
unui examen de crestere merita o atentie deosebita. Este foarte importanta examinarea
repetata a soliditatii sistemului nervos.
2. Introducerea cainelui la vanatoare la camp si la apa se considera incheiata.
Datorita acestui fapt dresajul acopera deja, de multe ori, caracterele naturale. Arbitrii , din
acest motiv, trebuie sa acorde o mare atentie examinarii caracterelor naturale.
3.O cerinta principala a organizarii exemenului este :existenta unui teren bogat in
vanat cu par ( iepure ) si pene si o suprafata de apa suficient de mare si suficient de
acoperita cu trestie, in care prepelicarul sa poata sa inoate.
II. DESCRIEREA PROBELOR
1. Utilizarea nasului, calitatea nasului ( 6 )
Calitatea nasului cainelui trebuie apreciata pe intregul parcurs al lucrului la camp. In
cadrul arbitrajului trebuie luate in considerare : de la ce distanta descopera cainele vanatul;
cum se foloseste de vant; directia cautarii; cum se adapteaza particularitatilor terenului ;
puterea vantului; umiditatea si temperatura aerului; siguranta in semnalizare ; reactia cainelui
la urmele vanatului in cazul in care nu a vazut vanatul.
In cazul in care nu descopera iepurele, nu inseamna ca in mod sigur nasul nu este
bun.
Distanta de la care prepelicarul ponteaza vanatul, aici nu trebuie luata in considerare
( mai bine, distanta de la care semnalizeaza prezenta lui).
Buna utilizare a nasului , iese in evidenta prin faptul ca prepelicarul se intoarce
intotdeauna spre vant, capul si-l indreapta spre directia buna a vantului, ritmul si-l adapteaza
calitatii nasului si caracteristicilor terenului. Prepelicarul care tine capul ridicat in timpul
cautarii are intotdeauna nasul mai bun decat cel care cauta cu nasul in pamant.
Pentru arbitrarea calitatii nasului este necesara o examinare atenta, cunoastere si
experienta.
La notarea finala se vor lua in considerare si observatiile facute la proba „cautarea vanatului
pierdut pe baza mirosului din aer”.
Greseli :
• Apropierea de vanat, la distanta mica, sub vant bun.
• Nu descopera vanatul sau alearga in vanat.
• Aret stabil pe urma vanatului, culcus etc.
• Cautare permanenta cu nasul in pamant.
2. Stilul cautarii ( 6 )

Se cere o cautare suficient de rapida , in ritm echilibrat , conform unei
scheme si unui scop , in majoritate efectuata in galop sau cel putin trap, cu capul
ridicat care reflecta permanenta utilizare a nasului si pasiunea pentru vanatoare.
Stilul cautarii este dat in ansamblu de miscarea armonica si pozitia capului
caracteristica rasei. Cautarea mai rapida constituie un avantaj atata timp cat e in
concordanta cu conditiile de mediu si nu este in defavoarea descoperirii vanatului. In
stilul cautarii trebuie sa se reflecte intotdeauna pasiunea de vanatoare si dorinta de a
gasi vanat.
Nu trebuie sa ramana teren necautat iar intoarcerile sa le faca in concordanta cu
directia vantului. In cazul unor conditii corespunzatoare, este de asteptat o cheta de
circa 80- 100 pasi latime pentru a se putea acorda 4 puncte.Cerinta minima constituie
o cheta de 50 – 60 de pasi latime.
Timpul cautarii pentru fiecare caine trebuie sa fie de cel putin 10 minute, dar
pentrua putea efectua o evaluare obiectiva acest timp poate fi prelungit de arbitri cu
cateva minute.
Greseli :
• Tot ce nu este in concordanta cu cele de mai sus se considera greseala
• Cautare fara o anumita schema
• Cautare doar cu vantul in fata ( inainte )
• Legatura prea stransa cu conductorul sau lipsa legaturii cu acesta
• Miscare inceata
• Cautare fara utilizarea nasului sau fara dorinta de a gasi vanat
3. Semnalizarea vanatului; „tragerea” pe vanat; „tragerea” dupa vanat ( 4 )
In timpul cautarii , vanatul descoperit , trebuie semnalizat sigur si fara
ambiguitati.
In urma semnalizarii , in functie de situatie si de comportamentul vanatului ,
cainele care cade imediat in aret sau „trage” pe vanat cu o miscare inceata si apoi il
ponteaza ferm.
Dupa aret, daca vanatul fuge inaintea lui, trebuie sa „traga” dupa vanat asa incat
conductorul sa-l poata urma. In cazul „tragerii”dupa vanat, cainele sa lucreze
intotdeauna inaintea conductorului, intr-un mod hotarat , sa ramana pe cat posibil
intr-un permanent contact cu vanatul.
Conductorul cainelui nu poate ajunge inaintea cainelui, nu poate cauta vanatul, nu
se poate intercala intre caine si vanat cu exceptia cazului in care arbitrul ii cere sa ridice
vanatul ascuns. Sunt permise comenzi pentru incurajarea „tragerii” dupa vanat sau
calmarea cainelui.
Greseli :
• „tragere” dupa vanat prea rapida
• ridica vanatul fara comanda
• lipsa „tragerii” dupa vanat
• nu mai gaseste vanatul
4. Aretul ( 5 )
In timpul cautarii, vanatul gasit trebuie pontat calm si ferm intr-un mod
caracteristic rasei, atata timp cat vanatul nu se ridica sau nu este ridicat.

