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I. OPIS TESTÓW EGZAMINACYJNYCH
1. TEST SPRAWDZAJĄCY SPOSÓB PRZYWITANIA PSA Z OSOBAMI NIEZNAJOMYMI
Wykonanie testu:
Test rozpoczyna się od momentu wejścia Przewodnika z psem do miejsca przeprowadzania egzaminu (w budynku, na terenie lub w
hali namiotowej). Pies prowadzony jest na luźnej smyczy. Przewodnik podchodzi do Komisji, z której członkami wita się podając
każdemu rękę. Pies prezentuje spokojne przywitanie z ludźmi pozostając w dowolnej, najbardziej komfortowej dla niego pozycji.
Komisja prowadzi spontaniczną rozmowę z Przewodnikiem trwającą około 15-20 sekund. Po tym czasie Przewodnik odchodzi we
wskazane miejsce i sadza psa przy nodze. To kończy test.
Ocena:
Reakcje prawidłowe:
- pies toleruje osoby nie zwracając na nie większej uwagi, zachowuje spokój,
- pies wita przyjaźnie osoby, zachowując spokój,
- pies obwąchuje osoby, nawiązuje z nimi kontakt, nastawia się do głaskania,
- pies przyjmuje dowolną pozycję: siada, kładzie się lub stoi
Reakcje niepożądane:
- napinanie smyczy, obskakiwanie osób, chowanie się za Przewodnika, niedająca się opanować ekscytacja, niedające się opanować
szczekanie, natarczywe zachęcanie do zabawy.
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2. TEST SPRAWDZAJĄCY CHODZENIE PSA NA SMYCZY W OBECNOŚCI GRUPY HAŁASUJĄCYCH LUDZI ORAZ PRZYWOŁANIE
PRZEZ „MUR Z LUDZI”
Wykonanie testu:
Pies siedzi przy Przewodniku. Przewodnik prowadzi psa po wyznaczonej linii prostej tam i z powrotem przechodząc przez grupę
ludzi (przechadzających się lub siedzących), którzy zachowują się głośno, rozmawiają, wymachują różnymi przedmiotami.
Następnie wraca do pozycji wyjściowej.
Następnie Przewodnik proszony jest o pozostawienia psa w pozycji wyjściowej (pies może zostać przytrzymany przez pomocnika),
sam przechodzi przez mur stworzony z grupy ludzi, odwraca się i woła psa do siebie.
Ocena:
Prawidłowy sposób wykonania:
- pies idzie przy nodze Przewodnika nie zwracając uwagi na grupę ludzi, ewentualnie obserwuje ich, odwraca głowę w ich stronę,
- pies chętnie przebiega przez grupę ludzi lub mija ich po łuku, szybko znajdując drogę do Przewodnika.
Reakcje niepożądane:
- pies wycofuje się, nie chce wejść w grupę, chowa się za Przewodnikiem, chce ominąć ludzi lub ciągnie w ich kierunku,
- pies nie chce przyjść na przywołanie, wycofuje się, szeroko próbuje obejść grupę ludzi lub intensywnie zaprasza ludzi do zabawy.

3. TEST SPRAWDZAJĄCY CHODZENIE PSA NA SMYCZY I BEZ SMYCZY PO WYZNACZONEJ TRASIE
Wykonanie testu:
Komisja wyznacza trasę w kształcie trójkąta, zetki, prostokąta lub inną, zaznaczając trzy miejsca, w których należy wykonać
komendę „siad” lub „stój” oraz omawiając zwroty do wykonania na trasie. Przewodnik deklaruje, czy pies wykona na zatrzymanie
komendę „siad” czy „stój”. Przewodnik może zapoznać się z trasą bez psa.
Przewodnik prowadzi psa po wyznaczonej trasie w jedną stronę przy jednej nodze, a w drugą przy drugiej nodze. Następnie trasę
pokonuje z psem bez smyczy po wybranej przez siebie stronie, wykonując te same zatrzymania.
Ocena:
Prawidłowy sposób wykonania:
- pies idzie przy nodze dopasowując się do Przewodnika, zatrzymania i zwroty wykonuje od razu, smycz jest luźna,
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- pies idzie bez smyczy przy nodze dopasowując się do Przewodnika, zatrzymania i zwroty wykonuje dynamicznie,
Reakcje niepożądane:
- pies idzie wolno lub ciągnie, Przewodnik dopasowuje się do psa,
- Przewodnik musi powtarzać komendę więcej nić trzykrotnie,
- pies wykonuje zatrzymania i zwroty z ociąganiem,
- konieczna jest ciągła korekta smyczą,
- pies odchodzi od przewodnika, poza wyznaczoną trasę.
Ciągłe napięcie smyczy powoduje niezaliczenie testu.

