
Regulamin Testów Psychotechnicznych Związek Psów Rasowych 

 W dniu 09-01-2017r. Zarząd Główny Związku Psów Rasowych w Inowrocławiu podjął uchwałę o zalecanym 
przeprowadzaniu testów psychotechnicznych. Psy z listy ras, które powinny zaliczyć pozytywnie testy 
psychotechniczne podlegają ogólnym zasadom dopuszczenia do hodowli. Zasady przeprowadzania takiego 
testu przytoczone są poniżej.  
Regulamin testów psychotechnicznych, w dalszej części regulaminu określane jako TP, psów ras wg 
załącznika nr 1 do Regulaminu Testów Psychotechnicznych 
 

Rozdział I 
Ogólne zasady obowiązujące na Testach Psychicznych 

&1 
Testy przeprowadza egzaminator lub osoba wytypowana przez Zarząd ZPR w obecności innej osoby 
wytypowanej przez Zarząd ZPR.  
W wypadku gdy do testów przystępuje pies z innej organizacji winien on posiadać skierowanie na  
piśmie pobrane z ZPR.  

&2 
Uczestnik egzaminu TP, przychodząc na testy z psem, zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia 
sędziemu rodowodu oraz książeczki zdrowia z aktualnymi wpisanymi szczepieniami.  

&3 
Uczestnik egzaminu wchodzi na plac treningowy wyłącznie pod opieką instruktora lub innej, upoważnionej 
przez niego osoby.  

&4 
Pies jest wprowadzany na teren placu treningowego na smyczy, wyposażony w obrożę, kolczatkę, długa smycz, 
kaganiec (bojowy lub transportowy) oraz miskę i wodę.  

&5 
Uczestnik egzaminu jest zobowiązany do pozostawienia czystości na placu treningowym zarówno po sobie jak i 
po swoim psie.  

&6 
Uczestnik egzaminu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez swojego psa zgodnie z art. 431&1 k.c.  
„Kto zwierzą chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody 
niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za 
którą ponosi odpowiedzialność nie ponoszą winy.”  

&7 
Uczestnik egzaminu odpowiada za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, a także za wszystkie 
wyrządzone przez nie szkody.  

&8 
Suka podczas cieczki jest wyłączona z udziału w egzaminach. Traktuje się to jako nieobecność 
usprawiedliwiona pod warunkiem poinformowania o tym Zarządu ZPR i ustalenie innego możliwe najbliższego 
terminu uczestnictwa w egzaminach 

&9 
Uczestnik egzaminów wraz z psem winien przyjść z 10 – 15 min przed planowanym egzaminem i po 
wcześniejszym spacerze z psem.  

&10 
Wszystkie objawy przemocy zauważone przez sędziów lub innej osoby względem psa, mogą skutkować 
natychmiastowym usunięciem uczestnika z egzaminu, a w szczególnych przypadkach skreślenia z listy 
egzaminowanych bez zwrotów kosztów.  

&11 
Na egzamin pies winien przyjść na czczo oraz w pełni sprawny fizycznie (bez kontuzji).  

&12 
Przewodnik psa podczas egzaminu musi być trzeźwy-osoba pod wpływem alkoholi lub pijana zostanie 
wydalona z egzaminu.  

&13 
Właściciel lub opiekun psa wykonuje wyłącznie polecenia i komendy sędziego TP. Egzaminy nie odbywają się 
(mogą zostać odwołane przez egzaminujących )w temp. Poniże -100C oraz podczas innych złych warunków 
atmosferycznych (deszcz, śnieg, wiatr itp..).  

&14 
Apteczka Pierwszej Pomocy znajduje się u sędziego TP.  



Rozdział II 
Testy Psychotechniczne 

&15 
TP – pierwszego rodzaju   
Wg załącznika nr 1 do Regulaminu Testów Psychotechnicznych 

&16 
 

TP – drugiego rodzaju 
Wg załącznika nr 1 do Regulaminu Testów Psychotechnicznych 

&17 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia (09-01-0217r.) 

 



 
 


