
Załącznik nr. 1 do Regulaminu licencji hodowlanej (Koerung)                                          
dla psów rasy owczarek niemiecki zatwierdzonego uchwałą                                              

Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce                                                                      
w dniu 25.11.2015 r. 

 

Próba wytrzymałości owczarków niemieckich AD  

(Ausdauerprüfung) 

Zasady organizacji 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Do organizacji próby wytrzymałości owczarków niemieckich AD (Ausdauerprüfung) stosuje 
się odpowiednio zapisy Regulaminu licencji hodowlanej (Koerung) dla psów rasy owczarek 
niemiecki rozdział I. Postanowienia ogólne pkt.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz rozdział IX. 
Postanowienia końcowe pkt.: 1, 3, 4, 5. 

 Próba wytrzymałości owczarków niemieckich AD (Ausdauerprüfung) sprawdza 
wytrzymałość psa, jego przygotowanie kondycyjne i prawidłowość fizycznej budowy ciała. 
Zaliczenie próby wytrzymałości AD wymagane jest dla psów rasy owczarek niemiecki 
przystępujących do licencji hodowlanej. Pies musi zaliczyć pozytywnie próbę wytrzymałości 
zanim przystąpi do licencji hodowlanej. 

Zaliczona próba wytrzymałości AD udowodnia, że pies ma prawidłową budowę, proporcje 
ciała, odpowiednie wykształcone narządy wewnętrzne (szczególnie serce i płuca), posiada 
odpowiedni temperament, twardość, jak też zdrowie i pożądaną zdolność do wysiłku 
fizycznego właściwego dla psa użytkowego planowanego do wykorzystania w hodowli. 

Jeśli pies lub przewodnik w trakcie próby dozna urazu fizycznego to Związek Kynologiczny 
w Polsce, Klub Owczarka Niemieckiego czy Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za 
ewentualne skutki urazu. Zalecane jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia od 
nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia od odpowiedzialności za ewentualne szkody 
wyrządzone przez psa.   

Do próby należy wyposażyć się w rower, najlepiej typu „górskiego”, który jest stabilny i 
posiada szerokie opony. By uniknąć ewentualnych obrażeń głowy należy się również 
wyposażyć w kask ochronny.  

Organizator jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji. Organizator przygotowuje 
listę uczestników według wzoru zawierającą: imię i przydomek psa, nr rodowodu i numer 
rejestracyjny, stopień wyszkolenia, płeć i datę urodzenia, nazwisko, imię i adres właściciela. 



W przypadku organizacji próby wytrzymałości AD w miesiącach letnich należy je 
przeprowadzać we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, dbając by 
temperatura powietrza podczas próby nie przekraczała 22oC. 

 
II. PRZYJ ĘCIE PSA 
Pies w dniu przystąpienia do próby musi mieć wiek minimum 16 miesięcy, ale też nie więcej 
niż 6 lat. Zgłoszenie psa należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej na 7 dni przed 
terminem próby.  
Przed przystąpieniem do próby wszystkie psy są poddane identyfikacji: sprawdzenie tatuażu 
bądź chipu na zgodność z oryginałem rodowodu. Do próby dopuszczone mogą być tylko psy 
z prześwietleniami HD i ED kwalifikującymi do hodowli. 
Jeden sędzia może przeprowadzić w ciągu jednego dnia próbę maksymalnie dla 20 psów. W 
przypadku zgłoszenie więcej uczestników należy zaprosić drugiego sędziego. Ze względów 
bezpieczeństwa jeden przewodnik może prowadzić tylko jednego psa. 
Pies musi być kondycyjnie przygotowany do próby i w pełni zdrowy. Psy chore, nie 
wystarczająco silne, z gorączką, suki w ciąży lub karmiące nie zostaną dopuszczone do próby 
przez sędziego. 
Przed przystąpieniem do próby przewodnik staje przed sędzią w postawie sportowej z psem w 
pozycji siad i melduje gotowość do próby. Sędzia wraz z kierownikiem próby przeprowadzają 
identyfikację psa, zgodność z listą uczestników oraz sprawdzają czy pies jest zdrowy i jest w 
dobrej kondycji. Psy które sprawiają wrażenie, że są zmęczone, apatyczne zostają 
wykluczone z próby. Przewodnicy naruszający regulamin i zasady sportowego zachowania 
zostają wykluczeni z próby wytrzymałości. Decyzja sędziego w każdym przypadku jest 
ostateczna, nie podlegająca odwołaniu. 
 
III. TEREN   
Próbę wytrzymałości AD przeprowadza się na drogach i ścieżkach. Nawierzchnia może być 
utwardzona (betonowa, asfaltowa, brukowana) lub nieutwardzona.  
 
IV. DYSTANS 
Próbę wytrzymałości AD przeprowadza się na dystansie 20 km utrzymując tempo biegu psa 
w zakresie 12 -15 kilometrów na godzinę. 
  
V. PRZEBIEG PRÓBY 
Pies podczas próby wytrzymałości biegnie w kłusie na smyczy po prawej stronie roweru 
prowadzonego przez przewodnika. Należy starać się by pies nie biegł w galopie. Smycz musi 
być dostatecznie długa by pies mógł utrzymywać odpowiednie tempo biegu. Stosowanie 
urządzeń typu „Springer” do prowadzenia psa jest dozwolone. Delikatne pociąganie za smycz 
nie jest błędem, ale nie można też stale ciągnąć psa.  
Po przebiegnięciu przez psy dystansu 8 kilometrów przeprowadza się 15-to minutową 
przerwę. Podczas przerwy sędzia obserwuje je pod kątem ewentualnego przemęczenia. 
Przemęczone psy zostają wykluczone z dalszej próby. 
Po przebiegnięciu przez psy kolejnego dystansu o długości 7 kilometrów zarządza się 20-to 
minutową przerwę na odpoczynek. Podczas tej przerwy psy mogą być puszczone swobodnie 
bez smyczy. Przed kolejnym odcinkiem próby sędzia sprawdza kondycję psów: czy nie są 
przemęczone lub czy nie mają otartych bądź obolałych łap.    
Sędzia i kierownik próby towarzyszą kolumnie przewodników z psami, jeśli to możliwe to na 
rowerze lub w pojeździe mechanicznym. Uwagi do zachowania się psów są notowane przez 
sędziego.  



Wymagane jest by kolumnie uczestników próby towarzyszył samochód, w którym można 
ewentualnie transportować psy, które nie wytrzymały wysiłku podczas próby. 
Próby nie mogą zaliczyć psy, które nie są wstanie utrzymać tempa min. 12 kilometrów na 
godzinę lub potrzebują więcej czasu (przerw) na przebycie wymaganego dystansu. 
 
VI. WYNIK 
Podczas próby wytrzymałości AD nie są przyznawane punkty ani oceny. Próba jest 
„zaliczona” bądź „niezaliczona”. Wynik wpisywany jest do rodowodu. 
 


