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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΒΥ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η εξέταση αυτή αποβλέπει σε μια πρώτη επαφή του Ομίλου με τα άτομα που έχουν ασχοληθεί
με την εκπαίδευση του σκύλου τους σε κάποιο αρχικό στάδιο.
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον Όμιλο να ενημερώσει άμεσα τα άτομα αυτά για
τα αθλήματα IPO και SchH και να τα εντάξει σε κάποιο πρόγραμμα προπονήσεων.
Παράλληλα συλλέγονται στατιστικά δεδομένα για την ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί
στη χώρα μας.
Τέλος παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτές να προβάλουν δημόσια τη δουλειά
που έχουν προσφέρει στον κλάδο αυτό.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, καλούνται οι εκπαιδευτές του χώρου να ενθαρρύνουν τους
ιδιοκτήτες των σκύλων που έχουν εκπαιδεύσει να λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις αυτές.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ελάχιστο όριο ηλικίας σκύλου οι 8 μήνες.
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές απαιτούνται το βιβλιάριο υγείας και το βιβλιάριο εργασίας
του σκύλου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Μέγιστη βαθμολογία 100 βαθμοί. Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία 70 βαθμοί.
Πριν από την εξέταση ο κριτής ελέγχει το χαρακτήρα του σκύλου. Σκύλος που αποτυγχάνει δεν
έχει δικαίωμα περαιτέρω συμμετοχής. Η εξέταση του χαρακτήρα συνεχίζει και σε όλη τη διάρκεια
των ασκήσεων. Ο κριτής έχει το δικαίωμα να απορρίψει ένα σκύλο λόγω χαρακτήρος έστω και
αν έχει συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία στην εκτέλεση των ασκήσεων.

1. Βάδισμα με λουρί - 30 βαθμοί
Προφορική εντολή: "Πάμε" ( Heel / Fuss )
Η άσκηση ξεκινά από το σημείο εκκίνησης με το σκύλο στη βασική θέση (καθιστός με το δεξί
ακρώμιο κολλητά στο αριστερό πόδι του κυναγωγού). Ο κυναγωγός κρατά με το αριστερό χέρι
το σκύλο του από το λουρί. Μετά από σήμα του κριτή, ο κυναγωγός δίνει την εντολή «ΠΑΜΕ»
και προχωρά σε ευθεία γραμμή για 40-50 βήματα, μαζί με το σκύλο του. Ο σκύλος οφείλει να
κινείται συνεχώς στην αριστερή πλευρά του κυναγωγού και με το δεξί ακρώμιό του κολλητά στο
αριστερό γόνατο του κυναγωγού.
Ακολουθεί μια μεταβολή (επιτόπου στροφή αριστερά) του κυναγωγού. Μετά από 10 βήματα
πορείας σε κανονικό ρυθμό ο κυναγωγός εκτελεί 10 βήματα σε τροχασμό, 10 βήματα σε αργό
ρυθμό και 10 βήματα σε κανονικό πάλι ρυθμό, φθάνοντας έτσι στο σημείο εκκίνησης. Η αλλαγή
από τον τροχασμό στον αργό βηματισμό πρέπει να γίνει απευθείας, χωρίς μεσολάβηση κανονικού
βηματισμού.
Στη συνέχεια ο κυναγωγός εκτελεί μια δεξιά στροφή σε ορθή γωνία και μετά από 20 βήματα σε
κανονικό ρυθμό βαδίσματος, άλλη μια δεξιά στροφή σε ορθή γωνία. Μετά από 20 βήματα ο
κυναγωγός εκτελεί μια μεταβολή και μετά από 10 βήματα σταματάει. Ο σκύλος οφείλει να
καθίσει αμέσως χωρίς κανένα παράγγελμα εκ μέρους του κυναγωγού, ο οποίος δεν επιτρέπεται
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να αλλάξει θέση για να διορθώσει τυχόν πλάγια απόσταση από το σκύλο του. Μετά από σήμα
του κριτή ο κυναγωγός ξεκινά δίνοντας στο σκύλο του την εντολή «ΠΑΜΕ». Μετά από 10
βήματα, ο κυναγωγός εκτελεί μια αριστερή στροφή σε ορθή γωνία.
Ο κριτής θα υποδείξει στον κυναγωγό να προχωρήσει με το σκύλο του σε μια ομάδα τεσσάρων
ατόμων. Αφού κινηθούν σε σχήμα 8, ο κυναγωγός σταματά ανάμεσα από τα άτομα που
αποτελούν την ομάδα και ο σκύλος οφείλει να καθίσει αμέσως, χωρίς κανένα παράγγελμα. Με
σήμα του κριτή, ο κυναγωγός δίνει την εντολή «ΠΑΜΕ» και επιστρέφει με το σκύλο στη θέση
εκκίνησης.
Ο σκύλος οφείλει να παραμένει πάντα με το δεξί ακρώμιο κολλητά στο αριστερό γόνατο του
κυναγωγού και δεν πρέπει να προηγείται, να κινείται πλάγια ή να μένει πίσω. Το λουρί πρέπει να
κρατιέται με το αριστερό χέρι και δεν πρέπει να τεντωθεί ποτέ σε όλη τη διάρκεια της άσκησης.
Θεωρούνται λανθασμένες κινήσεις αν ο σκύλος μένει πίσω, προηγείται, κινείται πλάγια μακριά, ή
αν ο κυναγωγός καθυστερεί στις στροφές.

