EXAMEN DE BAZA ( AV ) PENTRU VIJLA MAGHIARA
I.

DISPOZITII GENERALE:
1) Examenul de baza constituie parte componenta a selectiei pentru reproductie a vijlei
maghiare, ea poate fi organizata si separat, in timp si spatiu, dar acest examen impreuna
cu arbitrajul de selectie constituie un intreg, lipsa oricareia dintre ele exclud cainele de
la reproductie.
2) Pe baza acestui regulament pot fi arbitrate si alte rase de prepelicari pontatori.
3) La examen poate fi inscrisa orice vijla maghiara care a implinit varsta de 1 an si a
corespuns la arbitrajul de standard( a obtinut cel putin un calificativ de „ bun” la o
expozitie de frumusete). Limita superioara de varsta nu exista, dar este de dorit ca
vijlelele sa participe la acest examen la o varsta cat mai tanara, atunci cand dresajul(
aptitudinile dobandite) inca nu acopera aptitudinile inascute( 12 – 18 luni).Poate fi
inscris la examen, de asemenea, orice caine din rasele grupei a VII –a FCI, pentru care,
organizatia responsabila de reproductia rasei recunoaste acest examen.
4) Pentru organizarea examenului de baza, trebuie asigurat un teren de vanatoare adecvat,
in care exista suficienta acoperire cu vegetatie pentru a se ascunde vanatul si asigura
cainelui spatiu suficient pentru o miscare libera. Vanatul viu poate fi potarniche, fazan
sau prepelita. Acesta poate fi asezat afara si in custi dar acestea trebuie acoperite cu
crengi si vegetatie astfel incat cusca sa nu fie vizibila dar vantul sa poata trece bine prin
ea.Vanatul trebuie asezat in teren cu cel putin 15 minute inainte de pornirea cainelui.
Daca pe teren nu exista vanat in mod natural, sau numai putin, trebuie asezate mai
multe pasari pentru ca aptitudinile cainelui sa poata fi apreciate in mod corect. Dupa
gasirea primului vanat cainele se ia in lesa si se conduce la o distanta suficienta pentru a
nu fugi inapoi la vanatul deja gasit. In timpul cautarii la camp se vor trage cel putin
doua focuri de arma, la 10-20 secunde unul de celalalt, atunci cand cainele se gaseste la
cel putin 10-20 metri de conductor.
5) Necesar de vanat impuscat :
Vanat cu pene utilizabil : fazan, rata, potarniche
Vanat cu par : iepure de camp ( de marime mica), iepure de vizuina sau iepure de casa
6) Pentru munca la apa : o suprafata de apa unde cainele trebuie sa inoate
cel putin 5-6 metri in apa adanca si exista o portiune de mal libera,
usor descendenta, de unde cainele poate vedea bine aruncarea aportului
si de unde poate intra si iesi fara greutate din apa.

II.

PREZENTAREA PROBELOR :
1) CAUTAREA LA CAMP :
1.1) Calitatea nasului ( 4 ) :
Aceasta trebuie apreciata pe intreg parcursul cautarii la camp. Trebuie luata in
considerare, cum si de la ce distanta semnalizeaza prezenta vanatului, locul unde a
stat vanatul, urmele, daca miroase mai mult solul sau se foloseste de mirosul din
aer.
1.2) Stilul cautarii ( 3 ) :
Nu se cere un stil de cautare anume, ci se ia mai mult in considerare interesul,
dorinta de a gasi vanat( mai ales trebuie luata in considerare munca de dupa gasirea