Urma sau culcusul vanatului poate fi semnalizat doar printr-un aret scurt.
Negasirea ( lasarea pe dinafara sau nepontarea in mod cert a vanatului de trei ori
se noteaza cu 0 puncte ) .
Greseli :
• Aret scurt sau nesigur
• Ridica vanatul inainte de vreme
• Aret in gol
• Aret la comanda
• Refuza vanatul ( nu ponteaza , se intoarce si paraseste vanatul gasit ).
5. Comportamentul la ridicarea vanatului ( 3)
Cainele trebuie sa ramana linistit , pe loc, in cazul in care conductorul ridica un vanat
cu pene sau par sau acesta sare. Punctaj maxim poate primi doar acel caine care ramane
pe loc la comanda conductorului.
Se accepta ca prepelicarul sa „sara” dupa vanat dar conductorul este capabil sa il
opreasca dupa 6 – 8 pasi.
Greseli :
• Fuge, sare dupa vanatul cu pene care a sarit
• Prinde vanat cu pene sanatos
• Daca alearga dupa vanatul cu par, dar se opreste la comanda, poate primi cel mult
• 3 puncte.
• Daca prinde vanat cu par sanatos ( iepure de camp, iepure de vizuina) poate
• primi cel mult 2 puncte.
• Dupa urmariri, alergari, capturari ale vanatului viu , repetate se acorda 0 puncte.
6. Comportamentul la focul de arma ( 3 )
In cadrul examenului nu se impusca vanatul. Dupa focul de arma cainele
trebuie sa se comporte linistit, sa ramana pe loc. Proba ia sfarsit cand la indicatia
arbitrului conducatorul ia cainele in lesa. Punctaj maxim poate lua doar acel caine
care la o singura comanda a conductorului ramane pe loc. Se admite faptul ca
prepelicarul sa sara dupa vanat dar conductorul il poate opri dupa 6 – 8 pasi.
Frica sau sensibilitatea fata de focul de arma exclud cainele de la examen.
7. Subordonarea la camp, conductibilitatea ( 3 )
Aceasta proba trebuie arbitrata pe intreg parcursul cautarii la camp. Cainele sa
asculte de semnalele vizuale sau sonore si sa indeplineasca comenzile conductorului .
Conductibilitatea este conditia colaborarii dintre caine si conductor. De acest fapt
se tine cont in notarea subordonarii.
Subordonarea reliefeaza modul in care cainele poate fi dirijat, colaborarea
permanenta cu conductorul si prezenta de a raspunde permanent la comenzile
Conductorului. Subordonarea este expresia unui dresaj bun si este prima conditie ca un
caine sa poata fi utilizat la vanatoare. La stabilirea notarii la aceasta proba
se va tine cont si de performantele realizate la probele 5 si 6.
8 . Cautarea vanatului impuscat pe baza mirosului din aer ( 4 )

