WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW
TERNINGÓW PRZEDLICENCYJNYCH
DLA CHARTÓW ORAZ PSÓW V GRUPY FCI
Poniższe wytyczne mają służyć pomocą organizatorom treningów oraz właścicielom psów.
Treningi przedlicencyjne to wstępny etap szkolenia potencjalnych sportowców, na którym
należy pokazać właścicielom młodych psów jak mają przygotowywać swoje psy do prób
licencyjnych, jak z nimi pracować. Ma to być sprawdzian psychiki psa, jego zainteresowania
ściganiem wabika, a także już nabytych umiejętności, ewentualne ich korygowanie.
Szkolenie to ma służyć radą właścicielom psów, jak postępować z przyszłymi sportowcem.
Na treningu przedlicencyjnym każdy pies powinien być traktowany indywidualnie. Należy
pamiętać, że nie bez powodu FCI określiło wiek przystąpienia do prób licencyjnych na 12
miesięcy (whippety, charciki włoskie, cirneco dell`Etna) i 15 miesięcy (pozostałe rasy
chartów i ras V grupy: pies faraona, podenco kanaryjski, podenco z Ibizy), a wiek
pozwalający na udział w zawodach to odpowiednio 15 i 18 miesięcy.
Wskazane wyżej ograniczenie wiekowe jest podyktowane kwestiami zdrowotnymi wieku
rozwojowego psa, zwłaszcza nadal budującego się kośćca i masy mięśniowej. Należy
pamiętać, że poza szkieletem rosną również mięśnie, ścięgna i więzadła, przy czym kości
jako pierwsze, tkanki miękkie jako drugie. Jest to rozwój asymetryczny, stawy u młodego
psa są zatem mało stabilne. Przeciążenie wymuszonym biegiem za wabikiem z licznymi
zmianami kierunków ucieczki wabika może prowadzić do niepotrzebnych urazów, niekiedy
trwałych. Zaleca się, aby nie forsować zbyt młodych psów, przesuwać intensywne treningi a
następnie próby licencyjne najbliżej wieku 15 i 18 miesięcy.
Okres między zdobyciem licencji a udziałem w zawodach (3 miesiące) jest przeznaczony na
stopniowe wdrażanie psa w rytm treningów, budowania kondycji, uczenia się właścicieli, jak
postępować ze swoim sportowcem. Zatem jest to czas na pełny rozwój psa oraz
równomierne przygotowywanie organizmu zwierzęcia do wysiłku, jakim są zawody.
I. Treningi przedlicencyjne dla młodych psów mają na celu:
1) sprawdzian zainteresowania psa wabikiem i pomoc w oswojeniu się psa z
uciekającym wabikiem;
2) naukę biegu w kagańcu i czapraku;
3) sprawdzian umiejętności biegu psa z innym psem;
4) szkolenie właścicieli psów jak postępować z psem przed startem, na starcie i po
ukończonym biegu;
5) przypomnienie podstawowych zapisów regulaminów wyścigów chartów.
II. Wiek dopuszczający do treningów przedlicencyjnych
Do treningów przedlicencyjnych mogą przystąpić psy nie młodsze niż:
1) 11 miesięcy (+/- 1 miesiąc) – whippety i charciki włoskie, cirneco
2) 14 miesięcy (+/- 1 miesiąc) – pozostałe charty i wymienione rasy psów V grupy
FCI. .
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Zasadą powinno być niedopuszczanie do treningów przedlicencyjnych psów
młodszych. Należy kierować się przede wszystkim dobrostanem psów i ostrzegać
właścicieli, że intensywny i częsty trening - wymuszony bieg po parkurze z licznymi
zwrotami - jest szkodliwy dla rozwijającego się psa – jego kośćca i tkanek miękkich, a
wiec mięśni, więzadeł i ścięgien.
III. Przebieg treningu przedlicencyjnegp
Trening przedlicencyjny to przede wszystkim czas na szkolenie psów i właścicieli. Nie
może się ograniczyć wyłącznie do sprawdzianu: pobiegł – nie pobiegł.
Należy
umożliwić właścicielom i psom naukę podstaw tego sportu.
Dystans biegów przedlicencyjnych
Parkur coursingowy powinien mieć długość:
➢ 400 - 700 m dla wszystkich ras chartów i psów V grupy FCI.
➢ Długość powinna być uzależniona od wieku i rasy psa, warunków
atmosferycznych (dla psów w minimalnej granicy wieku określonej w pkt. II
dystans należy skracać, podobnie przy wysokich temperaturach).
Podłoże parkuru powinno być zgodne z regulaminem FCI, trawa odpowiednio
wykoszona;
Długość toru wyścigowego:
➢ 280- 360 m dla wszystkich ras chartów i psów V grupy FCI.
➢ Długość powinna być uzależniona od wieku i rasy psa, warunków
atmosferycznych (dla psów w minimalnej granicy wieku określonej w pkt. II
dystans należy skracać, podobnie przy wysokich temperaturach).
Przygotowanie do startu
Organizator powinien wskazać właścicielom psów, że na start psy przychodzą po
rozgrzewce, pokazać formę rozgrzewki ewentualnie przeprowadzić wspólną
rozgrzewkę.
Start.
