
  Regulamin z dn. 01.09.2015 

 

I Manewry Zespołów Poszukiwawczo – Tropiących 26/27 września 2015 w Trójmieście 

 

Klub Ratownictwa Sportowego Trufla zaprasza zespoły tropiące (przewodnik z psem) na 

manewry w formie zawodów treningowych, które mają na celu sprawdzenie umiejętności 

przewodnika i psa, rozwijanie się w pracy tropowej, dobrą zabawę i integrację środowiska, 

niezależnie od metod nauczania. Manewry będą symulacją prawdziwej akcji poszukiwania 

zaginionej osoby, bez znajomości przebiegu trasy.  

 

wpisowe – 40 zł udział psa, liczba uczestników – 16 osób.  

 

Trzy klasy startowe:  

I (ślad długości 400-600m)  

Elementy pozoracji mylącej: podłożone jedzenie psie lub ludzkie, jeden ślad zwodniczy obcy, 

zróżnicowane podłoże naturalne. 

Podjęcie śladu na podstawie nawęszenia pozostawionych rzeczy osobistych – 

plecak/kurtka/śpiwór; pozorant ukryty, niewidoczny. "Świadek" zaginięcia wskazuje 

przybliżone miejsce zaginięcia. Minimum jedno (max trzy) skrzyżowanie wymagające wyboru 

kierunku dalszego marszu. 

 

II (ślad długości 500-700m) 

Elementy pozoracji mylącej: podłożone jedzenie ludzkie lub psie, kilka śladów zwodniczych 

obcych, grupa ludzi na trasie, poszukiwanie śladu na wskazanym terenie 20/20 metrów, 

zróżnicowane podłoże (naturalne, szuter, przekroczenie asfaltu) 

Podjęcie śladu na podstawie przedmiotów osobistych wykonanych z materiału słabiej 

trzymającego zapach (plastik lub metal - np. zapalniczka, kluczyki). Początek śladu jest do 

znalezienia w oznaczonym obszarze ok 20x20m, bez (świeżych) śladów obcych. Pozorant 

idzie lub siedzi udając spacerowicza. Minimum dwa (max cztery)skrzyżowania wymagające 

wyboru kierunku marszu.  

 

III (ślad długości 900-1200m) 

Elementy pozoracji mylącej: podłożone jedzenie ludzkie lub psie, kilka śladów zwodniczych 

obcych, ślad zwodniczy równoległy do śladu pozoranta, grupa ludzi na trasie, zróżnicowane 

podłoże (naturalne, szuter, przejście asfaltem). 
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Ślad obcy który rozdziela się od śladu pozoranta i zawraca po ok 200m. Nawęszenie i 

początek śladu jak w klasie 2. Pozorant znajduje się w grupie ludzi, pies musi go 

jednoznacznie wskazać. Minimum trzy (max pięć) skrzyżowania wymagające wyboru 

kierunku marszu.  

 

Regulamin oceny 

W skład oceny dokonanej przez 3 niezależnych sędziów wchodzą (każdy ocenia pracę psa 

indywidualnie, liczba punktów jest sumowana):  

1. Przygotowanie przewodnika do rozpoczęcia pracy z psem, przeprowadzenie wywiadu, 

przygotowanie psa, sprzętu, itp, (0-5p.)  

2. Tropienie, w tym: 

– sposób podjęcia śladu przez psa (0-3 pkt) 

- dokładność (porównanie śladu psa ze śladem pozoranta) z uwzględnieniem warunków 

atmosferycznych, ukształtowania podłoża, rozproszeń, czasu odłożenia śladu, rodzaju 

podłoża, itp.  (0-5 pkt) 

- reakcja na rozproszenia (reakcja psa na pozorację mylącą, próba podjęcia jedzenia, 

podjęcie śladów zwodniczych, reakcja na grupę i inne rozproszenia, zdolność powrotu do 

pracy na śladzie pozoranta, itp.) (0-5 pkt)  

3. Doprowadzenie do pozoranta, reakcja psa i przewodnika na odnalezionego pozoranta, 

reakcja psa na pozoranta ukrytego lub zakrytego, itp. (0-3 pkt) 

4. Wrażenie ogólne, komunikacja przewodnika z psem (0-5p.)  

 

Liczba punktów jest zerowana w momencie kiedy pies mimo pracy nie odnajduje pozoranta.  

Sędziowie krótko uzasadniają swoją ocenę. Uczestnik otrzymuje kartę oceny do wglądu. 

Pies powinien tropić w szelkach oraz na lince/taśmie długości minimum trzech metrów. Nie 

ma ograniczeń wiekowych dla psów i przewodników, pies musi być w dobrej kondycji 

zdrowotnej, a niepełnoletni przewodnik posiadać zgodę rodziców. 

Dyskwalifikacja następuje w momencie gdy: - trzecia próba podjęcia przez psa tropu kończy 

się niepowodzeniem, pies ma trzy szanse podjęcia śladu. - pies odmawia pracy/tropienia, - 

przewodnik zachowuje się wobec psa wymuszająco, brutalnie i agresywnie, - pies jest 

agresywny 

 


