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ΕΔΑ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η εξέταση αυτή αποβλέπει σε μια πρώτη επιλογή των σκύλων που θα προπονηθούν για να
αποτελέσουν την Εθνική Ομάδα του Ομίλου Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος. Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν σκύλοι όλων των φυλών.
Παράλληλα συλλέγονται στατιστικά δεδομένα για την ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί
στη χώρα μας και παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτές να προβάλουν δημόσια τη
δουλειά που έχουν προσφέρει στον αθλητικό τομέα.
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.
Η εξέταση ΕΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου “ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (CH.GR.)”.
Είναι επίσης απαραίτητη για τη συμμετοχή στην κατηγορία Πρωταθλήματος στα ετήσια
Πρωταθλήματα του ΟΚΝΕ και τη διεκδίκηση του τίτλου “ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΟΚΝΕ
(DVGrSieger)”.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ελάχιστο όριο ηλικίας σκύλου οι 14 μήνες.
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές απαιτείται το βιβλιάριο υγείας του σκύλου και η έγγραφη
βεβαίωση εκπαιδευτού ότι ο σκύλος έχει προπονηθεί στα προβλεπόμενα καθήκοντα προστασίας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η Εξέταση Δρομολόγησης Αγώνων συνίσταται από τρεις τομείς, όπως οι διεθνείς εξετάσεις
εργασίας : την Ιχνηλασία, την Υπακοή και τα Καθήκοντα Προστασίας. Κάθε τομέας απαρτίζεται
από επιμέρους ασκήσεις.
Μέγιστη βαθμολογία 300 βαθμοί. Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία 210 βαθμοί (τουλάχιστον
70 βαθμοί ανά τομέα).
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.

ΤΟΜΕΑΣ Α
ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ (Μέγιστη βαθμολογία 100 βαθμοί)
Η διαδρομή χαράζεται από τον Κυναγωγό (Κ), έχει μήκος τουλάχιστον 100 βημάτων, 1 σκέλος, 1
αντικείμενο που ανήκει στον Κ και πρέπει να χαραχθεί τουλάχιστον 20΄(λεπτά) πριν ξεκινήσει ο
σκύλος.
Παραμονή πάνω στη χαραγμένη διαδρομή 90 βαθμοί, Αντικείμενο 10 βαθμοί
Σύνολο 100 βαθμοί
Ο Κριτής Εργασίας (ΚΕ) αποφασίζει τη θέση της διαδρομής, όπου η μορφολογία του εδάφους
πρέπει να λαμβάνεται υπ΄ όψιν. Η αφετηρία, πρέπει να σηματοδοτείται καθαρά, με πάσσαλο
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που τοποθετείται στο αριστερό μέρος της εκκίνησης της διαδρομής.
Ο Κυναγωγός (Κ) πρέπει να δείξει στον ΚΕ, πριν την έναρξη της χάραξης, το αντικείμενο που
θα χρησιμοποιήσει. Μόνο αντικείμενο που έχει απορροφήσει την οσμή του Κ (να βρίσκεται
επάνω του, τουλάχιστον 30΄λεπτά πριν τη χάραξη) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί. Το ύψος του
αντικειμένου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 εκατοστά. Ο Κ (που στην εξέταση αυτή είναι και ο
χαράκτης της διαδρομής) πρέπει να παραμείνει για λίγες στιγμές στο σημείο εκκίνησης και μετά
να προχωρήσει με κανονικό βηματισμό προς την κατεύθυνση που θα του υποδείξει ο ΚΕ. Το
αντικείμενο τοποθετείται στο τέλος της διαδρομής. Μετά την εναπόθεση του αντικειμένου, ο
χαράκτης πρέπει να βαδίσει σε ευθεία ακόμα μερικά βήματα. Ο σκύλος δεν επιτρέπεται να
παρευρίσκεται στο χώρο κατά τη χάραξη της διαδρομής.
Ενόσω ο σκύλος εκτελεί την άσκηση Ιχνηλασίας, ο ΚΕ και τυχόν παρευρισκόμενο άτομο,
απαγορεύεται να προπορευθούν του σκύλου, ώστε να μην παρενοχληθεί η εκτέλεσή της.
Ο Κ προετοιμάζει τον σκύλο για την Ιχνηλασία. Ο σκύλος μπορεί να ιχνηλατήσει χωρίς λουρί ή
με λουρί 5 τουλάχιστον μέτρων. Το λουρί επιτρέπεται να είναι τοποθετημένο είτε κατά μήκος
της ράχης του σκύλου, είτε στο πλάι, είτε μεταξύ των μπροστινών ή/και των πίσω σκελών του.
