REGULAMIN
LICENCJI HODOWLANEJ dla psów ( KÖRUNG) w rasy owczarek niemiecki.
Zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego Związku Kynologicznego
w Polsce w dniu 25.11.2015 r.
I. Postanowienia ogólne
Celem licencji hodowlanej jest podniesienie poziomu hodowli i wyselekcjonowanie
najwybitniejszych psów i suk zarówno pod względem budowy anatomicznej jak i cech
psychicznych.
1. Przystąpienie do licencji jest dobrowolne.
2. Do przeprowadzania licencji uprawnieni są sędziowie-licencjatorzy.
3. Licencję organizuje Klub Owczarka Niemieckiego lub sekcja ON Oddziału ZKwP,
za zgodą Zarządu KON. Zgłoszenia licencji przyjmuje Zarząd Klubu Owczarka
Niemieckiego i przesyła do informacji do Głównej Komisji Szkolenia ZG ZKwP.
4. Opłatę za licencję ustala organizator.
5. Zgłoszenie o którym mowa w pkt .3 powinno nastąpić nie później niż 30 dni przed
planowanym terminem przeprowadzenia licencji, oraz powinno zawierać:
 termin przeprowadzenia licencji wraz z godziną rozpoczęcia licencji;
 miejsce organizacji licencji;
 skład komisji: kierownik licencji, pozorant, proponowana obsada sędziowska.
6. Zarząd KON wydaje certyfikat licencji oraz ustala opłatę za jego wydanie.
7. Ocena sędziego jest ostateczna i nie podlega żadnym protestom.
8. Właścicielem psa przedstawionego do licencji może być jedynie członek Klubu
Owczarka Niemieckiego w Polsce.
9. Właściciel psa ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, przez niego
wyrządzone.
II. Warunki przystąpienia do licencji
Do licencji hodowlanej mogą przystąpić tylko psy i suki rasy owczarek niemiecki
krótkowłosy
i długowłosy w wieku min. 18 miesięcy, posiadające nadany numer PKR, oraz:
 posiadają wyszkolenie użytkowe co najmniej IPO1 lub równoważne z oceną
z konkurencji C minimum 80 punktów,
 posiadają wbitą w rodowód pieczątkę wolny od dysplazji biodrowej HD i łokciowej
ED,
 psy posiadają oceny doskonałe lub bardzo dobre z trzech wystaw, uzyskane w wieku
powyżej 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, w tym jedną
z wystawy międzynarodowej lub klubowej,
 suki posiadają oceny doskonałe, bardzo dobre lub dobre z trzech wystaw, uzyskane w
wieku powyżej 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, w
tym jedną z wystawy międzynarodowej lub klubowej,
 muszą mieć pieczątkę w rodowodzie o zbadaniu kodu DNA oraz potwierdzony profil
przez laboratorium uznane przez WUSV.
Inne zalecenia:
 psy chore nie są dopuszczone do licencji,
 suki w cieczce muszą być zgłoszone sędziemu przed wprowadzeniem na plac. Sędzia
ustali sposób dalszego ich uczestnictwa.