2. Κάτω - 15 βαθμοί
Προφορική εντολή: " Κάτσε" (Sit/Sitz), "Κάτω" (Down/Platz),
Η άσκηση ξεκινά από το σημείο εκκίνησης με το σκύλο στη βασική θέση (καθιστός με το δεξί
ακρώμιο κολλητά στο αριστερό πόδι του κυναγωγού). Ο κυναγωγός κρατά με το αριστερό χέρι
το σκύλο του από το λουρί. Μετά από σήμα του κριτή, ο κυναγωγός δίνει την εντολή «ΠΑΜΕ»
και προχωρά σε ευθεία γραμμή μαζί με το σκύλο του. Ο σκύλος οφείλει να κινείται συνεχώς στην
αριστερή πλευρά του κυναγωγού και με το δεξί ακρώμιό του κολλητά στο αριστερό γόνατο του
κυναγωγού.
Μετά από 10 βήματα ο κυναγωγός σταματάει δίνοντας την εντολή «ΚΑΤΣΕ» και ο σκύλος οφείλει
να καθίσει αμέσως. Ο κυναγωγός δεν επιτρέπεται να αλλάξει θέση για να διορθώσει τυχόν πλάγια
απόσταση από το σκύλο του. Αμέσως μετά ο κυναγωγός δίνει την εντολή «ΚΑΤΩ» και ο σκύλος
οφείλει να πέσει στο έδαφος. Ο κυναγωγός λύνει το σκύλο, παίρνει μαζί του το λουρί και
προχωρά μόνος του 20 βήματα σε ευθεία γραμμή. Στο τέλος της διαδρομής αυτής, εκτελεί
μεταβολή και έτσι βρίσκεται αντικριστά με το σκύλο του.

3. Κάλεσμα - 15 βαθμοί
Προφορική εντολή: "Ελα" ( Here / Hier ),
Όταν ο κριτής το ζητήσει ο κυναγωγός δίνει την εντολή «ΕΛΑ». Ο σκύλος θα πρέπει να έρθει
στον κυναγωγό με μια ζωηρή και γρήγορη κίνηση και να καθίσει κοντά και ακριβώς μπροστά του.
Μετά από σήμα του κριτή ο κυναγωγός δένει το λουρί στο κολάρο του σκύλου, και αφού του
δώσει την εντολή «ΠΑΜΕ», κατευθύνεται στο σημείο άλματος, ακολουθώντας τις γνωστές
διαδικασίες.

4. Άλμα - 20 βαθμοί
Προφορική εντολή: "Ελα" ( Here / Hier ),
Ο κυναγωγός με το σκύλο του σταματούν σε απόσταση 2 μέτρων από το εμπόδιο ύψους 0,50 μ.
Ο σκύλος οφείλει να καθίσει στο πλευρό του κυναγωγού. Ο κυναγωγός λύνει το σκύλο και
προχωράει πίσω από το εμπόδιο και σε απόσταση 3 μέτρων από αυτό. Μετά από σήμα του
κριτή, ο κυναγωγός δίνει την εντολή «ΕΛΑ». Ο σκύλος θα πρέπει να έρθει στον κυναγωγό
πηδώντας πάνω από το εμπόδιο με μια ζωηρή και γρήγορη κίνηση και να καθίσει κοντά και
ακριβώς μπροστά του. Ο κυναγωγός δένει το λουρί στο κολάρο του σκύλου και αφού του δώσει
την εντολή «ΠΑΜΕ», κατευθύνεται στο σημείο εκκίνησης, ακολουθώντας τις γνωστές
διαδικασίες.

5. Παρατεταμένο Κάτω - 20 βαθμοί
Προφορική εντολή: "Κάτω" ( Down / Platz ),
Μετά από σήμα του κριτή, ο κυναγωγός δίνει την εντολή «ΠΑΜΕ» και προχωρά στο σημείο
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αναμονής μαζί με το σκύλο του. Όταν φθάσει εκεί, σταματάει. Ο σκύλος οφείλει να καθίσει στο
πλευρό του κυναγωγού. Ο κυναγωγός δίνει την εντολή «ΚΑΤΩ» και απομακρύνεται 1 μέτρο
πλάγια από το σκύλο του κρατώντας πάντα το λουρί. Κυναγωγός και σκύλος παραμένουν σε
αυτή τη θέση μέχρις ότου ο επόμενος σκύλος εκτελέσει όλες τις ασκήσεις 1 έως 4. Το λουρί
πρέπει πάντα να είναι χαλαρό.
Μετά από σήμα του κριτή, ο κυναγωγός επιστρέφει δίπλα στο σκύλο του και δίνει την εντολή
«ΚΑΤΣΕ». Ο σκύλος οφείλει να καθίσει αμέσως και τότε με την εντολή «ΠΑΜΕ» κυναγωγός και
σκύλος κατευθύνονται στον κριτή ακολουθώντας τις γνωστές διαδικασίες.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το σχεδιάγραμμα αυτό ισχύει για ΟΛΕΣ τις εξετάσεις εργασίας (ΕΒΥ, ΒΗ, ΕΔΑ, SchH και IPO)
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