4. TEST SPRAWDZAJĄCY ZOSTAWANIE I PRZYCHODZENIE PSA NA KOMENDĘ PRZY ROZPROSZENIACH
Wykonanie testu:
Pies siedzi przy Przewodniku. Przewodnik zostawia zapiętą lub odpina smycz i wydaje psu komendę „zostań”. Przewodnik odchodzi
na 8 metrów w wyznaczone miejsce, zwraca się w stronę psa, odczekuje około 15 sekund i na sygnał Komisji przywołuje psa. Pies
przychodzi i siada przed Przewodnikiem (następnie do nogi) lub przy nodze. Przewodnik ponownie wydaje psu komendę „zostań”.
Sam wraca w wyznaczone miejsce, a Testujący kładzie psią zabawkę w odległości około 2 metrów od trasy przejścia psa. Następnie
na sygnał Komisji Przewodnik ponownie przywołuje psa.
Ocena:
Prawidłowy sposób wykonania:
- pies zostaje na miejscu. Na komendę przychodzi do Przewodnika po linii prostej lub lekko po łuku,
- w drugim przypadku, pies pobudza się lekko z powodu zabawki, ale przychodzi do Przewodnika.
Reakcje niepożądane:
- pies nie zostaje, podąża za Przewodnikiem. Można powtórzyć ćwiczenie jeszcze raz,
- pies nie wykonuje komendy (np. siedzi w miejscu, odbiega w inną stronę, mija przewodnika i biegnie dalej),
- pies podbiega do zabawki i zaczyna się nią bawić. Jeśli odstąpi od zabawy i przyjdzie do Przewodnika na komendę, test zostaje
zaliczony z obniżoną punktacją.
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5. TEST SPRAWDZAJĄCY REAKCJĘ PSA NA DOTYK ORAZ CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNE I PRZEGLĄD WETERYNARYJNY
Wykonanie testu:
Pies siedzi lub stoi przy Przewodniku. Testujący podchodzi do psa w sposób dla niego zrozumiały (po łuku), zniża się do psa, daje
mu do powąchania rękę. Następnie głaszcze go po klatce piersiowej, bokach i grzbiecie. Drapie za uchem, delikatnie przytula się do
psa. Następnie Testujący wykonuje wymienione czynności w dowolnej kolejności: ogląda psu futro, przeczesuje je palcami,
szczotką lub rękawicą, ogląda psu zęby, ogląda psu oczy, ogląda uszy psa, ogląda łapy psa i dotyka pazurów i opuszek, dotyka
grzbietu i boków, dotyka okolic słabizny i ogona.
Ocena:
Reakcje prawidłowe:
- pies akceptuje dotyk i działania Testującego, jest zrelaksowany,
- pies zachęca Testującego do kontynuacji głaskania (nadstawia się), może zmieniać pozycję,
- pies sygnalizuje lekki dyskomfort sytuacji (wysyła sygnały uspokajające), ale pozwala na działania Testującego.
Reakcje niepożądane:
- brak akceptacji działań Testującego, wystąpienie objawów stresu np. ziajanie, ślinienie się, pocenie się łap, nadmierne gubienie
sierści, łupież itp.
- okazywanie silnego niepokoju i/lub uniemożliwienie wykonania którejkolwiek z czynności poprzez wycofywanie się psa, chowanie
się za Przewodnika, sztywnienie, nerwowe kontrolowanie ruchów Testującego.
- zbyt gwałtownie okazywana radość (skakanie, zachęta do zabawy, itp.).

6. TEST SPRAWDZAJĄCY REAKCJĘ PSA NA NIEPRZEWIDYWANY BODZIEC – STABILNOŚĆ EMOCJONALNA
Wykonanie testu:
Pies siedzi lub stoi przy Przewodniku. Testujący zbliża się do zdających (może poruszać się dookoła nich), w dowolnym momencie
używa wybranego bodźca np. dźwiękowego (kołatki, grzechotki, metal o metal, uderzenie w plastikowa butelkę lub optycznego
(parasol, worek na śmieci). Test powtarzany jest dwukrotnie ze zmianą bodźca. Przewodnik może uspokoić psa po każdym
zastosowaniu bodźca.
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Ocena:
Reakcje prawidłowe:
- pies toleruje prezentowane bodźce,
- pies zwraca uwagę na prezentowany bodziec panując nad swoimi emocjami,
- pies reaguje na prezentowany bodziec jednorazowo zmieniając pozycję, po uspokojeniu przez Przewodnika, wraca do
poprzedniej.
Reakcje niepożądane:
- brak kontroli emocji, silne okazywanie strachu np. wycofywanie się, chowanie się za Przewodnika, próby ucieczki; szczekanie,
skakanie, próby atakowania bodźca optycznego lub Testującego.