 suki szczenne należy zgłosić Sędziemu. Nie mogą uczestniczyć w licencji suki po 42
dniu ciąży lub suki do 42 dnia po dacie urodzenia szczeniąt.
 wszystkie psy muszą być zidentyfikowane poprzez odczyt tatuażu lub numeru chip.
III. Obowiązki Organizatora
1. Przygotowanie odpowiedniego terenu do przeprowadzenia licencji.
2. Zapewnienie w odpowiedniej ilości pomocników dla sędziego (kierownik licencji,
pozorant i inne osoby).
3. Zapewnienie sprzętu i wyposażenia.
IV. Sprzęt i wyposażenie
1. Stolik dla sędziego.
2. Ring o odpowiedniej wielkości.
3. Miarka licencyjna.
4. Taśma do pomiaru obwodu klatki piersiowej.
5. Waga.
6. Dwa pistolety hukowe z amunicją 6mm w odpowiedniej ilości.
7. Numery startowe dla przewodników psów.
V. Obowiązki kierownika licencji
Kierownik licencji w imieniu Organizatora odpowiada za:
 terminowe dostarczenie zgłoszeń,
 sprawdzenie dokumentów czy są kompletne i właściwe,
 informowanie sędziego o kolejności psów,
 stworzenie listy (katalogu) uczestników z podziałem na psy i suki,
 przekazanie dokumentów sędziemu przed przystąpieniem do licencji,
 sprawdzenie opłacenia składek.
VI. Zgłoszenie psa do Licencji Hodowlanej
Zgłoszenie psa należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej na 7 dni przed terminem licencji.
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 rodowód,
 dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa,
karty ocen min. IPO i BH),
 oceny z wystaw.
VII. Przebieg licencji Hodowlanej
1. Ocena zachowania psa
Każdy pies podlega ocenie zachowania podczas przebiegu całej licencji. Pies musi
zachować pewność siebie, odporność na stres, spokój i brak agresji.
2. Próba odporności na strzał
Z odległości, co najmniej 15 kroków oddaje się, co najmniej dwa strzały
z pistoletu startowego (6mm). Pies nie może okazywać strachu ani nadmiernej
pobudliwości. Próbę odporności na strzał przeprowadza się na ringu w grupach:
osobno psy i suki. W przypadku reakcji negatywnej egzamin zostaje przerwany i
pies nie uczestniczy w dalszej części licencji.

3. Próba odwagi - TSB.
Pomocnikiem sędziego w próbie odwagi-TSB jest licencjonowany pozorant – członek
Klubu Owczarka Niemieckiego, który ma wykonywać jego polecenia i stosować się
do jego wskazówek.

Próba odwagi-TSB przebiega następująco:
a. Napad zza namiotu.
Przewodnik melduje się do sędziego z psem gotowym do próby i zajmuje wyznaczone
miejsce na terenie testów. Na znak sędziego przewodnik idzie z psem na smyczy
w kierunku namiotu (kryjówki) i zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu (25m od
namiotu/kryjówki). Przewodnik odpina smycz i na znak sędziego idzie z psem przy
nodze bez smyczy w kierunku namiotu (kryjówki). Pies musi wykazać się
posłuszeństwem podczas prowadzenia bez smyczy. Gdy przewodnik z psem znajduje
się w odległości około 5-7 kroków od namiotu (kryjówki), na znak sędziego, pozorant
wybiega zza niego w kierunku przewodnika i psa. Pies musi natychmiast energicznie
zaatakować pozoranta, chwytając za rękaw. Chwyt musi być mocny i pełny. Gdy pies
trzyma rękaw pozorant prowadzi psa w uchwycie w kierunku sędziego. Podczas
prowadzenia pies otrzymuje dwa uderzenia pałką na bok lub grzbiet. Na znak sędziego
pozorant zatrzymuje się i przyjmuje postawę w bezruchu. Pies samodzielnie lub po
usłyszeniu komendy od przewodnika, puszcza rękaw i zaczyna pilnować pozoranta.
Na znak sędziego przewodnik idzie do psa, zapina go na smycz i udaje się do
wyznaczonego namiotu (kryjówki).
b. Atak na psa w ruchu.
Na znak sędziego przewodnik wychodzi z psem zza namiotu (kryjówki) i zajmuje
wyznaczoną linią pozycję. Przewodnik odpina psa i trzyma go za łańcuszek lub
obrożę. Na znak sędziego, pozorant wychodzi z oddalonego 70 do 80 kroków od
przewodnika namiotu (kryjówki) i kieruje się w kierunku przewodnika. Pozorant
prowokuje psa i biegnie prosto na przewodnika i psa. Sędzia daje znak przewodnikowi
by ten puścił psa w celu odparcia ataku. Przewodnik daje psu komendę i puszcza psa,
pozostając w miejscu. Pies natychmiast po komendzie, energicznie rusza w kierunku
pozoranta i pewnie odpiera atak, chwytając mocno za rękaw. Chwyt musi być mocny
i pełny. Po chwyceniu za rękawa, pies musi stawiać opór pozorantowi w celu jego
zatrzymania. Pozorant w tej próbie pozoruje uderzenia, ale nie uderza psa pałką. Na
znak sędziego pozorant zatrzymuje się i przyjmuje pozycję w bezruchu. Pies
samodzielnie lub po usłyszeniu komendy od przewodnika, puszcza rękaw i zaczyna
pilnować pozoranta. Na znak sędziego przewodnik idzie normalnym krokiem do psa
i zapina go na smycz. Przewodnik podchodzi do sędziego i melduje się z psem przy
boku. Następnie opuszczają plac.
c. Indentyfikacja.
Po zakończonej próbie odwagi-TSB sędzia dokonuje identyfikacji psa sprawdzając
numer tatuażu lub chip.
d. Ocena.
Ocena próby odwagi-TSB składa się z dwóch elementów: oceny puszczania i oceny
absolutnego posłuszeństwa i zdolności do kontroli psa, w odniesieniu do jego