Το λουρί επιτρέπεται να είναι προσδεμένο είτε απευθείας στο περιλαίμιο (όχι στη θέση πνίχτη),
είτε στον κρίκο του στηθόλουρου. (Επιτρέπονται οι ακόλουθοι τύποι στηθόλουρων: κλασσικό
στηθόλουρο και τύπος Böttger χωρίς πρόσθετα λουριά). Μετά από πρόσκληση του ΚΕ, ο Κ
πρέπει να παρουσιαστεί σε αυτόν, με τον σκύλο στη βασική θέση. Ο Κ πληροφορεί τον ΚΕ, εάν ο
σκύλος του υποδεικνύει (σταματά πριν) ή πιάνει (με το στόμα) τα αντικείμενα.
Απαγορεύεται κάθε έντονη επιρροή στο σκύλο πριν την έναρξη, κατά την έναρξη και κατά τη
διάρκεια της Ιχνηλασίας. Μετά από εντολή του ΚΕ, ο σκύλος οδηγείται αργά και ήρεμα στην
αφετηρία και ξεκινάει τη διαδρομή.
Προφορική εντολή: "Ψάξε" (Seek/Such)
Η ΠΕ «ψάξε» επιτρέπεται να δοθεί μόνο στην έναρξη.
Ο σκύλος πρέπει να «πάρει την μυρωδιά» ήρεμα και έντονα με την μύτη στο έδαφος. Ο σκύλος
πρέπει να ιχνηλατεί με τη μύτη στο έδαφος, διατηρώντας σταθερό βηματισμό (ταχύτητα). Ο Κ
ακολουθεί τον σκύλο του σε απόσταση 5 μέτρων κρατώντας την άκρη του λουριού. Όταν ο
σκύλος ιχνηλατεί χωρίς λουρί, πρέπει επίσης να τηρείται η απόσταση των 5 μέτρων. Μόλις ο
σκύλος φθάσει στο αντικείμενο, πρέπει αμέσως να το πιάσει ή να το υποδείξει με πειστικό τρόπο,
χωρίς βοήθεια από τον Κ. Όταν ο σκύλος «πιάνει» το αντικείμενο, επιτρέπεται να πράξει αυτό
είτε παραμένοντας όρθιος, είτε στη θέση «κάτσε», είτε φέροντάς το στον Κ. Δεν επιτρέπεται ο
σκύλος να προχωρά με το αντικείμενο στο στόμα ή να το πιάσει ενόσω βρίσκεται στη θέση
«κάτω». Όταν ο σκύλος «υποδεικνύει» το αντικείμενο, επιτρέπεται να πράξει αυτό είτε όρθιος,
είτε στη θέση «κάτσε», είτε στη θέση «κάτω». Μόλις ο σκύλος «πιάσει» ή «υποδείξει» το
αντικείμενο, ο Κ αφήνει κάτω το λουρί και πηγαίνει στον σκύλο. Σηκώνει το χέρι του
κρατώντας το αντικείμενο και δείχνει ότι ο σκύλος το εντόπισε.
Η ταχύτητα με την οποία εκτελείται η ιχνηλασία, δεν είναι παράγοντας που επηρεάζει την
βαθμολογία, εφόσον η ιχνηλασία εκτελείται έντονα, σταθερά και με σιγουριά και ο σκύλος
δείχνει μία θετική ικανότητα να ιχνηλατεί. Δεν είναι λάθος τυχόν διερευνήσεις του σκύλου ώστε
να σιγουρευτεί για την κατεύθυνση της διαδρομής, υπό τον όρο ότι ο σκύλος δεν εγκαταλείπει
τα ίχνη. Άσκοπες περιπλανήσεις, σήκωμα της μύτης από το έδαφος, ούρηση/αφόδευση,
περιστροφές, συνεχείς ενθαρρύνσεις, βοήθεια προφορική ή μέσω του λουριού κατά την
διαδρομή ή στο αντικείμενο, παράλειψη του αντικειμένου ή «πιάσιμο» / «υπόδειξη» λάθος
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αντικειμένου, επιφέρουν αφαίρεση βαθμών. Η άσκηση της Ιχνηλασίας πρέπει να διακοπεί αν ο
σκύλος απομακρυνθεί από τη διαδρομή, πέραν των 5 μέτρων. Αν ο σκύλος απομακρυνθεί από
τη διαδρομή και ο Κ τον εμποδίζει να το κάνει (τον συγκρατεί με το λουρί), ο ΚΕ του
υποδεικνύει να ακολουθήσει τον σκύλο. Σε περίπτωση που ο Κ δεν συμμορφωθεί, η εξέταση
διακόπτεται. Αν η εξέταση δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15’ λεπτά από τη στιγμή που ο σκύλος
άρχισε να ιχνηλατεί, ο ΚΕ διακόπτει την εξέταση. Θα δοθεί αξιολόγηση για την εργασία του
σκύλου μέχρι εκείνο το σημείο.