7. TEST SPRAWDZAJĄCY POSŁUSZEŃSTWO PSA W OTOCZENIU DZIECIĘCYCH AKCESORIÓW I ZABAWEK
Wykonanie testu:
Pies opuszcza teren egzaminu na chwilę. Następuje wniesienie na teren kilku zabawek np. bączek, duża piłka, zabawka muzyczna,
świecąca i poruszająca się, duży pluszak itp. Przewodnik przeprowadza psa na luźnej smyczy obok zabawek a następnie zostaje
poproszony o wykonanie kilku prostych komend w otoczeniu akcesoriów. Należy przygotować się do wykonania następujących
komend w kolejności podanej przez członka Komisji: siad, leżeć, stój, patrz, przywołanie i zostań - co najmniej na 30 sekund. W
trakcie wykonywania komendy „zostań” Komisja może podrzucić piłkę, poruszyć szarpakiem, dołożyć lub zabrać jedną z zabawek
itp.
Ocena:
Prawidłowy sposób wykonania:
- pies spokojnie podąża za przewodnikiem, choć zauważył akcesoria, następnie prawidłowo i ze skupieniem wykonuje zadane
komendy
- pies jest lekko pobudzony akcesoriami, cieszy się na ich widok, obwąchuje ale na komendę Przewodnika się uspokaja i podąża za
nim na luźnej smyczy; przy wykonywaniu komend pies rozprasza się lekko ale reaguje na słowną korektę przewodnika
Reakcje niepożądane:
- nadmierne pobudzenie, pies ciągnie Przewodnika w kierunku akcesoriów, nie daje się uspokoić komendą,
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- strach np. wycofanie, chowanie się za Przewodnika, próba ucieczki,
- szczekanie, sygnały grożące wysyłane w kierunku akcesoriów,
- pies odmawia wykonania komend zadanych przez Komisję.

8. TEST SPRAWDZAJĄCY REAKCJĘ PSA NA BODZIEC NEGATYWNY
Wykonanie testu:
Pies siedzi lub stoi przy przewodniku. Testujący daje się psu zapoznać ze sobą i następnie pochyla się nad psem, dotyka jego
boków i grzbietu, lekko ciągnie za ogon lub szczypie psa, ściska łapę psa. Następnie przyjacielsko żegna się z psem.
Ocena:
Reakcje prawidłowe:
- pies toleruje bodziec negatywny
- pies sygnalizuje lekki dyskomfort i wysyła sygnały uspokajające ale pozwala na działania Testującego
Reakcje niepożądane:
- wyraźny dyskomfort, nie radzenie sobie emocjonalne z sytuacją, wycofywanie się, chowanie się za Przewodnika, itp.
- wysyłanie w kierunku Testującego sygnałów grożących tj. kłapanie zębami, warczenie
- gwałtowne odskoczenie psa od Testującego
Uwaga: Testujący jest przygotowany zawodowo do przeprowadzenia takich testów.

9. TEST SPRAWDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ KOMEND OPTYCZNYCH PRZEZ PSA
Wykonanie testu:
Zestaw komend do pokazania:
- pozostanie na miejscu – przewodnik oddala się na około 2 metry
- połóż się
- siad
- przywołanie do mnie lub do nogi
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Komisja pokazuje na kartach komendy do wykonania w dowolnej kolejności. Przewodnik prezentuje z psem pokazaną komendę za
pomocą sygnału optycznego. Przewodnik może zwrócić uwagę psa na siebie wołając jego imię, cmokając lub w inny sposób oprócz
wymawiania komendy.
Ocena:
Prawidłowy sposób wykonania:
- pies wykonuje każdą komendę natychmiast po pokazaniu sygnału optycznego lub z niewielkim opóźnieniem (max 5 sekund).
Reakcje niepożądane:
- Przewodnik musi powtórzyć komendę optyczną więcej niż trzy razy,
- brak wykonania jednej z komend obniża ocenę, brak wykonania dwóch komend – test nie zostaje zaliczony.

