
WEIGHT PULLING 
 
Konkurencja weight pulling rozgrywana jest w podziale na klas� psów i suk.  

W konkurencji weight pulling obowi�zuje jednorazowa próba z ci��arem startowym 400kg, 
któr� musi zaliczy� ka�dy pies, aby przyst�pi� do kolejnych prób.  

Ci��ar wózka i uprz��y wlicza si� w całkowity ci��ar przeci�gni�ty przez psa.  

Liny uprz��y nie mog� by� krótsze ni� 1.20 m i nie dłu�sze ni� 1.80 m.  

Psy grupowane s� na zapleczu toru zgodnie z numerami startowymi.  

Pies podchodzi do kolejnych prób dowoln� ilo�� razy ale z ci��arem wi�kszym ni� z 
poprzedniej próby. Podej�cie z ci��arem równym lub mniejszym od ostatniej próby jest 
niedozwolone.  

Handler mo�e opu�ci� podej�cie do kolejnej próby dowoln� ilo�� razy, jednak przed 
osi�gni�ciem ci��aru 1000kg pies musi zaliczy� minimum 3 podej�cia. W ka�dym nast�pnym 
tysi�cu kg pies równie� musi zaliczy� co najmniej 3 podej�cia.  

Ci��ar na wózku podnoszony jest o 100kg kolejno wzwy� do poszczególnych prób.  

Wywołany handler do zgłoszonej próby musi stawi� si� przy wózku z psem i rozpocz�� prób� 
w nieprzekraczalnym czasie 60 sekund. Przekroczenie czasu rozpocz�cia próby b�dzie 
traktowane przez s�dziego jako faul. Wyj�tek stanowi� okoliczno�ci niezale�ne od handlera, 
ale ostateczne zdanie w tej kwestii nale�y do s�dziego.  

Pies musi przeci�gn�� wózek o masie własnej 200kg wraz z okre�lonym ładunkiem w ci�gu 
90 sekund na dystansie 4,5 metra.  

W przypadku remisu, I lokata przyznawana jest psu, który w krótszym czasie pokonał 
wymagany dystans.  

Przekroczenie limitu czasu skutkuje niezaliczeniem próby.  

Pies, który pozostaje w konkurencji kolejnych podej�� najdłu�ej i ko�czy konkurencj� jako 
ostatni otrzymuje tytuł Most Weight Pulled (MOST).  

Pies, który przeci�gnie najwi�kszy ci��ar w przeliczeniu na kilogram masy ciała otrzymuje 
tytuł Best in Show (BIS).  

Pies wykluczany jest z konkurencji je�li otrzyma 3 faule  

U�ywanie specjalnych ochraniaczy na łapy psa lub butów dla psów zaprz�gowych jest 
zabronione.  

Konstrukcja i stan techniczny wszystkich elementów sprz�tu musi by� zaakceptowany przez 
s�dziego przed przyst�pieniem do konkurencji.  



W czasie trwania konkurencji handler mo�e dopu�ci� si� 3 fauli, które orzeka s�dzia.  

W czasie trwania konkurencji handler mo�e zgłosi� uzasadnione alibi i przerwa� prób� np. z 
powodu zapl�tania lin i uprz��y, jednak zgłoszenie dwukrotne alibi skutkuje przyznaniem 
1xfaul.  

Zawodnikowi zalicza si� prób� nawet wówczas, gdy pies podczas ci�gu przekroczy boczne 
linie graniczne toru.  

Do prób weight pullingu mo�na u�ywa� tylko profesjonalnej uprz��y przeznaczonej do tej 
dyscypliny.  

Przedmioty u�ywane jako przyn�ta musz� zosta� zaakcentowane przez s�dziego. Mog� to by� 
dowolne przedmioty u�ywane w charakterze maskotki, zabawki. Zabronione jest stosowanie 
batów lub innych przedmiotów zadaj�cych ból zwierz�ciu lub wzbudzaj�cych w nim agresj�.  

Wszelkie przejawy zn�cania si� na psem przez handlera lub te� zach�canie zwierz�cia do 
okazania agresji wobec ludzi lub zwierz�t skutkuje natychmiastow� dyskwalifikacj�.  

Posługiwanie si� jako przyn�t� zwierz�ciem lub jedzeniem skutkuje dyskwalifikacj� z 
konkurencji.  

Pochwycenie lub dotkni�cie przyn�ty przez psa skutkuje niezaliczeniem i strat� podej�cia.  

Niedopuszczalne jest równie� dotkni�cie psa przez handlera w czasie próby. Dotkni�cie 
skutkuje niezaliczeniem i strat� podej�cia.  

Na torze mog� przebywa� nast�puj�ce osoby: maksymalnie 2 handlerów, 1 s�dzia, 1 
timekeeper, max. 3 osoby obsługuj�ce wózek.  