ΤΟΜΕΑΣ Β
ΥΠΑΚΟΗ (Μέγιστη βαθμολογία 100 βαθμοί)
1. Βάδισμα με λουρί - 15 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. Απαγορεύονται δερμάτινα κολάρα. Η αλυσίδα δεν επιτρέπεται να
λειτουργεί σαν πνίχτης την ώρα της εξέτασης.
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, και όλες οι αλλαγές ρυθμού να είναι εμφανείς. Μόνο σε κάθε αλλαγή
ρυθμού, ο κυναγωγός έχει το δικαίωμα να ξαναδίνει την εντολή «ΠΑΜΕ».
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
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.
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2. Βάδισμα χωρίς λουρί - 20 βαθμοί
Προφορική εντολή: "Πάμε" (Heel/Fuss)
Όταν ο κυναγωγός με τον σκύλο του έχουν βγει από την ομάδα, και όταν ο κριτής το ζητήσει, ο
κυναγωγός θα βγάλει το λουρί ενώ ο σκύλος θα βρίσκεται στη βασική θέση. Ο κυναγωγός κρεμά
το λουρί στον ώμο του ή το βάζει στην τσέπη και προχωρεί πάλι με το σκύλο σε ελεύθερο
βάδισμα ανάμεσα στην ομάδα όπου και εκτελεί μία στάση με «Αυτόματο κάθισμα». Αφού
απομακρυνθούν από την ομάδα, ο κυναγωγός και ο σκύλος παίρνουν τη βασική θέση στο
σημείο εκκίνησης και στη συνέχεια ξεκινούν την άσκηση του βαδίσματος χωρίς λουρί όπως
ακριβώς εκτελέστηκε με το λουρί.
Ενώ ο σκύλος και ο κυναγωγός εκτελούν την άσκηση βαδίσματος χωρίς λουρί, θα ακουστούν
δύο πυροβολισμοί από όπλο διαμετρήματος 6 mm (ποτέ κατά την διάρκεια που κινούνται
ανάμεσα στην ομάδα) και ο σκύλος οφείλει να παραμείνει αδιάφορος στον ήχο των
πυροβολισμών. Στην περίπτωση που επιδείξει ανασφάλεια ή φόβο η δοκιμασία διακόπτεται. Αν
ο σκύλος δείξει επιθετικότητα με τον πυροβολισμό αλλά συνεχίσει να βρίσκεται υπό τον πλήρη
έλεγχο του κυναγωγού, θα πρέπει να του αφαιρεθούν βαθμοί. Η μέγιστη βαθμολογία μπορεί να
απονεμηθεί μόνο στο σκύλο που επιδεικνύει αδιαφορία στον πυροβολισμό.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αδιαφορία στον πυροβολισμό. Οι πυροβολισμοί πρέπει
να ακουστούν από απόσταση 20 τουλάχιστον βημάτων από το σκύλο και σε διάστημα πέντε
δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο. Στην περίπτωση που ο σκύλος φύγει κατά την
εκπυρσοκρότηση, απορρίπτεται. Στην περίπτωση που ο κριτής εντοπίσει ανασφάλεια στο σκύλο
λόγω του πυροβολισμού, επιτρέπεται να δοκιμάσει το σκύλο με επιπλέον πυροβολισμούς. Η
δοκιμασία αδιαφορίας στον πυροβολισμό μπορεί να εκτελεστεί μόνο κατά τη διάρκεια του
βαδίσματος χωρίς λουρί (παράλληλα με την άσκηση παρατεταμένου κάτω με απόσπαση
προσοχής).
3. Κάθισμα σε κίνηση - 10 βαθμοί
Προφορική εντολή: "Κάτσε" (Sit/Sitz)
Από τη βασική θέση, ο κυναγωγός και ο σκύλος ελεύθερος (χωρίς λουρί) προχωρούν σε ευθεία
γραμμή. Μετά από 10 βήματα, με την προφορική εντολή "ΚΑΤΣΕ", ο σκύλος θα πρέπει να
καθίσει γρήγορα, ενώ ο κυναγωγός συνεχίζει με τον ίδιο βηματισμό χωρίς να γυρίσει να
κοιτάξει το σκύλο. Μετά από 20 τουλάχιστον βήματα ο κυναγωγός σταματά και γυρίζει
αντιμέτωπος στο σκύλο. Όταν ο κριτής το υποδείξει, ο κυναγωγός θα επιστρέψει στο σκύλο και
θα πάρει τη βασική θέση βαδίσματος.
