
 

wykonanie Próby TSB : 

I. Napad z kryjówki 

 

1.Przewodnik z zapiętym psem na smyczy melduje się u sędziego . 

2. Na polecenie sędziego przewodnik zajmuje miejsce ok 25 m od kryjówki , na początku wyznaczonej 

linii. 

Przyjmuje pozycję podstawową i odpina psa ze smyczy . 

3. Smycz należy przewiesić lub schować. 

4. Na polecenie sędziego , przewodnik z psem idącym bez smyczy przy nodze , idą wzdłuż zaznaczonej 

linii w kierunku kryjówki pozoranta . 

5. Pies musi iść przy nodze przewodnika do punktu , który znajduje się na końcu wyznaczonej linii i który 

jest ok. 7 metrów przed kryjówką  . Wielokrotne komendy słowne są dozwolone , lekkie przytrzymanie 

psa za obrożę jest dozwolone . Po osiągnięciu przez przewodnika i psa punktu końcowego, pozorant na 

polecenie sędziego podejmuje atak z kryjówki na przewodnika i psa , używając okrzyków. 

Jeżeli pies odbiegnie od nogi przed punktem końcowym , należy przerwać próbę ataku. 

Przewodnik ponawia próby doprowadzenia psa przy nodze do punktu końcowego linii 7 metrów przed 

kryjówką. 

6. Pies musi pewnie i energicznie podjąć obronę poprzez pełny i mocny chwyt . 

7. Po złapaniu rękawa , pozorant w trakcie prowadzenia psa uderza psa pałką w okolice uda , boku lub 

kłębu . 

8. W celu zacęcenia do podjęcia ataku przez psa , dozwolone jest wydanie komendy przez przewodnika . 

9. Na polecenie sędziego pozorant zaprzestaje ataku na psa , zatrzymuje się i stoi nieruchomo. 

10. Pies powinien samodzielnie , lub na komendę "puść"(lub jakąś inną) puścić rękaw i uważnie pilnować 

pozoranta. 

    Komendę można powtórzyć na polecenie sędziego jeszcze 2 razy . Jeżeli pies nie puści rękawa mimo 3 

komend , ćwiczenie należy przerwać i uznać za niezaliczone .  

11. Sędzia wydaje polecenie aby przewodnik podszedł do psa. 

12. Przewodnik zapina psa na smycz i udaje się do kryjówki wskazanej przez sędziego.  

 

II Odparcie ataku czołowego . 

 

1. Przewodnik otrzymuje polecenie wyjścia z kryjówki i zajęcia pozycji w wyznaczonym punkcie ( linia 

środkowa ) . 

2. Przewodnik odpina smycz i trzyma psa za obrożę .  

3. Niniejszą pozycję  pies ma zachować do momentu otrzymania od przewodnika rozkazu  " naprzód" lub 

innego w celu odparcia ataku . 

4. Pozorant na polecenie sędziego opuszcza kryjówkę do której wcześniej został skierowany przez 

sędziego , a znajdującej się w odległości ok. 70-80 kroków od przewodnika psa. normalnym krokiem 

idzie w kierunku linii środkowej . 

5. Przewodnik okrzykiem " zatrzymaj się!" próbuje zmusić pozoranta do zatrzymania się . 

6. Pozorant nie zważając na okrzyki atakuje czołowo przewodnika z psem. 

7. Natychmiast po rozpoczęciu ataku , sędzia wydaje polecenie przewodnikowi aby ten rozpoczął z psem 

próbę odparcia ataku. 

8. Przewodnik natychmiast wysyła psa , przy użyciu komendy "naprzód" lub innej , w celu odparcia ataku 

. 

9. Pies powinien bezpośrednio , energicznie , pełnym mocnym i spokojnym chwytem złapać rękaw w celu 

odparcia ataku . 

10. Jeżeli pies złapał rękaw , pozorant po krótkim prowadzeniu i straszeniu psa pałką  ( bez uderzeń 

pałką ) na polecenie sędziego , zatrzymuje się i stoi bez ruchu. 

11.  Pies powinien samodzielnie , lub na komendę "puść"(lub jakąś inną) puścić rękaw i uważnie pilnować 

pozoranta. 

     Komendę można powtórzyć na polecenie sędziego jeszcze 2 razy . Jeżeli pies nie puści rękawa mimo 

3 komend , ćwiczenie należy przerwać i uznać za niezaliczone . 

12. Na polecenie sędziego przewodnik normalnym krokiem podchodzi do psa i zapina go na smycz.  

13. Przewodnik ze swoim zapiętym na smycz psem odmeldowuje się u sędziego i schodzi z placu. 

 

III. identyfikacja psa. 

 



w miejscu opuszczania placu należy przeprowadzić identyfikację psa , który akurat zakończył pracę 

obrończą. 

Identyfikacji dokonuje osoba upoważniona do tego , lub inny sędzia. 

 

IV. Ocena 

 

Napad z kryjówki / Odparcie ataku czołowego 

                         

                                  np.:  5/5 

 

WZ: 5 

 

Reaguje zdecydowanie, bezpośrednio, energicznie i pewny siebie,  posiada skuteczny, spokojny , mocny i 

pełny chwyt we wszystkich fazach obrony .  Puszcza po wydanej komendzie słownej (1 + 2 dodatkowych 

komendach), oraz wykazuje zdecydowanie i pewność siebie w fazie pilnowania pozoranta przy bardzo 

dobrej twardości.  

 

WZ: 4  

 

Reaguje natychmiastowo i zdecydowanie,  ma dobry chwyt nie do końca pełny i/albo nieco niespokojny w 

wszystkich fazach prób obronny. Puszcza po wydanej komendzie słownej (1 + 2 dodatkowych 

komendach), oraz wykazuje dobrą fazę pilnowania przy dobrej twardości.   

 

WZ: 3  

 

Reaguje nieco niepewnie, powinien wykazywać więcej impetu i tempa, nieco hamuje.  Posiada słaby 

chwyt, który powinien być zdecydowanie głębszy i bardziej spokojny, puszcza raz uchwyt, lecz od razu 

chwyta ponownie.  Wykazuje jeszcze dobrą twardość. Puszcza po wydanej komendzie słownej (1 + 2 

dodatkowych komendach), i wykazuje jeszcze dobrą fazę pilnowania.  

 

WZ :2  

 

Reaguje bardzo niepewnie i niezdecydowanie, hamuje zdecydowanie, chwyta niepewnie albo prawie się 

zatrzymując, chwyta skrajnie płytko,  bardzo niepewnie, słabo i bez skutku. Puszcza po wydanej 

komendzie słownej (1 + 2 dodatkowych komendach), musi zdecydowanie bardziej  uważnie i pewniej 

siebie pilnować pozoranta.  

 

 

WZ : 1  

Nie reaguje w ogóle, nie ściga pozoranta, nie chwyta rękawa, nie atakuje. 

 

Próbę należy ocenić jako niedostateczną jeżeli: 

-Pies nie wytrzymuje próby odwagi , daje się przegonić. 

-Pies oddala się od pozoranta w fazie pilnowania ( powyżej 4 metrów), przewodnik poprzez komendy 

stara się     utrzymać psa przy pozorancie. 

 

Dyskwalifikacje:  

 

-Przewodnik samowolnie zbliża się do psa po ataku . 

-Pies nie puszcza przy 3 komendzie słownej . 

-Pies chwyta za inne części ciała pozoranta , zamiast za  rękaw . 

-Przewodnik oddziałuje ciałem na. 