naturalnych instynktów oraz jego zdolności psychicznych w odniesieniu do stresu i
zachowania pewności siebie.
Zasady oceny próby odwagi -TSB są następujące:
1. Puszczanie
1.1. Podczas obydwu prób, po zatrzymaniu się pozoranta pies musi samodzielnie puścić.
1.2. Przewodnik pierwszą komendę może wydać samodzielnie.
1.3. W przypadku, gdy pies nie puści po pierwszej komendzie, przewodnik otrzymuje od
sędziego zgodę na drugą komendę, jeśli pies nie puści po drugiej komendzie, sędzia
zezwala przewodnikowi by podejść do psa i wydać trzecią komendę.
1.4. Po wydaniu głośnej komendy przewodnik musi spokojnie stać, nie wywierając
wpływu na psa.
1.5. Imię psa może być użyte jako komenda do puszczenia.
1.6. Gdy pies po wydaniu głośnej komendy samodzielnie puści rękaw, zostaje to uznane
za prawidłowe puszczenie. Przewodnik musi jednak znajdować się co najmniej
5 kroków od psa.
1.7. Gdy pies po ataku zza namiotu i po ataku psa w ruchu samodzielnie lub po
komendzie puści rękaw przyznawana jest ocena „puścił”.
1.8. Jeśli to nie nastąpiło, nawet tylko podczas jednej próby, pies otrzymuje ocenę „nie
puścił”.
1.9. Wydane oceny pozostają niezmienione.
1.10. Sędzia ocenia zachowania psa i przewodnika podczas całej próby odwagi-TSB.
2. Ocena absolutnego posłuszeństwa i zdolności do kontroli psa, w odniesieniu do jego
naturalnych instynktów oraz jego zdolności psychologicznych w odniesieniu do stresu
i zachowania pewności siebie (TSB).
2.1. Łączną ocenę próby odwagi - TSB przyznaje się w trzech stopniach: „wybitna”,
„wystarczająca” i „niewystarczająca”.
2.2. Ocena „Wybitna”:
Pies jest pewny siebie, skupiony na osiągnięciu celu, pewny i silny chwyt, nie
wykazuje żadnych negatywnych reakcji na uderzenia pałki, jest uważny podczas fazy
pilnowania.
2.3. Ocena „Wystarczająca”:
Pies wykazuje pewne ograniczenia np. w pewności siebie, dążeniu do celu, w
uchwycie, podczas uderzeń pałką czy w fazie pilnowania.
2.4. Ocena „Niewystarczająca”:
Pies wykazuje brak pewności siebie, ma silne ograniczenia pod obciążeniem i
wykazuje brak zainteresowania pozorantem, oddalił się na ponad 2 metry od pozoranta
w fazie pilnowania, a przed zapięciem smyczy przez przewodnika.
4. Pomiary ciała.
Pomiary takie jak waga ciała, głębokość klatki piersiowej i obwód klatki piersiowej mogą być
wykonane przez Kierownika Licencji lub upoważnionego pomocnika. Pomiaru wysokości w
kłębie dokonuje sędzia.
5. Ocena pozycji stój i w ruchu.
Podczas oceny w pozycji stojącej i w ruchu sędzia sporządza dokładny opis anatomiczny psa.
Pies pokazywany jest przez przewodnika bez znaczącej pomocy.
6. Licencji hodowlanej nie otrzymują psy, wykazujące:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

negatywną reakcję na strzał,
zachowania lękowe lub agresywne,
ocenę „Niewystarczająca” z próby odwagi – TSB,
istotne wady anatomiczne,
wzrost odbiegający od standardu więcej niż 1cm,
wady jąder,
wady uzębienia,
istotne wady w pigmentacji,
psy bez podszerstka.