Start psów do biegów odbywa się z ziemi, z czterech łap – niedopuszczalne jest
puszczanie psa do biegu „z powietrza”, ze stójki na dwóch tylnych łapach.
Podczas treningów na torze nauka wejścia do boksu i startu z boksu jest jednym z
najistotniejszych elementów treningów przedlicencyjnych.
Obowiązek kagańca i czapraka.
Wszystkie biegi szkoleniowe psy muszą odbywać w kagańcu i czapraku, bez obroży.
Biegi solo.
Należy umożliwić psom, które pierwszy raz widzą wabik, kilkukrotne podejście do biegu
za wabikiem solo: bieg po krótkiej prostej, dłuższej prostej, bieg po parkurze z
kilkoma łagodnymi zwrotami w kilku kierunkach (należy unikać ostrzejszych zwrotów
ze względu na wiek psa). Między biegami należy zrobić krótkie przerwy. W przypadku
psów, które już biegały treningowo za wabikiem i po starcie są wyłącznie
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zainteresowanie ściganiem przynęty, należy umożliwić przebiegniecie całego parkuru
treningowego za pierwszym razem i dopuścić do biegu zespołowego bez konieczności
prowadzenia dalszych prób/szkolenia.
Tylko sprawne przebiegnięcie biegu solo kwalifikuje psa do biegu zespołowego.
Biegi zespołowe
Parkur w biegach zespołowych powinien być zróżnicowany – proste i zwroty –
podobnie jak przy trasie do biegów solo.
W biegach zespołowych należy zwracać uwagę, czy ważniejszym dla psa jest
śledzenie wabika, czy pogoń za partnerem, czy też zabawa z drugim psem. Przy
zauważonych przejawach ewidentnej agresji należy bieg natychmiast przerwać. Bieg
zespołowy psa, który był zainteresowany wyłącznie ściganiem przynęty, należy
powtórzyć (możliwie szybko, jeżeli do agresji doszło na początku biegu), z innym psem.
Jeżeli do agresji doszło w drugiej połowie parkuru lub w końcówce biegu, należy bieg
zaliczyć psu zaatakowanemu i umożliwić psu jeszcze jeden bieg z innym partnerem,
choćby na krótkim dystansie, aby wyeliminować strach przed biegiem zespołowym.
Podobnie należy postąpić z psami, które zamiast ścigać wabik zaczęły na parkurze
zabawę – taki bieg również należy przerwać, psy ponownie puścić za wabikiem z
innymi partnerami po krótkiej przerwie .
Takie same zasady powinny obowiązywać w przedlicencyjnych biegach treningowych
na torze.
Sparingpartnerzy
Biegi zespołowe mogą odbywać dwa szkolone psy, lub pies szkolony z psem już
doświadczonym. Dobór sparingpartnera jest bardzo istotnym elementem treningu.
Należy unikać sparingpartnerów, których psychiki nie jesteśmy pewni, bowiem mogą
one zniechęcić młodego psa do biegów za wabikiem (niekiedy na tym etapie szkolenia
starszy i szybszy pies z doświadczeniem może zniechęcić do pogoni za wabikiem psa
szkolonego).
Partnerami w biegach zespołowych powinny być psy tej samej rasy, w miarę
możliwości o zbliżonych gabarytach. Nie ma znaczenia płeć psów.
W przypadku braku springpartnera tej samej rasy dopuszcza się bieg z psem innej
rasy, jednak musi on spełniać warunek podobnej wielkości i stylu biegania. W
przypadku charcików włoskich niezbędny jest partner tej samej rasy, którego
zapewnienie leży po stronie właściciela psa.
Organizator nie ma obowiązku zapewnienia sparingpartnera tej samej rasy.
Zaliczenie treningu
Trening przedlicencyjny nie może być zaliczony, jeżeli:
➢ pies wykazał agresję w biegu zespołowym;
➢ pies odbył tylko bieg solo (nie podejmuje pościgu w towarzystwie
sparingpartnera, mimo zmiany partnera nadal preferuje zabawę, niż
pogoń za wabikiem, wycofuje się z biegu z szybszym partnerem);
➢ przeszkodą w biegu jest kaganiec;
➢ pies boi się boksu startowego.
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Organizator treningu przedlicencyjnego zobowiązany jest wydać właścicielowi psa
potwierdzenie zaliczenia
treningu na stosownym formularzu oraz przesłać
Rejestratorowi Licencji Wyścigowych Protokół z przeprowadzonego treningu.
IV. Odstęp między treningiem przedlicencyjnym a próbami licencyjnymi
Minimalny odstęp miedzy treningiem przedlicencyjnym, a próbami licencyjnymi nie
może być krótszy, nić 1 dzień. Zaleca się, aby w przypadku psów w wieku 12 i 15
miesięcy ten odstęp był uzależniony od intensywności treningu przedlicencyjnego,
umiejętności psa, warunków atmosferycznych. Raz jeszcze przypominamy, że dobrem
nadrzędnym jest zdrowie młodego psa.
Przypominamy, że niemożliwym jest dopuszczenie do prób licencyjnych psów
młodszych, niż przewiduje to Regulamin Wyścigów Chartów FCI. Ukończenie przez
psa wieku uprawniającego do prób licencyjnych w dniu prób umożliwia ich odbycie.
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