Στην περίπτωση που ο σκύλος ξαπλώσει ή παραμείνει όρθιος αντί να εκτελέσει την άσκηση
καθίσματος, αφαιρούνται 5 βαθμοί.
4. Κάτω σε κίνηση και Κάλεσμα - 10 βαθμοί
Προφορικές εντολές : "Πάμε " ( Heel/Fuss), "Κάτω " ( Down/Platz), "Ελα " ( Here/Hier).
Από τη βασική θέση και με την προφορική εντολή «ΠΑΜΕ», ο κυναγωγός και ο σκύλος
ελεύθερος (χωρίς λουρί) προχωρούν σε ευθεία γραμμή. Μετά από 10 βήματα και με την
προφορική εντολή «ΚΑΤΩ» ο σκύλος πρέπει να ξαπλώσει στο έδαφος αμέσως. Χωρίς πρόσθετη
επιρροή στο σκύλο και χωρίς αλλαγή βηματισμού, ο κυναγωγός προχωρά ακόμη 20 τουλάχιστον
βήματα σε ευθεία γραμμή, γυρίζει αντιμέτωπος στο σκύλο και παραμένει ακίνητος. Όταν ο
κριτής το υποδείξει ο κυναγωγός φωνάζει τον σκύλο με την εντολή «ΕΛΑ». Ο σκύλος θα πρέπει
να έρθει στον κυναγωγό με ζωηρή και γρήγορη κίνηση και να καθίσει κοντά και μπροστά του.
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Μετά από παύση 5 περίπου δευτερολέπτων και με την εντολή «ΠΑΜΕ» ο σκύλος θα πρέπει να
πάρει τη βασική θέση δίπλα στον κυναγωγό.
Στην περίπτωση που ο σκύλος σταθεί όρθιος ή καθίσει στην διάρκεια της άσκησης αλλά έρθει
στο κάλεσμα χωρίς λάθος, αφαιρούνται 5 βαθμοί.
5. Επαναφορά αντικειμένου σε επίπεδη επιφάνεια - 15 βαθμοί
Προφορικές εντολές : "Φέρτο" (Bring), "Αστο" (Let go/Aus), "Πάμε" (Heel/Fuss)
Ο σκύλος καθισμένος δίπλα στον κυναγωγό θα πρέπει όταν του δοθεί η προφορική εντολή
«ΦΕΡΤΟ» να κινηθεί γρήγορα προς το αντικείμενο που ο κυναγωγός θα έχει πετάξει περίπου 10
βήματα μπροστά. Ο σκύλος πρέπει αμέσως και γρήγορα να πιάσει και να επαναφέρει το
αντικείμενο στον κυναγωγό. Ο σκύλος πρέπει να καθίσει κοντά και μπροστά στον κυναγωγό και
πρέπει να κρατά το αντικείμενο μέχρι που ο κυναγωγός, μετά από μια μικρή παύση, το πάρει με
την εντολή «ΑΣΤΟ». Με την εντολή «ΠΑΜΕ» ο σκύλος πρέπει γρήγορα να έρθει στη βασική
θέση. Αντί για αλτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντικείμενο που ανήκει στον κυναγωγό.
Αν ο σκύλος αφήσει πρόωρα ή παίζει ή μασάει το αντικείμενο αφαιρούνται τουλάχιστον 5
βαθμοί. Αν ο κυναγωγός μετακινηθεί πριν ο σκύλος επιστρέψει στη βασική θέση αφαιρούνται 3
βαθμοί. Αν ο σκύλος δεν επαναφέρει το αντικείμενο, η άσκηση βαθμολογείται με μηδέν.
6. Άλμα - 15 βαθμοί
Προφορικές εντολές: "Πήδα" (Hop),"Ελα" (Here/Hier)
Ο κυναγωγός με το σκύλο σταματούν σε απόσταση περίπου 2 μέτρων από εμπόδιο ύψους 0,80 μ.
Ο σκύλος οφείλει να καθίσει στο πλευρό του κυναγωγού. Στη συνέχεια ο σκύλος παραμένει στο
σημείο αυτό και ο κυναγωγός προχωράει πίσω από το εμπόδιο και σε απόσταση περίπου 3
μέτρων από αυτό. Μετά από σήμα του κριτή, ο κυναγωγός δίνει την εντολή «ΕΛΑ».