10. TEST SPRAWDZAJĄCY NIEPODEJMOWANIE POKARMU PRZEZ PSA NA KOMENDĘ PRZEWODNIKA
Wykonanie testu:
Na sygnał Komisji Przewodnik podchodzi z psem do miejsca gdzie w 4 punktach rozłożony jest różnorodny pokarm (np. na talerzu,
na krześle, w ręce siedzącej osoby). Pies musi być doprowadzony do punktów na odległość około 50 cm, Przewodnik może wydać
komendę siad przed pokarmem. Pies nie podejmuje pokarmu na komendę Przewodnika.
Ocena:
Prawidłowy sposób wykonania:
- pies nie podejmuje pokarmu na komendę Przewodnika.
Reakcje niepożądane:
- pies usiłuje podjąć pokarm pomimo komendy, Przewodnik uniemożliwia mu to poprzez korektę smyczą - dozwolona jednorazowa
korekta,
- pies podejmuje pokarm – test nie zostaje zaliczony.
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11. TEST SPRAWDZAJĄCY REAKCJE PSA NA WIDOK, ZAPACH, ODRUCHY CHOREGO ORAZ NA SPRZĘT MEDYCZNY
Wykonanie testu:
Do siedzącego (na krześle lub wózku inwalidzkim) Testującego podchodzi przewodnik z psem. Obchodzą siedzącego dookoła,
Przewodnik sadza psa blisko siedzącego. Następnie Testujący sięga po kule, wstaje powili i poruszając się o kulach wspólnie z
Przewodnikiem i psem pokonują wyznaczoną trasę. Pies prowadzony jest pomiędzy Przewodnikiem a osobą Testującą.
Ocena:
Prawidłowy sposób wykonania:
- pies spokojnie obserwuje Testującego bez strachu i bez agresji, podąża przy nodze Przewodnika oraz siada na komendę,
- pies jest zainteresowany Testującym, próbuje go obwąchać,
- pies sygnalizuje lekkie zaniepokojenie, wysyła sygnały uspokajające, ale na komendę Przewodnika uspokaja się i wykonuje
zadanie.
Reakcje niepożądane:
- pies nie chce iść w kierunku Testującego, nie reaguje na komendę siad,
- pies ucieka, wycofuje się lub chowa się za Przewodnika pomimo uspokajania,
- pies skacze lub grozi szczekaniem i warczeniem Testującemu.

12. TEST SPRAWDZAJACY SPOSÓB PODEJMOWANIA POKARMU PRZEZ PSA NA KOMENDĘ
Wykonanie testu:
Pies siedzi przy Przewodniku. Podchodzi Testujący. Bierze od Przewodnika 3 kulki karmy i podaje ją psu na otwartej dłoni,
trzymając w dwóch palcach i w lekko zaciśniętej dłoni. Następnie w zaciśniętej dłoni Testującego ukryta zostaje pasta (pasztet,
serek, masło). Przewodnik każdorazowo wydaje komendę pozwalającą psu pobrać jedzenie.
Ocena:
Prawidłowy sposób wykonania:
- pies, słysząc komendę bierze karmę spokojnie, delikatnie wydobywa karmę nosem lub językiem z lekko zaciśniętej dłoni, pies
ochoczo wylizuje dłoń i wydobywa ukrytą pastę,
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Reakcje niepożądane:
- pies bierze karmę niedelikatnie i łapczywie,
- pies rezygnuje z wylizania pasty,
- pies pomaga sobie łapą.