primului vanat sau loc in care a fost vanat), pozitia capului, independenta (adica sa
nu doar alerge fara un scop anume la comanda stapanului, ci sa se indeparteze cu
curaj de acesta). Trebuie sa manifeste straduinta pentru cautarea in zig-zag ( linie
serpuita ).Se apreciaza pozitiv daca doreste sa „ exploreze” mirosurile gasite, chiar
daca in acest fel se strica schema de cautare si raman portiuni de teren necautate.
Se va lua in considerare si miscarea usoara, echilibrata si armonica ce este
caracteristica rasei.
1.3) Semnalizarea vanatului, aretul (4):
Nu se cere un aret ferm si cu durata in timp, nu este greseala, daca la miscarea
vanatului(pasarii) cainele rupe aretul.Punctaj maxim se poate acorda, doar daca,
cainele semnalizeaza bine vanatul si prezinta un aret bine evidentiat de cel putin
cateva secunde. Cel putin un vanat trebuie sa fie pontat exclusiv pe baza mirosului,
nu doar in imediata apropiere, la vazul vanatului.
1.4) Viteza, perseverenta (1) :
Vijla trebuie sa lucreze preponderent in galop, sau cel putin intr-un trap( alert) plin
de avant.
Nu se considera greseala daca in apropierea locurilor unde a stat vanat, la urme, se
opreste sa miroase, sau daca pleaca in continuare doar la incurajarea conductorului.
Interesul, cheful de munca sa nu scada nici spre sfarsitul lucrului. Nu se considera
greseala daca incepe sa lucreze intensiv doar dupa gasirea primului vanat, daca a
prezentat interes si initiativa si in prima parte a lucrului.
2) TESTUL DE APORT : Timp de desfasurare : 3 minute/ vanat
Proba : Cainele trebuie sa faca priza si sa aduca singur vanatul cu par, cat si cu pene, nu
este suficient daca aduce vanatul ce i se pune in gura. Se acorda calificativ maxim
daca este ridicat si adus, singur, de catre caine, vanatul aruncat de conductor.
Aportul: Vanat proaspat impuscat cu par respectiv pene.(La inceputul testului trebuie
asigurat fiecarui caine, cateva minute de a lua cunostinta cu vanatul, respectiv
incercari). Conductorul poate acorda orice fel de ajutor cainelui, se poate juca cu el, il
poate stimula cu vanatul, dar la evaluare se vor lua aceste lucruri in considerare. Sunt
permise mai multe incercari in cadrul timpului alocat. In cazul in care doar unul din
tipurile de vanat va fi luat in gura, punctajul nu poate fi decat minim.
2.1) Interesul fata de vanat (3):
Se cere cainelui sa manifeste interes continuu si pregnant fata de vanat.Daca dupa o
scurta mirosire se intoarce de la el si il ia in gura si il aduce minim 3 m, doar la incurajarea
accentuata si repetata a conductorului, nu poate primi mai mult de 1 punct. Punctaj maxim
poate primi acel caine care manifesta interes evidentiat la vazul vanatului si dupa o scurta
introducere, incercare, alearga in galop la vanatul aruncat iar dupa o cautare scurta a prizei ia
in gura vanatul.
2.2) Priza, modalitatea aportarii (2):
Se acorda punctaj maxim daca vanatul este prins fara ezitare, hotarat cu „ gura plina”, dar
fara duritate si este dus cel putin 5 m.Schimbarea, aranjarea prizei nu se considera greseala.
Greseli: Scuturatul in mod repetat a vanatului, „smotocirea”, roaderea, priza prea
puternica, incat se degradeaza vanatul sau il prinde si al aduce in scarba „doar in varful
dintilor”. Tendinta de a incepe (rupe) vanatul se considera greseala grava. Minimul de
cerinta este sa ridice singur vanatul si sa il aduca, cativa metri.
2.3) Aptitudinea de tinere a urmei (1) :
In urma probei de aport, conductorul alege un vanat( cu par sau pene) si
traseaza cu el o urma de circa 30 m, in linie dreapta.Vanatul este tras astfel