Εναλλακτικά έχει δικαίωμα να δώσει πρώτα την εντολή «ΠΗΔΑ» και μετά την εντολή «ΕΛΑ». Ο
σκύλος θα πρέπει να έρθει στον κυναγωγό πηδώντας πάνω από το εμπόδιο, με ζωηρή και
γρήγορη κίνηση και να καθίσει κοντά και ακριβώς μπροστά του. Ο κυναγωγός δίνει την εντολή
«ΠΑΜΕ» και αφού ο σκύλος έρθει στη βασική θέση, ξαναδίνει την εντολή «ΠΑΜΕ» και
επιστρέφει στο σημείο εκκίνησης.
Αν ο σκύλος ακουμπήσει το εμπόδιο αφαιρείται 1 βαθμός, αν το πατήσει 2 βαθμοί. Για κάθε
επανάληψη εντολής αφαιρούνται 3 βαθμοί. Μετά την τρίτη επανάληψη η άσκηση μηδενίζεται.
7. Παρατεταμένο Κάτω με Απόσπαση Προσοχής - 15 βαθμοί
Προφορικές εντολές: "Κάτω" (Down/Platz),"Κάτσε" (Sit/Sitz)
Πριν την έναρξη της άσκησης υπακοής κάποιου άλλου σκύλου, ο κυναγωγός τοποθετείται με το
σκύλο του σε κάποιο σημείο που του υποδεικνύει ο κριτής. Ο σκύλος παραμένει στη βασική θέση
και μετά από νόημα του κριτού ο κυναγωγός λύνει το σκύλο, δίνει την εντολή «ΚΑΤΩ» και
απομακρύνεται από το σκύλο του περίπου 40 βήματα, παραμένοντας στο οπτικό πεδίο του
σκύλου χωρίς να αφήσει το λουρί ή κάποιο άλλο αντικείμενο κοντά στο σκύλο. Ο σκύλος πρέπει
να παραμείνει στη θέση «Κάτω», χωρίς άλλη επιρροή από τον κυναγωγό, μέχρις ότου ο άλλος
σκύλος ολοκληρώσει όλες τις ασκήσεις. Μετά το τέλος των ασκήσεων του άλλου σκύλου και με
υπόδειξη του κριτή, ο κυναγωγός επιστρέφει στο σκύλο του (βασική θέση) και μετά από νόημα
του κριτή δίνει την εντολή «ΚΑΤΣΕ». Μόλις ο σκύλος καθίσει, ο κυναγωγός τον δένει με το
λουρί και κατευθύνεται προς τον κριτή.
Ο κυναγωγός πρέπει να παραμείνει ακίνητος στο καθορισμένο σημείο μέσα στο πεδίο των
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ασκήσεων, μέχρι να του ζητήσει ο κριτής να παραλάβει τον σκύλο του. Ανήσυχη συμπεριφορά
του κυναγωγού καθώς και άλλη σιωπηρή βοήθεια, ή αν ο σκύλος σηκωθεί πρόωρα κατά την
παραλαβή του από τον κυναγωγό είναι λάθη.
Αν ο σκύλος στέκεται όρθιος ή ανασηκώνεται, αλλά παραμένει στο καθορισμένο σημείο,
αφαιρούνται βαθμοί. Στην περίπτωση που ο σκύλος κινηθεί περισσότερο από 3 μέτρα πριν από
την ολοκλήρωση της άσκησης 3 του άλλου σκύλου η άσκηση θα βαθμολογηθεί με μηδέν.
Στην περίπτωση που ο σκύλος φύγει από το καθορισμένο σημείο μετά την άσκηση 3 του άλλου
σκύλου, απλά αφαιρούνται βαθμοί.
Στην περίπτωση που ο σκύλος σηκωθεί και κινηθεί προς τον κυναγωγό κατά την άσκηση
παραλαβής αφαιρούνται τουλάχιστον 3 βαθμοί.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ψυχική
διάθεση του σκύλου κατά την εκτέλεση των ασκήσεων, η άμεση εκτέλεση των εντολών και
γενικότερα η σχέση του με τον Κυναγωγό.
Κατά τη διάρκεια όλων των ασκήσεων, αξιολογείται ο χαρακτήρας και το ταμπεραμέντο του
σκύλου. Λαμβάνονται υπόψη τυχόν φοβίες, ανασφάλειες και τάσεις φυγής καθώς επίσης και το
κατά πόσον ο Κ έχει τον πλήρη έλεγχο του σκύλου του.