13. TEST SPRAWDZAJCY POZOSTAWANIE PSA W POZYCJI LEŻĄCEJ PRZY PROSTYCH CZYNNOŚCIACH TERAPEUTYCZNYCH
Wykonanie testu:
Na kocu lub materacu Przewodnik układa psa do leżenia na boku, lub w pozycji leżącej przodem (pies przyjmuje wygodną dla
siebie pozycję). Obok są przygotowane akcesoria do czesania. Testujący zbliża się do nich, siada obok psa, głaszcze go, czesze
wskazane przez Przewodnika miejsca, a następnie Testujący kładzie się wzdłuż grzbietu psa, naturalnie głaszcząc go. W trakcie
testu pies może zmienić pozycję z leżenia do siadu jeśli służy to nawiązaniu kontaktu z Testującym. Testujący również może
dostosować swoją pozycję do psa, tak aby ich relacja była naturalna. Przewodnik inicjuje i prowadzi rozmowę z Testującym
imitując sytuację terapeutyczną.
Cały test trwa mniej więcej 2 minuty.
Ocena:
Prawidłowy sposób wykonania:
- pies jest zrelaksowany, akceptuje działania Testującego,
- pies leży uspokajany przez Przewodnika, zmienia pozycje z leżenia na boku do leżenia przodem lub/i odwrotnie,
- pies naturalnie nawiązuje kontakt z Testującym.
Reakcje niepożądane:
- pies nie chce się położyć, nie akceptuje działań Testującego, nie nawiązuje z nim kontaktu
- pies zmienia pozycję, co chwilę lub podnosi się z pozycji leżącej do siadu wielokrotnie
- pies rozkłada się zabawowo brzuchem do góry (dopuszczalna jednorazowa zmiana pozycji), wije się radośnie, nie dając się
uspokoić Przewodnikowi.
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14. PREZENTACJA WYBRANYCH SZTUCZEK Z UZASADNIENIEM TERAPEUTYCZNYM
Wykonanie testu:
Przewodnik ma do zaprezentowania trzy dowolne sztuczki różnego rodzaju.
Przewodnik opowiada Komisji o wykorzystaniu terapeutycznym wybranych ćwiczeń, po czym prezentuje je z psem (możliwe
wykorzystanie dowolnych dodatkowych akcesoriów).
Ocena:
Prawidłowy sposób wykonania:
- pies ochoczo wykonuje sztuczki.
Komisja ocenia zgodność prezentowanych ćwiczeń z wcześniejszym opisem.
Reakcje niepożądane:
- pies odmawia wykonania sztuczek,
- sztuczki są wykonywane inaczej niż opisał to Przewodnik.
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II. REGULAMIN EGZAMINU
1. Egzamin dla psów pracujących w dogoterapii organizowany jest, co pół roku, lub w zależności od zapotrzebowania, częściej.
2. Pies przystępujący do egzaminu nie może być młodszy niż 12 miesięcy w przypadku klasy PIES-W i 15 miesięcy w przypadku klasy
PIES-T.
3. Psy zgłaszane są na egzamin do 14 dni przed ogłoszoną datą egzaminu – właściciele wypełniają „Formularz zgłoszenia na egzamin”
(plik do pobrania ze strony www.dogfield.pl) i akceptują warunki egzaminu zawarte w regulaminie.
4. W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzą trzy lub cztery osoby: minimum dwie osoby posiadające kwalifikacje zawodowe jako:
szkoleniowiec/treser/behawiorysta/zoopsycholog, oraz co najmniej jedna osoba - praktyk dogoterapii/lub osoba, która wyszkoliła
jednego psa pracującego w dogoterapii.
W skład Komisji nie może wchodzić właściciel psa przystępującego do egzaminu.
W przypadku, gdy, któraś z osób w Komisji podchodzi do egzaminu w danym dniu, możliwa jest tymczasowa wymiana składu Komisji.
Wszyscy członkowie Komisji odpowiadają za merytoryczną poprawność egzaminu, w razie potrzeby decydują o dyskwalifikacji psa,
podpisują karty egzaminacyjne i zaświadczenia. Wynik poszczególnych testów jest szczegółowo omawiany ze zdającym.
5. Egzamin organizowany jest w dwóch klasach:
a) Klasa – Pies wizytujący (PIES-W)
b) Klasa – Pies terapeutyczny (PIES-T).
6. Pies wizytujący może uczestniczyć w zajęciach typu edukacyjnego (przedszkola, świetlice środowiskowe, szkoły, szpitale, itp.) lub typu
rekreacyjnego (imprezy okolicznościowe, pikniki).
7. Pies terapeutyczny może uczestniczyć w zajęciach wymienionych powyżej i w zajęciach terapeutycznych – indywidualnych lub
grupowych.
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8. Raz zdany egzamin, musi być powtarzany, co rok, z trzymiesięcznym okresem karencji - w przypadku, gdy termin egzaminu się
przesunął, pies jest z ważnych powodów niedysponowany (choroba, suka w cieczce itp.)
9. Przewodnik, którego pies zdał egzamin, otrzymuje zaświadczenie psa wizytującego/ terapeutycznego ważne 1 rok od daty egzaminu.
10.

Zarówno w klasie PIES-W, jak i PIES-T dopuszczalne jest niezaliczenie jednego testu.