Do konkurencji nie dopuszczone s� psy i suki poni�ej 9 miesi�ca �ycia, jak równie� suki 
ci��arne i z cieczk� oraz psy nie zakwalifikowane do konkurencji przez lekarza zawodów  

Za ewentualne szkody wyrz�dzone w ringu przez psa odpowiada handler.  

HIGH JUMP 
 
Konkurencja high jump jest rozgrywana w podziale na klasy psów i suk w ringu o wymiarach 
10x10m.  

Konstrukcja i stan techniczny wszystkich elementów sprz�tu musi by� zaakceptowany przed 
przyst�pieniem do konkurencji przez s�dziego.  

Pies ma prawo do wykonania 3 podej�� - skoków do jednego poziomu zawieszenia gryzaka - 
przyn�ty.  

W trakcie próby pies musi posiada� na sobie uprz�� w postaci szorek / szelek i znajdowa� si� 
na smyczy. Pies mo�e wykona� rozbieg w granicach ringu. Przekroczenie granic ringu 
skutkuje nieuznaniem wyniku i strat� podej�cia.  



W ka�dym kolejnym podej�ciu zawodnika do próby - gryzak podwy�sza si� o 5 cm od 
poprzedniego ustawienia je�li poprzednie ustawienie zostało zaliczone.  

W przypadku remisu w pierwszej trójce zwyci�zców zarz�dza si� dogrywk� w szczególnej 
gradacji do 1cm.  

W ringu mog� przebywa� nast�puj�ce osoby: 1 handler z psem, 1 s�dzia, 1 sekretarz, 1 
mierz�cy-obsługa sprz�tu.  

W czasie trwania konkurencji handler mo�e dopu�ci� si� 3 fauli, które orzeka s�dzia.  

W przypadku remisu, I lokata przyznawana jest ex-aequo.  

Wywołany handler do zgłoszonej próby musi stawi� si� przy stanowisku i rozpocz�� prób� w 
nieprzekraczalnym czasie 60 sekund. Przekroczenie czasu rozpocz�cia próby b�dzie 
traktowane przez s�dziego jako faul. Wyj�tek stanowi� okoliczno�ci niezale�ne od handlera, 
ale ostateczne zdanie w tej kwestii nale�y do s�dziego.  

Do konkurencji nie dopuszczone s� psy i suki poni�ej 9 miesi�ca �ycia, jak równie� suki 
ci��arne i z cieczk� oraz psy nie zakwalifikowane do konkurencji przez lekarza zawodów  

Za ewentualne szkody wyrz�dzone w ringu przez psa odpowiada handler.  

WEIGHT PULL SPRINT 
 
Konkurencja rozgrywana jest w kategoriach psów i suk.  

Pies biegnie na czas na dystansie min. 60m i max. 100m oznaczonym przez organizatora w 
uprz��y odpowiedniej do przepisów weight pullingu.  

Pies ma prawo do wykonania 2 prób.  

W przypadku ka�dego psa na wózku jedzie ten sam "musher".  

Pies startuje bez rozbiegu z linii startu.  

Na torze mog� przebywa�: max. 2 handlerów, 1 osoba ("musher") na wózku trójkołowym 
(waga standardowa do wy�cigów psich zaprz�gów), 1 s�dzia, 1 timekeeper.  

W czasie trwania konkurencji handler mo�e dopu�ci� si� 3 fauli, które orzeka s�dzia.  

W przypadku remisu, I lokata przyznawana jest ex-aequo.  

Wywołany handler do zgłoszonej próby musi stawi� si� przy stanowisku i rozpocz�� prób� w 
nieprzekraczalnym czasie 60 sekund. Przekroczenie czasu rozpocz�cia próby b�dzie 
traktowane przez s�dziego jako faul. Wyj�tek stanowi� okoliczno�ci niezale�ne od handlera, 
ale ostateczne zdanie w tej kwestii nale�y do s�dziego.  

Do konkurencji nie dopuszczone s� psy i suki poni�ej 9 miesi�ca �ycia, jak równie� suki 
ci��arne i z cieczk� oraz psy nie zakwalifikowane do konkurencji przez lekarza zawodów  



Za ewentualne szkody wyrz�dzone w ringu przez psa odpowiada handler.  

TUG OF WAR 
 
Konkurencja tug-of-war rozgrywana jest w podziale na klasy psów i suk w nast�puj�cych 
kategoriach wagowych:  

1. do 20 kg 2. 21 - 25 kg 3. 26 - 30 kg 4. 31 - 35 kg 5. 36 - 40 kg 6. powy�ej 40 kg  

W przypadku gdy w danej kategorii wagowej znajduje si� tylko jeden zawodnik - zostaje 
przydzielony do grupy startuj�cej o jedn� kategori� wy�ej ( w przypadku klasy F - o jedn� 
ni�ej) i tam jest klasyfikowany bez wzgl�du na wag� jego oponentów.  