ΤΟΜΕΑΣ Γ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μέγιστη βαθμολογία 100 βαθμοί)
1. Υπεράσπιση ιδιοκτήτου - 30 βαθμοί
Προφορικές εντολές: "Εμπρός ή Πιάστον" (Go/Voraus), "Ασε" (Drop/Αus)
Σε ένα χώρο διαστάσεων τουλάχιστον 30 μ. μήκους και 20 μ. πλάτους βρίσκεται τοποθετημένη
μια κρυψώνα. Ένας Βοηθός Καθηκόντων Προστασίας (ΒΚΠ) ντυμένος με πλήρη στολή
προστασίας, εξοπλισμένος με ένα μανίκι άμυνας και ένα μαλακό ραβδί, βρίσκεται πίσω από
αυτήν. Ο κυναγωγός (Κ) τοποθετείται με τον σκύλο του στη βασική θέση και σε απόσταση 20
περίπου μέτρων από την κρυψώνα. Με ανύψωση του χεριού ο κυναγωγός δηλώνει ότι είναι
έτοιμος για την εργασία. Με εντολή του κριτού εργασίας (ΚΕ), ο Κ ξεκινά την εργασία
καθηκόντων προστασίας.
Ο Κ με το σκύλο δεμένο σε λουρί 2,00 μ. πλησιάζει την κρυψώνα, πίσω από την οποία βρίσκεται
ο ΒΚΠ. Όταν φθάσει σε απόσταση 5,00 μέτρων και με νόημα του ΚΕ, ο ΒΚΠ βγαίνει από την
κρυψώνα και επιχειρεί επίθεση κατά του Κ. Ο σκύλος με δική του πρωτοβουλία ή/και με την
εντολή «ΠΙΑΣΤΟΝ» οφείλει να πιάσει γερά το μανίκι επιθέσεων. Ο ΒΚΠ κινείται συνεχώς (φάση
transport ) και απειλεί το σκύλο με το ραβδί χωρίς όμως να τον κτυπήσει. Η συνολική διάρκεια
της φάσης αυτής δεν ξεπερνά τα 10 δευτερόλεπτα. Ο Κ έχει δικαίωμα να κρατά το σκύλο από το
λουρί ή να το αφήσει.
Με την διακοπή της επίθεσης και την ακινητοποίηση του ΒΚΠ, ο σκύλος πρέπει να «αφήσει»
αμέσως. Ο Κ που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε το δικαίωμα να ενθαρρύνει το σκύλο του,
επιτρέπεται να δώσει στην κατάλληλη στιγμή την Προφορική Εντολή (ΠΕ) «άσε» με δική του
πρωτοβουλία. Κατά τη στιγμή της εντολής, το λουρί πρέπει να είναι τελείως χαλαρό και δεν
επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση πάνω στο σκύλο από πλευράς Κ. Αν ο σκύλος δεν αφήσει με
την πρώτη ΠΕ, ο Κ έχει δικαίωμα να δώσει άλλες δύο ΠΕ «άσε», με υπόδειξη του ΚΕ. Αν ο
σκύλος δεν αφήσει μετά που έχουν δοθεί τρεις ΠΕ (μία επιτρεπτή και δύο πρόσθετες) η εξέταση

Welcome to the Dobermann Club of Greece

στον τομέα «Γ» διακόπτεται και ο σκύλος απορρίπτεται.
Ο ΒΚΠ παραμένει τελείως ακίνητος. Ο σκύλος οφείλει να τον παρατηρεί συνεχώς και κατά
προτίμηση να τον γαβγίζει. Σε όλη τη διάρκεια της άσκησης αυτής που δεν διαρκεί πάνω από 15
δευτερόλεπτα, ο σκύλος απαγορεύεται να δαγκώνει το μανίκι άμυνας ή να παρενοχλεί τον ΒΚΠ.
Ο Κ κρατάει το λουρί μόνο από την άκρη και βρίσκεται στο πλευρό του σκύλου του.
Αν ο σκύλος δεν «πιάσει» με την πρώτη προσπάθεια αφαιρούνται 10 βαθμοί. Αν ο σκύλος
«αφήσει» πριν την πλήρη ακινητοποίηση του ΒΚΠ αφαιρούνται 10 βαθμοί.
2. Αναστολή απόπειρας διαφυγής - 30 βαθμοί
Προφορικές εντολές: "Εμπρός ή Πιάστον" (Go/Voraus), "Ασε" (Drop/Αus)
Με υπόδειξη του ΚΕ ο Κ βγάζει το λουρί από το σκύλο και τον κρατάει από το κολάρο. Ο ΒΚΠ
απομακρύνεται περίπου 5 βήματα. Με σήμα του ΚΕ ο ΒΚΠ αρχίζει να τρέχει προς την αντίθετη
προς το σκύλο κατεύθυνση. Αμέσως ο Κ στέλνει το σκύλο του να τον καταδιώξει. Ο σκύλος
πρέπει να πιάσει τον ΒΚΠ από το μανίκι αδιαφορώντας για τις απειλές. Ο ΒΚΠ συνεχίζει να
κινείται (φάση transport ) για ένα σύντομο διάστημα και ακινητοποιείται με σήμα του ΚΕ. Με
την διακοπή της επίθεσης και την ακινητοποίηση του ΒΚΠ, ο σκύλος πρέπει να «αφήσει»
αμέσως. Ο Κ έχει το δικαίωμα να δώσει στην κατάλληλη στιγμή την Προφορική Εντολή (ΠΕ)
«άσε» με δική του πρωτοβουλία.
