Magyar Pumi Klub
Karakterteszt szabályzat
A szabályzat tervezet a "Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye"
szabályzatának felhasználásával készült.

Általános feltételek.
A karakterteszten való részvétel alsó korhatára 12 hónap. Egyheréjű kutyák, vagy betegségben
szenvedő állatok nem vehetnek részt. Tüzelő szukákra utolsóként kerül sor.
A karakterteszt eredményes teljesítése a pumi esetében a tenyészszemlén való részvétel előfeltétele.
Bírók: A karaktertesztet terelőkutya teljesítmény bíró, vagy munkakutya teljesítménybíró bírálhatja.

I.
Általános viselkedés 10 pont
A gyakorlatok leírása, bírálati szempontok:
1/a. A kutya viselkedése egy idegen személy megjelenésekor.
A bíró a felvezető megjelenése előtt bemegy a kijelölt területre. A kutya pórázon van. Egy normál
utcai öltözékben lévő, a kutya számára idegen személy a bíró utasítására megjelenik és nyugodt
lépésben a felvezető és a kutya felé megy. A kutya előtt kb. 1-2 méterre megáll, nyugodt, barátságos
hangnemben elbeszélget a kutya vezetőjével, majd a bíró jelzésére normál lépésben elhagyja a
helyszínt.
1/b. A kutya viselkedése egy rendszertelenül mozgó 4-5 fős ember csoportban.
A felvezető ugyanazon az 1/a-ban leírt területen a pórázon vezetett kutyájával egy rendszertelenül
mozgó, 4-5 fős ember csoporton áthalad oda-vissza. A csoport tagjainál kutya nem lehet, továbbá a
tagoknak egymástól kb. 2-3 lépésnyi távolságot be kell tartaniuk.
Bírálati szempontok:
A legtöbb pontot az a kutya kapja, amelyik barátságos az emberekkel, figyelmes, kíváncsi, érdeklődő,
nyugodt, magabiztos vagy a természetéből fakadóan bizalmatlan magatartásformát mutat, de a vezető
utasítására hamar megnyugszik, vezethető, irányítható!
- Amelyik kutya kissé meghátrál, kevés az önbizalma, nyugtalan, az idegen személy felé oda-oda
igyekszik menni, de bátortalan, enyhén izgatott, ideges 6 pontig lehet levonni.
- Amelyik kutya félelmében ugat, nagy ívben elkerüli az idegent, bizonytalan, nehezen, de még
kezelhető, irányítható 8 pontig lehet levonni.
- Amelyik kutya gyáván, félénken viselkedik az idegen személy láttán, menekülni akar, megpróbálja
elhagyni a pályát, össze-vissza tévelyeg vagy túlságosan agresszív, harapós, kezelhetetlen,
irányíthatatlan, munkája elégtelen 0 pont.

2. Zaj iránti közömbösség:10 pont
Csavarral vagy kaviccsal félig megtöltött kb. 1 liter űrtartalmú fémdoboz leejtése kb. 1 méter
magasból.
A kutya kb. 3 méterre kell, hogy tartózkodjon (tetszés szerinti testhelyzetben) a zajforrástól. A kutya
pórázon van, a felvezetőnek a kutyával kb. 3 mp. múlva (a bíró intésére) oda kell, hogy menjen az
ismeretlen tárgyhoz.
Bírálati szempont:
- Amelyik kutya a ledobott tárgytól nem ijed meg, odamegy és megszaglássza, a legtöbb pontot kapja.
- Amelyik kutya kissé megijed, de a felvezető biztatására legyőzi ijedségét, és odamegy a ledobott
tárgyhoz 2 pontig lehet levonni.
- Amelyik kutya kis körívben kerülgeti a tárgyat, bizalmatlan, nem megy oda 4 pontig lehet levonni.
- Amelyik kutya pánikszerű félelmet mutat, igyekszik elhagyni a területet, munkája elégtelen, 0 pont.
3. A kutya számára ismeretlen személy kinyit egy esernyőt 10 pont
A felvezető kutyájával a kijelölt helyre áll. A kutya pórázon van. A kutyától kb. három lépésre egy
kijelölt személy a bíró utasítására kinyitja a nála lévő esernyőt. Az esernyő kinyitott felülete ne a kutya
felé, hanem az ég felé nézzen. A kinyitást követően az esernyőt azonnal tegye le a földre és
nyugodtan álljon meg mellette. (Ha erős szél fúj, tartsa meg az ernyőt.) A bíró kb. 5 mp. elteltével
felszólítja a felvezetőt, hogy kutyájával szorosan kerülje meg az esernyőt és az azt tartó személyt.
Bírálati szempont:
A legtöbb pontot az a kutya kapja, amelyik nem ijed meg, nyugodt, magabiztos, figyelmes, az idegen
személy iránt nem mutat agresszivitást. Különösen értékes a kíváncsi, érdeklődő, az ismeretlen
tárgyat szaglászó magatartás.
- Az a kutya, amelyik megijed, de a felvezető biztatására rövid időn belül megnyugszik, odamegy,
érdeklődik a szokatlan tárgy iránt 1 pontig lehet levonni.
- Az a kutya, amelyik agresszivitást mutat, morog, ugat, de a felvezető biztatására rövid időn belül
megnyugszik, odamegy az ismeretlen tárgyhoz, szaglássza 2 pontig lehet levonni.
- Meghátrálást, félelmet mutató kutya munkája még értékelhető, ha a felvezető biztatására legyőzi
félelmét és legalább 1 méterre megközelíti a tárgyat 5 pontig lehet levonni.
- Amelyik kutya fél, igyekszik elmenekülni a helyszínről, megnyugtatni nem lehet, vagy éppen
túlságosan agresszív, irányíthatatlan, kezelhetetlen, munkája elégtelen 0 pont.
Értékelés:
Amennyiben az összesített pontszám 25-30 között van, KITŰNŐ
Amennyiben az összesített pontszám 25 pont alatt van, MEGFELELŐ
Amennyiben a bármely feladat értékelése 0 pont, a teszt eredménye NEM MEGFELELŐ