Długo�� liny wraz z gryzakami lub sznurem nie mo�e wynosi� mniej ni� 2,5 metra.  

Wymiary i rodzaj obró� s� dowolne, zabrania si� stosowania obró� mog�cych zadawa� 
ból(kolczatek,zacisków,dławikow).Zabrania si� równie� stosowania szelek.  

Obro�a musi by� wyposa�ona w kółko mocuj�ce, którego konstrukcja nie spowoduje 
odkształcenia materiału obro�y jak równie� samego kółka.  

Obro�a nie mo�e powodowa� przyduszenia psa, ale powinna stabilnie przylega� do szyi.  

Podło�e do rozegrania konkurencji musi by� gruntowe lub trawiaste i nie mo�e powodowa� 
zranie� psa .  

Czas mierzony jest od chwili potwierdzenia przez handlerów gotowo�ci psów do startu.  

Handler mo�e przebywa� obok psa, z chwila dotkni�cia przez handlera psa skutkuje 
natychmiastow� dyskwalifikacj�.  

Konstrukcja gryzaka lub sznura nie mo�e powodowa� zranie� psa, zabrania si� stosowania 
gryzaków lub sznurów z elementami metalowymi.  

Dystans pomi�dzy par� startuj�cych psów jest utrzymywany poprzez stosowanie lin 
zabezpieczaj�cych i uniemo�liwiaj�cych wzajemne zbli�enie si� zawodników.  

W ringu mo�e znajdowa� si� tylko 1 handler z psem oraz s�dzia oraz timekeeper.  

Pary startowe dobierane s� zgodnie z kategoriami wagowymi w drodze losowania.  

W konkurencji pies który przegrał mecz odpada a zwyci�zca przechodzi do dalszej 
rywalizacji.  

W przypadku je�li w danej kategorii wagowej pozostaje nieparzysta liczba zawodników pies 
nie wylosowany do pary otrzymuje tzw. "wolny los" i automatycznie przechodzi do nast�pnej 
rundy,  



Je�li s�dzia uzna, �e dalsze kontynuowanie konkurencji zagra�a �yciu lub zdrowiu psa (np. 
krwotok, lub inne niebezpieczne objawy) - orzeka wycofanie psa z ringu i jego decyzja jest 
ostateczna. Oponent automatycznie wygrywa.  

Je�eli pies nie przyst�pi do konkurencji od czasu wej�cia na ring w ci�gu 2 minut zostaje 
zdyskwalifikowany.  

Handler mo�e na swoje ��danie przerwa� mecz co skutkuje wygran� na korzy�� oponenta.  

Wszelkie przejawy zn�cania si� fizycznego lub agresywne odnoszenie si� do psa (krzyk, 
wulgaryzmy) przez handlera lub te� zach�canie zwierz�cia do okazania agresji wobec ludzi 
lub zwierz�t skutkuje natychmiastow� dyskwalifikacj�.  

Nie dozwolone jest u�ywanie specjalnych ochraniaczy na łapy psa, lub butów dla psów.  

Do konkurencji nie dopuszczone s� psy i suki poni�ej 9 miesi�ca �ycia, jak równie� suki 
ci��arne i z cieczk� oraz psy nie zakwalifikowane do konkurencji przez lekarza zawodów  

Wypuszczenie gryzaka z pyska przez jednego z zawodników ogłoszone przez s�dziego 
oznacza zwyci�stwo na korzy�� jego oponenta. S�dzia wskazuje zwyci�zc� dłoni�.  

Wypuszczenie gryzaka z pyska przez jednego z zawodników musi by� zauwa�one i 
ogłoszone przez s�dziego.  

Za ewentualne szkody wyrz�dzone w ringu przez psa odpowiada handler.  

Wywołany handler do zgłoszonej próby musi stawi� si� przy stanowisku i rozpocz�� prób� w 
nieprzekraczalnym czasie 60 sekund. Przekroczenie czasu rozpocz�cia próby b�dzie 
traktowane przez s�dziego jako faul. Wyj�tek stanowi� okoliczno�ci niezale�ne od handlera, 
ale ostateczne zdanie w tej kwestii nale�y do s�dziego.  

SPRING POLE 

Konkurencja spring pole rozgrywana jest w podziale na klasy psów i suk.  

Czas mierzony jest od chwili potwierdzenia przez handlera gotowo�ci psa do startu.  

Pies ma tylko jedno podej�cie bez mo�liwo�ci poprawiania próby.  

Handler mo�e przebywa� obok psa, z chwila dotkni�cia przez handlera psa skutkuje 
natychmiastow� dyskwalifikacj�. Dopuszczalne jest zabezpieczenie w postaci smyczy 
przypi�tej do szelek - smycz musi zwisa� lu�no.  