Αν ο σκύλος δεν αφήσει με την πρώτη ΠΕ, ο Κ έχει δικαίωμα να δώσει άλλες δύο ΠΕ «άσε», με
υπόδειξη του ΚΕ. Αν ο σκύλος δεν αφήσει μετά που έχουν δοθεί τρεις ΠΕ (μία επιτρεπτή και δύο
πρόσθετες) η εξέταση στον τομέα «Γ» διακόπτεται και ο σκύλος απορρίπτεται.
Ο Κ οφείλει να παραμείνει ακίνητος στη θέση του, χωρίς να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τον σκύλο, κατά την ΠΕ «άσε».
Ο ΒΚΠ παραμένει τελείως ακίνητος. Ο σκύλος οφείλει να τον παρατηρεί συνεχώς και κατά
προτίμηση να τον γαβγίζει. Σε όλη τη διάρκεια της άσκησης αυτής που δεν διαρκεί πάνω από 15
δευτερόλεπτα, ο σκύλος απαγορεύεται να δαγκώνει το μανίκι άμυνας ή να παρενοχλεί τον ΒΚΠ.
Με υπόδειξη του ΚΕ ο Κ πάει δίπλα στο σκύλο του. Αν ο Κ μετακινηθεί προς το σκύλο του πριν
την υπόδειξη του ΚΕ, αφαιρούνται έως 5 βαθμοί.
Σύμφωνα με τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αφαιρούνται βαθμοί σε περίπτωση
έλλειψης: γρήγορης, ενεργητικής αντίδρασης, αποφασιστικού και δυνατού «πιασίματος»
(δάγκωμα), δυναμικής παρεμπόδισης της διαφυγής, γεμάτου και ήρεμου δαγκώματος, μέχρι τη
στιγμή του «άσε».
Αν ο σκύλος δεν «πιάσει» με την πρώτη προσπάθεια αφαιρούνται 10 βαθμοί. Αν ο σκύλος
«αφήσει» πριν την πλήρη ακινητοποίηση του Β.Κ.Π. αφαιρούνται 10 βαθμοί. Αν ο σκύλος
παραμείνει δίπλα στον Κ ή δεν πιάσει (δαγκώσει) μέχρι να καλύψει ο ΒΚΠ απόσταση περίπου
20 βημάτων, ματαιώνοντας την διαφυγή, η άσκηση διακόπτεται και αφαιρούνται όλοι οι
βαθμοί.
Μία ελαφρά απόσπαση προσοχής ή ελαφρά παρενόχληση κατά την φάση της επιτήρησης
επιφέρουν αφαίρεση ενός βαθμού. Αν ο σκύλος είναι πολύ αφηρημένος και/ή παρενοχλεί
έντονα τον ΒΚΠ αφαιρούνται δύο βαθμοί. Αν ο σκύλος δεν επιτηρεί αλλά παραμένει κοντά
στον ΒΚΠ, αφαιρούνται τρεις βαθμοί. Αν ο σκύλος εγκαταλείψει τον ΒΚΠ ή αν ο Κ δώσει ΠΕ
στον σκύλο για να παραμείνει με τον ΒΚΠ, η εξέταση στον τομέα «Γ» διακόπτεται και ο σκύλος
απορρίπτεται.
