REGULAMENTELE DE EXAMINARE PENTRU
RASA BRAC GERMAN CU PAR SARMOS
A. Caracterul probelor de concurs
Ca posesor al unui exemplar din rasa brac german cu par sarmos,
trebuie sa ne dam silinta sa il formam din timp, pentru a raspunde
cerintelor vanatorii. Realizarea acestor cerinte se traduce in participarea
la urmatoarele examinari:
V.J.P.- examinare de crestere de primavera;
H.Z.P.-examinarea de crestere de toamna;
V.G.P.-examinarea utilitatii performantei la vanatoare;
Existenta acestor examinari reprezinta punctual de plecare pentru
folosirea lui mai tarziu, drept caini de rasa si conteaza in recunoasterea
valorii stramosilor sai.
Cum din ratiuni cinegetice, datoria principala a cainilor de
vanatoare este prelucrarea urmei si recuperarea vanatului ranit,
crescatorul trebuie sa stabileasca daca abilitatile sale ( nas bun, vointa si
perseverenta de a gasi si prelucra urma), permit acest lucru.
Fiecarui proprietar de brac german cu par sarmos, ii recomandam
sa studieze in amanunt aceste regulamente, corespunzatoare fiecarei
examinari.
B. Formalitati necesare
V.J.P. si H.Z.P. sunt examinari de crestere, cu rol preponderent in
selectia rasei brac german cu par sarmos. Datele de desfasurare a acestor
examinari se gasesc pe siteul www.ach.ro., unde cluburile de specialitate
au datoria de a le pune in practica. La V.J.P., sunt acceptati cainii nascuti
in anul precedent si totodata cei nascuti cu maxim 3(trei) luni inainte de
acesta , limita maxima fiind 01.octombrie a acelui an. Cainii nascuti in
aceasta perioada de trei luni (octombrie, noiembrie, decembrie) la
examinare se vor incadra intr-o grupa separata.
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trebuie sa aibe minim 2 ani in ziua concursului.
Examinarea de crestere de toamna, poate fi facuta cu, sau fara
dovada ca s-a lucrat pe urma de iepure.
Inainte de inceperea examinarilor, proprietarul cainelui are
obligatia de a prezenta arbitrilor pedigreul, carnetul de sanatate, carnetul
de performanta si cainele cipat.
Brigada de arbitri la aceste examinari, va fi compusa din 1 - 3
arbitri , abilitati in probe de lucru vanatoare caini pontatori de catre
A.Ch.R. sau F.C.I., care vor arbitra un numar de maxim 5 caini intr-o
grupa.
Arbitrii vor fi invitati de catre cluburile de specialitate afiliate
A.Ch.R. prin note scrise.
Desfasurarea examenului in terenul de vanatoare, se va face cu
aprobarea Asociatiei de vanatoare locale, care va emite autorizatii
speciale , pentru folosirea armelor de vanatoare.