incat la inceputul urmei se freaca bine de sol si se lasa par sau pene din
belsug. Cainele nu poate vedea trasarea urmei. Terenul de urma trebuie ales
cu grija incat sa asiguram cainelui tanar cele mai bune conditii de luare a
mirosului( sol, vegetatie, directia vantului: vant din spate). Dupa aceasta
cainele este dus la inceputul urmei, acolo i se arata punctul de pornire. Din
acest punct cainele trebuie sa prelucreze urma. Conductorul poate urma
cainele si poate alege daca il lasa liber sau il poarta la lesa. Nu se cere
prelucrarea precisa a urmei, se arbitreaza instinctul de tinere a urmei,
interesul, vointa.
3) TESTUL LA APA :
Timp de desfasurare : 5 minute
Proba : Aportarea din apa a unui obiect sau vanat ales de conductor. Conductorul (eventual
dupa un exercitiu de 0,5 – 1 minut pe mal) arunca vanatul (sau obiectul) astfel incat cainele
sa fie nevoit sa inoate cel putin cativa metri dupa el. Cainele poate pleca imediat dupa
aport.
In urma scoaterii din apa a aportului nu se cere predarea lui, e suficient daca e adus la
mal. Dupa aducerea la mal se arunca imediat inapoi. Cand cainele se afla a doua oara in
apa, se trage un foc in aer ( pusca sa se gaseasca la cel putin 15 m de caine). Cainele trebuie
sa continue munca. Conductorul poate incuraja, poate da comenzi, poate arunca (ex. cu
pietricele ). Daca in urma focului de arma cainele iese fara aport din apa poate fi trimis
inapoi, in caz de nevoie se poate repeta proba cu alt aport (vanat sau obiect), important este
sa intre cainele in apa.
Daca dupa foc cainele nu poate fi trimis sub nici o forma in apa, punctajul pentru „reactia
la focul de arma” este 0.
3.1) Placerea fata de apa (3) :
La aprecierea acestei probe trebuie luat in considerare, cum intra cainele in apa ( nu este
avantaj daca sare), daca se simte bine in apa. Nu este necesar un inot intr-un stil frumos.
Punctaj maxim primeste cainele care dupa o scurta analizare a situatiei intra cu curaj in apa
si inoata dupa aport.
4) SISTEMUL NERVOS:
4.1) Comportamentul la focul de arma (1):
Se evalueaza atat la cautarea la camp cat si la testul la apa.Punctaj maxim poate primi
acel caine care in timpul lucrului la camp, dupa focurile de arma, dupa cateva secunde de
orientare, lucreaza in acelasi ritm si cu aceeasi placerea si la testul la apa, dupa foc continua
munca( comenzi repetate, aruncari pentru directionare nu sunt greseli).
Daca la munca la camp, dupa focuri, se intoarce la conductor si doar la incurajarea
acestuia, cu teama, continua munca, poate primi doar 1 punct. Daca fuge, sau nu continua
cautarea sau la apa iese din aceasta dupa foc si nu mai intra inapoi, notarea va fi de 0
puncte.
4.2) Temperament, placerea de a lucra (3):
Evaluarea se face pe intreg parcursul examenului.Trebuie luat in considerare daca
manifesta suficient curaj si prietenie fata de arbitri
( persoane straine), cum reactioneaza la prezenta altor caini ( agresivitatea
fara un motiv anume este o greseala grava), cum este legatura cu conductorul, daca doreste
sa tina legatura cu acesta.
Sa manifeste interes pregnant pentru indeplinirea probelor, sa aibe prezenta pasiunea de
vanatoare. La varsta tanara se considera defect mai mic comportamentul prea agitat, mai

greu de tinut in mana decat lipsa de interes, timiditatea, frica, agresivitatea prea accentuata,
pus pe harta, prea bataios.
III.

EVALUAREA :
La probe cainele primeste punctajul ce rezulta din punctele acordate inmultite cu
coeficientii specificati in paranteze. Maximul de punctaj este de 100 puncte, de la 61
puncte se considera cerintele indeplinite in mod satisfacator iar de la 81 puncte prestatia
se considera excelenta. Daca cainele a obtinut 0 puncte la o proba examenul nu se considera
promovat indiferent de totalul punctelor obtinute.
Examenul este promovat de cainele care a obtinut minim 61 de puncte si nu a obtinut
punctaj 0 la nici o proba.
Foaie de arbitraj pentru examenul de baza

Denumirea probei
1. Cautarea la camp
1.1. Calitatea nasului
1.2. Stilul cautarii
1.3. Semnalizarea vanatului, aretul
1.4. Viteza, perseverenta
2. Testul de aport
2.1. Interesul fata de vanat
2.2. Priza, modalitatea aportarii
2.3. Aptitudinea de tinere a urmei
3. Testul la apa
3.1. Placerea fata de apa
4. Sistemul nervos
4.1. Comportamentul la focul de arma
4.2. Temperamentul, placerea de a lucra
Punctaj total ( maxim 100 ) :
APRECIERE : ( satisfacator de la 61
puncte, excelent de la 81 puncte) :

Coeficient

4
3
4
1
3
2
1
3
1
3

Evaluare

Punctaj