3. Επίθεση στο σκύλο εν κινήσει (Μακρινή επίθεση) - 40 βαθμοί
Προφορικές εντολές: "Εμπρός ή Πιάστον" (Go/Voraus), "Ασε" (Drop/Αus)
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Ο Κ με τον σκύλο του λαμβάνει θέση σε προκαθορισμένο σημείο πάνω στον νοητό άξονα και
στο ύψος της πρώτης κρύπτης. Επιτρέπεται ο Κ να κρατά τον σκύλο από το περιλαίμιο. Με
σήμα του ΚΕ, ο ΒΚΠ, εφοδιασμένος με βέργα εύκαμπτη και μαλακή, βγαίνει από την κρύπτη
και προχωρά με φυσιολογικό βηματισμό προς τον άξονα του στίβου. Αφού παρακούσει την
εντολή του Κ να σταματήσει, ο ΒΚΠ επιτίθεται κατά μέτωπο στο σκύλο και στον Κ τρέχοντας
και φωνάζοντας δυνατά και κάνοντας απειλητικές κινήσεις. Μόλις ο ΒΚΠ πλησιάσει σε
απόσταση περίπου 40 – 30 βημάτων από τον Κ και τον σκύλο, ο Κ με υπόδειξη του ΚΕ
ελευθερώνει τον σκύλο δίνοντας την ΠΕ «εμπρός» ή «πιάστον». Ο σκύλος οφείλει να επιτεθεί
χωρίς ενδοιασμό και να αμυνθεί με ένα δραστήριο και δυνατό δάγκωμα. Ο σκύλος μπορεί να
δαγκώσει (πιάσει) μόνο το μανίκι. Ο ΒΚΠ κινείται προς το μέρος του Κ και κατά τη διάρκεια της
«πάλης», οφείλει να κτυπήσει δυό φορές το σκύλο με το ραβδί. Τα χτυπήματα πρέπει να είναι
στη ράχη ή στα πλευρά του σκύλου. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της άσκησης (φάση transport )
ο κυναγωγός παραμένει στη θέση του. Με σήμα του ΚΕ ο ΒΚΠ πρέπει να ακινητοποιηθεί. Με
την διακοπή της επίθεσης και την ακινητοποίηση του ΒΚΠ, ο σκύλος πρέπει να «αφήσει»
αμέσως. Ο Κ έχει το δικαίωμα να δώσει στην κατάλληλη στιγμή την ΠΕ «άσε» με δική του
πρωτοβουλία.
Αν ο σκύλος δεν αφήσει με την πρώτη ΠΕ, ο Κ έχει δικαίωμα να δώσει άλλες δύο ΠΕ «άσε», με
υπόδειξη του ΚΕ. Αν ο σκύλος δεν αφήσει μετά που έχουν δοθεί τρεις ΠΕ (μία επιτρεπτή και δύο
πρόσθετες) η εξέταση στον τομέα «Γ» διακόπτεται και ο σκύλος απορρίπτεται.
Ο Κ οφείλει να παραμείνει ακίνητος στη θέση του, χωρίς να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τον σκύλο, κατά την ΠΕ «άσε».
Ο ΒΚΠ παραμένει τελείως ακίνητος. Ο σκύλος οφείλει να τον παρατηρεί συνεχώς και κατά
προτίμηση να τον γαβγίζει. Σε όλη τη διάρκεια της άσκησης αυτής που δεν διαρκεί πάνω από 15
δευτερόλεπτα, ο σκύλος απαγορεύεται να δαγκώνει το μανίκι άμυνας ή να παρενοχλεί τον ΒΚΠ.
Με υπόδειξη του ΚΕ ο Κ πάει δίπλα στο σκύλο του. Αν ο Κ μετακινηθεί προς το σκύλο του πριν
την υπόδειξη του ΚΕ, αφαιρούνται έως 5 βαθμοί.
Σύμφωνα με τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αφαιρούνται βαθμοί σε περίπτωση
έλλειψης: Άμεσου και αποφασιστικού «πιασίματος» (δάγκωμα), δυναμικής αναστολής της
επίθεσης, γεμάτου και ήρεμου δαγκώματος, μέχρι τη στιγμή του «άσε».
Αν ο σκύλος δεν «πιάσει» με την πρώτη προσπάθεια αφαιρούνται 10 βαθμοί. Αν ο σκύλος
«αφήσει» πριν την πλήρη ακινητοποίηση του Β.Κ.Π. αφαιρούνται 10 βαθμοί.
Μία ελαφρά απόσπαση προσοχής ή ελαφρά παρενόχληση κατά την φάση της επιτήρησης
επιφέρουν αφαίρεση ενός βαθμού. Αν ο σκύλος είναι πολύ αφηρημένος και/ή παρενοχλεί
έντονα τον ΒΚΠ αφαιρούνται δύο βαθμοί. Αν ο σκύλος δεν επιτηρεί αλλά παραμένει κοντά
στον ΒΚΠ, αφαιρούνται τρεις βαθμοί. Αν ο σκύλος πάει προς τον Κ όταν αυτός τον πλησιάζει, η
άσκηση κρίνεται «ανεπαρκής». Αν ο σκύλος εγκαταλείψει τον ΒΚΠ ή αν ο Κ δώσει ΠΕ στον
σκύλο για να παραμείνει με τον ΒΚΠ, η εξέταση στον τομέα «Γ» διακόπτεται και ο σκύλος
απορρίπτεται.
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