Timp : 15 minute
Esenta cautarii pe baza mirosului din aer este ca prepelicarul oriunde gaseste
vanat cazut, rece, sa il aporteze conductorului.
Aceasta proba poate fi executata in teren acoperit cu vegetatie, cu vanat cu pene
impuscat si racit, asezat afara.
Conductorul trimite cainele spre cautare, de la 50 metri de vanat, din locul stabilit
de catre arbitri. Prepelicarul trebuie sa lucreze singur, pe cat posibil fara dirijare. In
cazul in care cainele paraseste in mod evident terenul destinat teoretic
pentru cautare, conductorul il poate dirija inapoi – aceasta nu constituie dezavantaj la
evaluare.
4 puncte poate primi cainele daca realizeaza proba cu viteza de cautare in
concordanta cu conditiile de mediu. Se considera greseala dirijarile, incurajarile
prea dese. In cazul in care gaseste vanatul dar nu il ia in gura proba este notata cu 0
puncte.
Arbitrul, pe parcursul probei, trebuie sa observe calitatea nasului, utilizarea nasului
si sa faca specificari la acestea in rubricile corespunzatoare de pe foaia de arbitraj.
9. Aportul vanatului impuscat ( 3 )
Se cere un aport corect, la predare se poate da o comanda.
10. Lucru pe „urma trasa” cu vanat cu pene ( 4 )
Timp : 5 minute
Urma se traseaza pe o lungime de 150 m, cu doua unghiuri. Aprecierea se face
conform celor precizate la „dispozitii generale”.
11. Aportul vanatului cu pene ( 3 )
Se cere un aport si o predare corecta, la predare se poate da o comanda.
Aprecierea se face conform celor precizate la „dispozitii generale”.
12. Lucru pe „urma trasa” cu iepure ( 4 )
Timp : 5 minute
Urma se traseaza pe o lungime de 300 metri, cu doua unghiuri. Aprecierea se face
conform celor precizate la „dispozitii generale”.
13. Aportul vanatului cu par ( 3 )
Se cere un aport corect, la predare se poate da o comanda. Aprecierea se face
conform celor precizate la „dispozitii generale”.
14. Scotocire in trestie dupa vanatul de balta impuscat ( 5 )
Timp : 10 minute
Esenta probei, cainele sa scotoceasca portiunea stabilita astfel incat vanatul impins