I. REGULAMENTUL DE DESFASURARE
A EXAMINARII DE CRESTERE DE PRIMAVARA
PENTRU RASA BRAC GERMAN CU PAR SARMOS
(V.J.P.)
La aceasta examinare, brigada de arbitri va fi compusa din 4 arbitri
de specialitate, care vor aprecia utilizarea nasului (analizatorului
olfactiv), cheta, semnalizarea vanatului prin aret, obedienta si constanta
lucrului.
In afara de acestea, trebuie observate si modul in care cainele
vaneaza iepuri sau vulpi, unde prelucrarea urmei se face la vedere, tacut,
latrand, ( chefnind ) sau neavand un mod constant de exprimare (ex:
pleaca dupa vanat fara sa chefneasca, dupa o perioada chefneste, dupa
care nu se mai aude).
Cainele care totusi latra si la alte animale cu blana, este luat in
considerare de arbitri si observat, pentru ca aceste semnale sunt necesare
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sange.
Fiecarui caine i se da posibilitatea sa faca dovada abilitatilor sale
de mai multe ori, dar nu mai mult de 5 (cinci).
De asemenea este de datoria arbitrilor sa stabileasca daca cainele
examinat este timid sau fricos, fapt ce duce automat la excluderea
acestuia.
Primele cinci probe din examinare sunt evaluate dupa un sistem de 12
puncte, acestea variind de la calificativul ‘’insuficient’’ cu 1-2 puncte, la
calificativul ‘’excelent’’cu 12 puncte.
Calificativele ‘’suficient’’, ‘’bun’’, si ‘’foarte bun’’, au ca valoare
medie 4, 7 si 10 puncte, iar cuplurile 3 si 5 , 6 si 8, 9 si 10, fac valoarea
medie sa oscileze in jos au in sus.
Calificativul ‘’excelent’’, poate fi acordat numai pentru probele de
prelucrare a urmei si de folosire a nasului (analizatorului olfactiv), in
fiecare caz anuntandu-se verbal comisia arbitrilor. Notele la aceste doua
discipline sunt multiplicate cu 2 (doi).
La probele de cheta, aret si obedienta sistemul de notare ramane
acelasi ( cate un punct).
Stapanirea de sine in momentul impuscarii (frica la foc de arma)
este apreciata intr-un clasament cu 5 (cinci) niveluri de la ‘’foarte
stapan’’, la ‘’deloc stapan’’, de aceea o sensibilitate cat de mica la focul
de arma, exclude participarea la examinarile urmatoare.
Un total de minim 65 puncte, da dreptul de a participa la concursul
de la Hegewald.
In acest total trebuie ca prelucrarea urmei de iepure sau vulpe,
‘’folosirea nasului (analizatorului olfactiv)’’ si ‘’cheta’’ sa fi fost
apreciate cu ‘’foarte bine’’,(9-11 puncte).
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Prelucrarea urmelor de catre bracul german cu par sarmos este
examinata prin urme de iepure sau de vulpe care se gasesc pe terenul de
examinare.
Lungimea urmei prelucrate nu este decisiva, dar se tine cont la evaluare.
Folosirea nasului (analizatorului olfactiv)
Aprecierea nasului(analizatorului olfactiv) in timpul chetei este
dependenta de frecventa gasirii vanatului, de cat de ample ii sunt
deplasarile laterale, de semnalizarea (aretul) vanatului cu blana sau cu
pene.
Judecata finala este data pentru aceasta proba, la urma pierduta, la
intretaierea urmelor si la gasirea ei.
Cheta
La cheta se puncteaza dorinta de a gasi vanatul. Cainii trebuie sa mearga
in cheta cat mai departe lateral, cu vantul in fata, dar intr-o stransa relatie
cu conducatorul sau.
O cheta care in cea mai mare parte a sa va bate pasul pe loc, nu
poate fi rasplatita decat cu calificativul ‘BINE’.
Semnalizarea
Odata gasit vanatul, cainele trebuie sa semnalizeze printr-o pozitie
imobila (aret), fie prin latrat urmarind vanatul cu blana .
Vanatul care nu este imobilizat cum trebuie, poate provoca greutati
suplimentare. De aceea, eventuale salturi dupa semnalizare (aret) nu sunt
punctate, in schimb, in cazul in care cainele nu vrea sa areteze prada
gasita, este o mare greseala, caz in care ar putea sa nu treaca verificarea.

Nu se insista pe semnalizarea (aretul) unui anume tip de vanat, dar este
favorizat vanatul cu pene.

-5Obedienta
Contactul vizual cu conducatorul arata efortul cainelui de a
mentine legatura cu acesta si de a reactiona la semnalele sale auditive si
vizuale. Acest comportament este rasplatit la punctul ‘’obedienta’’.
Atentia
In opozitie cu proba precedenta, stapanul este cel care trebuie sa
ceara atentie de la cainele sau. Se arata prin aceasta activitate, cum
trebuie sa indeplineasca cainele comenzile stapanului sau. La aceasta
proba, nu se dau puncte si nici calificative in cadrul concursului pentru
cainii tineri, dar daca cainele nu raspunde mult timp la comenzile date si
prin urmare nu poate fi notat pentru aceasta prestatie, va fi exclus da la
restul verificarii.
Stapanirea de sine in timpul tragerii.
Aceasta abilitate este dovedita in timpul chetei prin trageri
repetate,(doua focuri executate cu arma de vanatoare cu teava lisa) pe
parcursul a 20 de secunde.
Daca aprecierea nu este posibila, tragerile se vor repeta, cel mai
devreme dupa 30 de minute.
Aprecierea se face cu ajutorul a cinci calificative ,de la foarte sigur, la
fricos.
Prin sensibilitatea la auzul impuscaturilor se intelege ca un caine
este inspaimantat (fricos) la auzul detunaturii, ceea ce de obicei este
legat de cautarea protectiei pe langa stapan.
Teama se manifesta diferit, de la sperietura usoara, la una serioasa
(puternica). Ultima este considerata, cand cainele fuge spre stapanul sau
pentru a primi protectie si ramane acolo mai mult de 5 minute, refuzand
sa mai lucreze.
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manifesta prin parasirea campului de lucru cu retragere la autovehicolul
cu care a venit , sau cel mai grav posibil cu retragerea sa la distante
imprevizibile atat lateral sau in fata si nerevenirea la conducator dupa
ore de cautari , cu chemare continua.
Eliminarea
Cainii foarte speriosi la impuscaturi sau la orice alta atingere, sunt
spre binele cresterii lor ulterioare descoperiti astfel, dar nu vor putea sa
isi duca verificarea la bun sfarsit.
Un brac german cu par sarmos, care nu a obtinut la proba de
‘’semnalizare (aret)’’ 2 puncte si care nu insumeaza 3 puncte la toate
probele, nu poate trece verificarea.

