
Regulamin zawodów slalomowych PKPR 
 
1.W zawodach mogą brać udział psy wszystkich ras, jak również mieszańce. Psy startują w 
dwóch kategoriach wzrostowych: 
kategoria mini - wzrost do 45 cm w kłębie 
kategoria maxi - wzrost powyżej 45 cm w kłębie 
Przydział do kategorii następuje na podstawie pomiarów wysokości.  
 
2. Zawody slalomowe polegają na pokonywaniu przez psy slalomu zbudowanego ze słupków. 
Może to być jeden slalom lub tor slalomowy złożony z 2-5 slalomów (ciągów słupków).  
 
3. Ilość słupków w jednym ciągu (slalomie) jest dowolna, zazwyczaj wynosi 8-12 słupków, o 
minimalnej wysokości - 100 cm. Odstępy pomiędzy słupkami powinny wynosić - min. 50 cm, 
max. 65 cm. 
Przy wejściu psa w każdy slalom pierwszy słupek musi znajdować się po jego lewej stronie, 
drugi po prawej etc. 
 
4. Pies i przewodnik oczekują na sygnał sędziego przed linią startową. Po sygnale 
rozpoczynają pokonywanie slalomu /toru slalomowego (przekraczają linię startową). 
 
5. Jako błędy traktuje się: złe wejście w slalom lub pominięcie przez psa słupka. 
Każdy błąd w slalomie skutkuje koniecznością poprawienia całego pojedynczego slalomu. 
Przewodnik musi wprowadzić psa w slalom ponownie. W takim wypadku czas jest mierzony 
nadal. Dopuszcza się 4 podejścia do jednego slalomu. 
 
6. Wygrywa pies, który w jak najkrótszym czasie pokona slalom lub tor slalomowy. 
 
7. W trakcie pokonywania slalomów pies musi być luzem (nie może być na smyczy), 
przewodnik nie może trzymać niczego w ręku, nie wolno jest stosować nagród pokarmowych 
lub zabawek. 
 
8. Przewodnik biegnie obok slalomu, może wydawać polecenia słowne lub za pomocą 
gestów. Nie może natomiast dotykać psa lub slalomu, ani przechodzić między słupkami. 
 
9. Dyskwalifikację powoduje: niewłaściwe zachowanie wobec sędziego, brutalne traktowanie 
psa, dotykanie psa lub slalomu, stosowanie nagród pokarmowych lub zabawek, cztery 
odmowy rozpoczęcia slalomu lub przekroczenie limitu podejść, opuszczenie ringu przez psa, 
brak kontroli nad psem oraz niestosowanie się do pozostałych zasad zawodów slalomowych. 
 
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2012 