afara, respectiv ridicat, sa poata fi impuscat de vanator, respective sa gaseasca vantul
cazut in zona respectiva.
Arbitrii, arunca in prealabil , o rata impuscata in trestie, iar locul de pornire
a cainelui va fi astfel stabilit, in functie de particularitatile zonei, incat cainele sa fie
nevoit sa scotoceasca aproximativ 5 –6 minute.
Cinele, la comanda conductorului trebuie sa scotoceasca metodic trestia in latime si
adancime ( inclusiv portiunile cu apa adanca). Prepelicarul trebuie sa lucreze
independent , dar sa ramana in legatura cu conductorul. Incurajarea si dirijarea inceata si
linistita nu se considera greseala. Conductorul poate urma cainele de pe mal. Daca
cainele iese din trestie, la comanda conductorului trebuie sa se intoarca . Vanatul gasit
trebuie aportat si predat regulamentar.
In cazul in care in momentul gasirii vanatului cainele inca nu a scotocit cel putin 5
minute,arbitri dipun continuarea lucrului.
Fiecare caine trebuie sa aiba o zona separata de trestie.
Greseli: lipsa de independenta in lucru, incurajari prea dese sau cu voce prea
ridicata, daca scapa de sub control, nu tine legatura cu conductorul, nu gaseste sau
nu aporteaza vanatul.
Daca nu aduce vanatul in timpul stabilit, proba se noteaza cu 0 puncte, dar daca
arbitri considera , tinand cont de conditi si dificultatile zonei, pot acorda 5 minute in
plus timp de lucru, cu aruncarea unui nou vanat.
Aportul si predarea vantului se evalueaza la proba 14.
15. Scotocirea dupa rata vie ( 6 )
Timp : 20 minute
Cainele, pe parcursul vanatorii, trebuie sa urmareasca rata aripata, cazuta pe apa si
pe cat posibil sa o scoata in bataia pustii.
Conductorul da drumul la caine de pe locul stabilit de arbitru sau daca acesta
se gaseste pe apa , dirijeaza cainele spre acel loc. Cainele trebuie sa urmeze urma lasata
de rata. Daca a gasit vantul, trebuie sa-l haituiasca pana la incheierea probei.
Nu constituie parte a probei prinderea ratei, de aceea, cum cainele urmareste rata,
arbitrul, la prima situatie favorabila trebuie sa dispuna foc asupra ratei.
4 puncte poate primi acel caine care urmareste rata pe urma lasata de aceasta cu
deplina siguranta iar dupa ce o gaseste o haituieste. Daca rata este urmarita dand glas
aceasta nu poate constitui o bonificatie la punctaj . Conductorul poate incuraja, stimula,
dirija si urma cainele de pe mal.
Daca cainele merge sigur pe urma ratei, lucreaza tot timpul aflat la dispozitie da rata
nu poate fi impuscata, poate primi 4 puncte.
Daca rata nu este impuscata, focul de arma si aportul din apa adanca trebuie
realizate ca o proba separata.
Greseli : Scotocirea fara interes. Iesiri repetate din apa. Cainii care nu iau urma de
pe suprafata apei, nu sunt interesati de rata; nu intra in apa adanca; rata vazuta nu o
urmaresc nici la comanda : primesc 0 puncte.
16. Aportul ratei impuscate din apa adanca ( 3 )
Timp: 5 minute
Arbitrul arunca rata la circa 15 – 20 metri in apa adanca. Cainele poate vedea

aruncarea ratei. Cand cainele inoata spre rata trebuie tras foc de arma langa rata.
Cainele trebuie sa aduca rata si sa o predea regulamentar ( o comanda se poate da).
Daca cainele se intoarce in urma focului de arma si nu se intoarce dupa rata nici la o
comanda si iese din apa, se exclude de la examen.
17. Dirijabilitate, subordonare in apa ( 5 )
La indicatia arbitrului, conductorul trimite cainele inainte, in apa, la comanda
schimba directia si apoi il trimite din nou inainte.
Cainele trebuie sa execute comenzile prompt si cu rapiditate.
II. Evaluarea examenului :
Evaluarea se realizeaza astfel :
Premiul I . 241 – 280 puncte
Premiul II . 181 – 240 puncte
Premiul III. 141 – 180 puncte
Nr
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PROBA
Utilizarea nasului, calitatea nasului
Stilul cautarii
Semnalizarea vanatului...................
Aretul
Comportamentul la ridicarea vanatului
Comportamentul la focul de arma
Subordonarea la camp
Cautarea vanatului impuscat (miros din
aer)
Aportul vanatului impuscat
Urma „trasa” de vanat cu pene
Aportul vanatului cu pene
Urma „trasa” cu iepure
Aportul vanatului cu par
TOTAL : LUCRU LA CAMP
Scotocire in trestie
Scotocire dupa rata vie
Aportul ratei impuscate, din apa adanca
Dirijabilitate, subordonare in apa
TOTAL : LUCRU IN APA
TOTAL

Multipl.
valoric
6
6
4
5
3
3
3
4
3
4
3
4
3
5
6
3
5
-

Clasif.

Necesar I
3
3
3
3
3
3
3
3

Pentru
II
3
3
2
2
2
2
2
2

Premiere
III
2
2
1
2
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

