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Mistrzostwa Polski Psów Ratowniczych i Pracujących w Wodzie 

(opracowanie na podstawie egzaminów WOPR psów na psy ratownicze) 

Klasa otwarta – od ukończonego 19 miesiąca życia psa do ukończonego 7 roku 
 

ĆWICZENIA ŁATWE ĆWICZENIA ŚREDNIO TRUDNE ĆWICZENIA TRUDNE 

1. holowanie łódki do brzegu 

(przewodnik wyrzuca linę, pies 

wyskakuje z łódki, podejmuje lub 

dostaje do pyska linę, holuje łódź) 

1. Akcja ratownicza – „wielotonięcie” 

skok z hybrydy (płynącej  lub stojącej) do 

tonącego wraz z psem, podjęcie przytomnego 

pozoranta, przekazanie pozoranta psu, 

podjęcie drugiego przytomnego pozoranta 

przez przewodnika chwytem ratowniczym, 

holowanie pozoranta oraz ratownika z 

pozorantem przez psa (czyli pies holuje 3 

osoby) 

1. Ratowanie  z pomostu (opłyń) 

         2. zanoszenie sprzętu do tonącego 

  

4 ćwiczenia o różnym stopniu trudności  

 
Uwaga:  

Klasa Otwarta walczy o tytuł Mistrza Polski Psów Ratowniczych i Pracujących w Wodzie
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KLASA OTWARTA 

Etapy ćwiczeń: 
- za każdy wykonany etap otrzymywana jest maksymalna ilość punktów przewidziana dla danego etapu  
- niewykonanie któregoś etapu skutkuje przerwaniem ćwiczenia etap ten nie zostaje zaliczony czyli otrzymuje się za niego 0 punktów, ale pies-przewodnik 
zachowują ilość punktów za wcześniej wykonane etapy danego ćwiczenia 

 

Drugie podejście - nie ma drugiego podejścia  
Doping - nie można używać dopingu w postaci zabawek, smakołyków itp.  

Czas w zadaniach (oprócz akcji z hybrydy) liczy się od momentu wydania komendy przez sędziego. 

Pomoc przewodnika – przewodnik NIE MOŻE pomagać psu w wykonaniu ćwiczenia w sposób inny niż wydanie komend słownych lub optycznych (np.: nie 

dopuszcza się wejścia przewodnika do wody w celu nakierowania psa) 

 

 

ĆWICZENIA ŁATWE 

1. holowanie łodzi wiosłowej (w łodzi przewodnik i sędzia asystent) – skok z łodzi  

skok z łodzi  

pies nie może być trzymany, nie można wepchnąć psa do wody, pies musi wykonać skok samodzielnie 

podejście po linę, podjęcie liny 

pies nie powinien po skoku płynąć w kierunku brzegu bez podjęcia liny (lina może być podana psu do pyska), ale dopuszcza się, że po 
wydanych komendach pies zawróci i podejmie linę, pies nie może próbować wejść na łódź 

holowanie łodzi 

pies nie powinien puścić holowanego sprzętu bez ponownego podjęcia (czyli dopuszcza się przypadek, w którym holowany sprzęt 
„wysmyknie się” psu np. z powodu złego uścisku) 
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ĆWICZENIA ŚREDNIO TRUDNE 

1. akcja ratownicza z hybrydy 

Czas w tym zadaniu liczy się od momentu minięcia przez hybrydę linii startowej, prędkość  płynięcia hybrydy (wolno, szybko, zatrzymana) 
przekazuje przewodnik psa lub decyduje o tym sędzia. 

skok z hybrydy (płynącej lub stojącej na prośbę przewodnika) - skok ratowniczy wykroczny 

pies nie może być trzymany, nie można wciągnąć psa do wody, pies musi wykonać skok samodzielnie 

nie istotne jest czy  pies skacze pierwszy czy jego przewodnika (wtedy pies skacze jako drugi) 

płynięcie  psa za przewodnikiem 

pies musi podążać za przewodnikiem lub obok przewodnika, nie może wchodzić na przewodnika ani odpływać od niego w stronę brzegu lub 
hybrydy, nie dopuszcza się trzymania psa 

podpłynięcie psa do przewodnika w taki sposób, aby przewodnik mógł przekazać przytomnego pozoranta psu (pozorant trzyma się uprzęży) 

pies musi podążać za swoim przewodnikiem do kolejnego pozoranta - nie może zmierzać w kierunku brzegu lub hybrydy, pies nie może 
usiłować uwolnić się od pozoranta 

podpłynięcie psa do przewodnika umożliwiające chwycenie się uprzęży przez ratownika 

pies musi podpłynąć do przewodnika w taki sposób, aby umożliwić przewodnikowi chwycenie się uprzęży, nie może w dużej odległości od 
przewodnika (chwyt uprzęży niemożliwy) zmierzać w kierunku brzegu lub hybrydy 

holowanie do brzegu (pies holuje pozoranta trzymającego się uprzęży i ratownika również trzymającego się uprzęży, który z kolei holuje 
pozoranta – razem pies holuje 3 osoby) 

pies powinien płynąć w kierunku brzegu, pies nie może usiłować uwolnić się od osób, które holuje, przy zrobieniu zwrotów, kółek itp. nie może 
wchodzić na ratownika lub pozorantów itp. 
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ĆWICZENIA TRUDNE 

 

1. Ratowanie  z pomostu (opły ń - holowanie człowieka).  

skok do wody z wysokości co najmniej 50 cm – pomost 

pies nie może być trzymany, nie można wepchnąć psa do wody, pies musi wykonać skok samodzielnie 

płynięcie w stronę pozoranta 

pies może zawracać w kierunku pomostu lub skierować się w stronę brzegu, ale po wydanych komendach musi płynąć w kierunku pozoranta 

podejście do pozoranta (opłynięcie) 

pies musi opłynąć pozoranta, pies nie może zawrócić przed pozorantem 

holowanie pozoranta do miejsca rozpoczęcia zadania 

pies nie może zmierzać w kierunku brzegu (wraca do miejsca rozpoczęcia zadania czyli pomostu), pies nie może usiłować uwolnić się od 
pozoranta 
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 2. zanoszenie sprz ętu ratunkowego z brzegu do ton ącego  

podjęcie sprzętu 

pies musi podjąć sprzęt podany psu przez przewodnika lub z ziemi 

zaniesienie sprzętu 

pies może zawracać w kierunku brzegu, ale po wydanych komendach musi płynąć do pozoranta 

podanie sprzętu  

pies dopływa do tonącego w sposób umożliwiający uchwycenie pozorantowi koła ratunkowego lub bojki SP – może to być opłynięcie lub 
zawrócenie tuż przed pozorantem w taki sposób, aby pozorant mógł chwycić podany sprzęt 

holowanie do brzegu (pies holuje do brzegu  koło ratunkowe lub bojkę SP, które są trzymane przez pozoranta) 

pies nie może usiłować uwolnić się od pozoranta, pies nie może puścić holowanego sprzętu bez ponownego podjęcia (czyli dopuszcza się 
przypadek, w którym holowany sprzęt „wysmyknie się” psu np. z powodu złego uścisku) 

  

  