11.

Pies może zdać dwie klasy jednego dnia. Decyzja zapada w momencie zgłaszania psa na egzamin. W przypadku zdawania dwóch

klas, powtarzane są tylko testy, którymi klasy różnią się. Przewodnik powinien przystąpić do zdawania PIES-T po co najmniej półgodzinnej
przerwie, w czasie której pies odpoczywa.
12.

W przypadku niezaliczenia jednego testu w PIES-W, pies podchodząc jednego dnia do egzaminu w PIES-T, musi zdać już wszystkie

testy, którymi klasy różnią się.
13.

Warunkiem przystąpienia psa do egzaminu jest jego dobry stan fizyczny i psychiczny.

14.

Jeżeli stan psychiczny psa podczas egzaminu wzbudza wątpliwości Komisji, to pomimo poprawnie wykonanych testów, egzamin

może zostać uznany za niezdany. Przez stan psychiczny wzbudzający wątpliwości rozumiane są objawy stresu, brak stabilności
emocjonalnej, wahania nastroju, brak samokontroli, reaktywność, pobudliwość, lękliwość, agresja.
15. Przewodnik jest zobowiązany okazać książeczkę zdrowia psa (paszport) z aktualnymi szczepieniami psa.
16. Przed przystąpieniem do egzaminu pies powinien załatwić swoje potrzeby fizjologiczne w trakcie spokojnego spaceru.
17. Pies powinien mieć miękką obrożę lub szelki oraz smycz. Zakazane są obroże: zaciskowe, elektryczne oraz kolczatki, kagańce i
smycze automatyczne.
18. Suki w cieczce mogą przystąpić do egzaminu, jednak Przewodnik ma obowiązek poinformować o tym Komisję Egzaminacyjną. Suki te
będą egzaminowane w ostatniej kolejności.
19. Przewodnik odpowiada za zachowanie psa w trakcie egzaminu i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody wyrządzone przez
psa.
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III. KRYTERIA OCENY
1. Komisja egzaminacyjna ocenia każdy test w skali od 0 do 3 punktów. Ocena:
3 pkt. = test został wykonany z odpowiednią precyzją i dynamiką
2 pkt. = test został wykonany, bez odpowiedniej precyzji, Przewodnik zastosował dopuszczalne korekty
1 pkt. = test został wykonany, ale konieczna była korekta Przewodnika, wystąpiły niedyskwalifikujące reakcje niepożądane
0 pkt. = test niezdany – test nie został wykonany lub wystąpiła sytuacja dyskwalifikująca
Aby przewodnik z psem zdał egzamin musi otrzymać łącznie nie mniej niż 29 punkty na 42 możliwe do zdobycia i zaliczyć co najmniej 13
testów.
2. Zdawanie egzaminu zostanie przerwane, a pies zostanie zdyskwalifikowany w przypadku wystąpienia którejkolwiek z reakcji:
- warczenie, pokazanie zębów, szczypanie, gryzienie, nadmierne niedające się uspokoić szczekanie,
- skakanie na osobę testującą lub pozoranta, ruchy kopulacyjne wobec człowieka, nadmierne niedające się uspokoić pobudzenie,
znaczenie terenu moczem,
- ucieczka psa poza teren egzaminu, brak kontroli przewodnika nad psem na terenie egzaminu, nagrodzenie psa w trakcie
wykonywania testu.
3. Przewodnik, który stosuje jakąkolwiek presję fizyczną wobec swojego psa, siłowo wymusza komendy lub używa podniesionego głosu,
krzyczy na psa, zostanie zdyskwalifikowany.
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4. Pies w trakcie wykonywania testów powinien być prowadzony na luźnej smyczy. Prowadzenie psa na napiętej smyczy obniża ocenę
testu o 1 punkt.
5. Przewodnik może nagrodzić psa za wykonany test po jego zakończeniu.
6. Przewodnik może w trakcie testu powtórzyć wydaną komendę do trzech razy. Wpływa to na ogólną ocenę testu.
7. Jeśli Przewodnik zauważy u swojego psa konieczność załatwienia potrzeby fizjologicznej może poprosić o przerwę. Jeśli wydarzyło się to
w trakcie trwania testu, musi on być powtórzony.
8. W czasie trwania egzaminu Przewodnikowi przysługuje jedna, pięciominutowa przerwa, niewpływająca na ogólną ocenę psa. Chęć
skorzystania z przerwy należy zgłosić po zakończeniu dowolnego testu.
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