7. Opis psa, wpis do rodowodu i książeczki startowej.
Po zakończeniu oceny sędzia ogłasza opis psa oraz wynik oceny licencji hodowlanej, który
wpisuje do rodowodu i książeczki startowej:
-Przyznano licencję hodowlaną na 2 lata/dożywotnią.
-Nie przyznano licencji hodowlanej.
co potwierdza własnoręcznym podpisem.
VIII. Licencja Hodowlana.
Przyznanie licencji hodowlanej.
1. Licencja jest dwustopniowa: pierwsza przyznawana jest na okres 2 lat, druga licencja
jest dożywotnia, jednak na wniosek sędziego-licencjatora lub Głównej Komisji
Hodowlanej ZKwP może zostać zawieszona czasowo, bądź odebrana przez Zarząd
Klubu. Licencję dożywotnią należy przeprowadzić do końca okresu, w którym upływa
ważności licencji dwuletniej. Nie przystąpienie do licencji dożywotniej w tym czasie
skutkuje utratą praw do przystąpienia do licencji dożywotniej. Pies musi ponownie
przystąpić do licencji dwuletniej.
2. Przyznana licencja hodowlana oznacza wysoką jakość hodowlaną psa, określa
zalecenia do jego hodowli oraz stwierdza, że:
a. wymiary, waga i anatomiczna budowa psa odpowiada standardowi rasy,
b. wykazuje on prawidłowe zachowanie, zrównoważenie, pewność siebie,
łagodność, czujność, wybitną reakcję na bodźce, pewność siebie pod
obciążeniem,
c. nie ma wad anatomicznych, nie ma wad zgryzu ani nie ma też wad w
uzębieniu; podwójne przedtrzonowce 1 są dozwolone.
3. Przyznana licencja hodowlana jest tożsama z nabyciem przez psa uprawnień
hodowlanych oraz:
 oznacza zgodę na trzy mioty w ciągu 2 lat dla suk,
 jest warunkiem wpisania reproduktora na centralną listę reproduktorów,
 szczenięta urodzone po licencjonowanych rodzicach otrzymują odpowiedni wpis
do rodowodu - skrót „LC” wpisywany po nr PKR szczenięcia.
4. Pies z zaliczoną licencją otrzymuje certyfikat licencji hodowlanej.

IX. Postanowienia końcowe.
1. W terminie do 15 dni od przeprowadzenia licencji organizator ma obowiązek
przekazania do KON protokołu licencji zawierającego poza danymi czasu, miejsca,

2.

3.
4.
5.

sędziego i pozoranta, bezwzględnie dokładną ewidencję przystępujących do licencji
psów z podaniem wyników. Niespełnienie powyższego wymogu będzie skutkować
unieważnieniem przeprowadzonej licencji.
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowo, a do tego czasu fakultatywnie, przed
przystąpieniem do licencji hodowlanej wymagane będzie zaliczenie próby
wytrzymałościowej AD. Zasady organizacji próby wytrzymałościowej AD określa
załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.
Dokumentację psów i suk związaną z licencją hodowlaną prowadzi Klub ON ZKwP.
Dane te są publikowane na stronie www Klubu ON.
Klub przekazuje protokół o którym mowa w pkt. 1 przeprowadzonej licencji
hodowlanej do GKH ZKwP.
Naruszenie wymogów dotyczących przeprowadzania licencji hodowlanej będzie
skutkować unieważnieniem przeprowadzonej licencji.

Traci ważność REGULAMIN LICENCJI HODOWLANEJ (KOERUNG) dla psów rasy
owczarek niemiecki zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego Związku Kynologicznego
w Polsce w dniu 31.07.2013