Konstrukcja gryzaka lub sznura nie mo�e powodowa� zranie� psa, zabrania si� stosowania 
gryzaków lub sznurów z elementami metalowymi.  

Handler decyduje o tym, czy pies b�dzie skakał do gryzaka, czy te� gryzak złapie na ziemi i 
potem zostanie uniesiony tak by jego łapy nie dotykały podło�a.  

Czas odmierzany jest do chwili wypuszczenia gryzaka z pyska psa.  



Zwyci��a pies który trzymał gryzak najdłu�ej wisz�c na gryzaku.  

W ringu mo�e znajdowa� si� tylko 1 handler z psem, s�dzia oraz timekeeper.  

Je�li s�dzia uzna, �e dalsze kontynuowanie konkurencji zagra�a �yciu lub zdrowiu psa (np. 
krwotok, lub inne niebezpieczne objawy); orzeka wycofanie psa z ringu i jego decyzja jest 
ostateczna.  

Je�eli pies nie przyst�pi do konkurencji od czasu wej�cia na ring w ci�gu 2 minut zostaje 
zdyskwalifikowany.  

Handler mo�e na swoje ��danie przerwa� prób� co skutkuje odpadni�ciem z konkurencji.  

Wszelkie przejawy zn�cania si� fizycznego lub agresywne odnoszenie si� do psa (krzyk, 
wulgaryzmy) przez handlera lub te� zach�canie zwierz�cia do okazania agresji wobec ludzi 
lub zwierz�t skutkuje natychmiastow� dyskwalifikacj�.  

Do konkurencji nie dopuszczone s� psy i suki poni�ej 9 miesi�ca �ycia, jak równie� suki 
ci��arne i z cieczk� oraz psy nie zakwalifikowane do konkurencji przez lekarza zawodów  

Wypuszczenie gryzaka z pyska przez psa ko�czy jego udział w/w dyscyplinie.  

Za ewentualne szkody wyrz�dzone w ringu przez psa odpowiada handler.  

Wywołany handler do zgłoszonej próby musi stawi� si� przy stanowisku i rozpocz�� prób� w 
nieprzekraczalnym czasie 60 sekund. Przekroczenie czasu rozpocz�cia próby b�dzie 
traktowane przez s�dziego jako faul. Wyj�tek stanowi� okoliczno�ci niezale�ne od handlera, 
ale ostateczne zdanie w tej kwestii nale�y do s�dziego.  

WEIGHT DRAG PULLING  

Konkurencja weight drag pull rozgrywana jest w podziale na klas� psów i suk.  

Pies biegnie na czas na dystansie min. 30m i max. 100m oznaczonym przez organizatora w 
uprz��y odpowiedniej do przepisów weight pullingu.  

W przypadku ka�dego psa na sankach jest ci��ar 1,5 X masa psa.  

Podło�e do rozegrania konkurencji musi by� gruntowe lub trawiaste i nie mo�e powodowa� 
zranie� psa .  

Liny uprz��y nie mog� by� krótsze ni� 1.20 m i nie dłu�sze ni� 1.80 m.  

Pies ma tylko jedno podej�cie bez mo�liwo�ci poprawiania próby.  

Handler mo�e przebywa� obok psa, z chwila dotkni�cia przez handlera psa skutkuje 
natychmiastow� dyskwalifikacj�. Dopuszczalne jest zabezpieczenie w postaci smyczy 
przypi�tej do obro�y - smycz musi zwisa� lu�no.  

Pochwycenie lub dotkni�cie przyn�ty przez psa skutkuje niezaliczeniem i strat� podej�cia.  



Wszelkie przejawy zn�cania si� fizycznego lub agresywne odnoszenie si� do psa (krzyk, 
wulgaryzmy) przez handlera lub te� zach�canie zwierz�cia do okazania agresji wobec ludzi 
lub zwierz�t skutkuje natychmiastow� dyskwalifikacj�.  

Nie dozwolone jest u�ywanie specjalnych ochraniaczy na łapy psa, lub butów dla psów.  

Do konkurencji nie dopuszczone s� psy i suki poni�ej 9 miesi�ca �ycia, jak równie� suki 
ci��arne i z cieczk� oraz psy nie zakwalifikowane do konkurencji przez lekarza zawodów  

Za ewentualne szkody wyrz�dzone w ringu przez psa odpowiada handler.  

Wywołany handler do zgłoszonej próby musi stawi� si� przy stanowisku i rozpocz�� prób� w 
nieprzekraczalnym czasie 60 sekund. Przekroczenie czasu rozpocz�cia próby b�dzie 
traktowane przez s�dziego jako faul. Wyj�tek stanowi� okoliczno�ci niezale�ne od handlera, 
ale ostateczne zdanie w tej kwestii nale�y do s�dziego. 


