Regulamin Polski Certyfikat Tropienia Użytkowego PL MT wersja 25.02.2016
UWAGI
Wszystkie ślady układane są w systemie double blind (tzn. nikt z osób idących z psem nie zna przebiegu trasy). Trasa pozoranta i psa
OGÓLNE rejestrowane są na GPS (Mantrailing App lub podobne), sędziowie mogą po zakończeniu pracy psa zapoznać się z zapisem GPS. Za
zawodnikiem idzie dwóch lub trzech sędziów (nie znających trasy), których zadaniem jest dać feedback dot. pracy na śladzie (np.
przygotowanie psa do pracy, czytanie psa). Dopuszczalna jest grupa obserwatorów, ale przewodnik może poprosić, by nie szli na ślad.
Przewodnik może iść z pomocnikiem, który obserwuje ruch uliczny, niesie sprzet, obsługuje mape, GPS, środki łączności itp ale nie może
podpowiadać.
Podane czasy odłożenia są orientacyjne i mogą sie różnić o +/- 30% od podanych wartości. Podczas śladu mogą wystąpić wszystkie lub tylko
niektóre z opisanych utrudnień. Wymagane jest zaliczanie klas po kolei, ponieważ każdy poziom obejmuje inne umiejętności, warunki i różne
podłoża. Nie ma obowiązku startu w klasie PL MT 0. Na śladzie nie są wykładane przedmioty.
Kryteria Odnalezienie i oznaczenie pozoranta LUB Poprawne zgłoszenie braku zapachu (NSI - No Scent Identification) (przewodnik przed śladem
zaliczenia informuje, jak pies pokazuje NSI i informuje sędziego jeśli wydarzy się to na trasie). Trasa psa zarejestrowana GPSem powinna w
próby
przybliżeniu pokrywać się z trasą deptacza zarejestrowaną GPSem (z uwzględnieniem warunków terenowych i pogodowych). W razie
wątpliwości czy pies tropił po śladzie, rozstrzyga komisja sędziowska.
nazwa
egzaminu

długość
śladu

PL MT 0 ok 400
m

odłożenie

czas
pracy

podłoże

ok. 20
min

20 min naturalne, mało las, park,
lub
łąka, drogi
umiarkowanie gruntowe
zadeptane

okolica

pozorant

początek śladu

utrudnienia

1 osoba, ukryta
(w
samochodzie
lub pod płachtą
- zmniejszenie
stożka
zapachowego)

na miękkim podłożu,
miejsce startu wskazane
poprzez wyłożony
przedmiot, kierunek
marszu nieznany

zalecane oznaczenie pozoranta,
utrudnienia tylko
przypadkowe/normalne dla
miejsca

PL MT 1 ok 400
m

ok 1
godz

PL MT 2 400-600 ok 3
m
godz

20 min naturalne, mało las, park,
lub
łąka, drogi
umiarkowanie gruntowe
zadeptane

30 min miękkie i
twarde (max
połowa trasy
po twardej
nawierzchni),
możliwe
zmiany
nawierzchni,
umiarkowanie
zadeptane

1 osoba, ukryta
(w
samochodzie
lub pod płachtą
- zmniejszenie
stożka
zapachowego)

park, las lub 2 (lub wiecej)
łąka (min.
osoby, ukryte
połowa trasy); lub widoczne
przedmieścia,

na miękkim podłożu,
miejsce startu wskazane
poprzez wyłożony
przedmiot, kierunek
marszu nieznany

wymagane oznaczenie
pozoranta, utrudnienia tylko
przypadkowe/normalne dla
miejsca

na miękkim podłożu,
miejsce wskazane z
dokładnością do kilku
metrów, kierunek marszu
nieznany

na końcu śladu, prócz pozoranta
jeszcze jedna osoba która ok.
połowę trasy przechodzi po
śladzie, możliwa jest obecność
nawet grupy, konieczne
oznaczenie pozoranta; możliwe
jedzenie lub inne rozproszenie po
drodze; możliwe nawęszenie z
przedmiotów wykonanych z
różnych materiałów (metalowe,
plastikowe, drewniane, tekstyle,
papierowe itp)

PL MT 3 600-800 ok. 6
m
godz

40 min więcej niż
połowa trasy
może być po
twardym,
umiarkowane
zadeptanie

miasto, park

0-1 osoba,
ukryta lub
widoczna,
może być na
wysokości lub
w podziemiu

na twardym, miejsce
wskazane z dokładnością
do kilku metrów, kierunek
marszu nieznany,
losowanie przedmiotu do
nawęszenia

możliwe jest zabranie pozoranta
przez samochód (pies musi to
oznaczyć). Na początku śladu
losuje się przedmiot do
nawęszenia spośród dwóch
podobnych - jeden to normalny
ślad, drugi to pozorant zabrany
przez samochód (pies musi
oznaczyć miejsce odjazdu).
Możliwe naweszenie z
przedmiotów wykonanych z
różnych materiałów oraz
nietypowych (kurtka, plecak, buty,
książka, siedzenie
samochodowe).

PL MT 4 8001200 m

ok. 12
godz

60 min więcej niż
każda
połowa trasy
może być po
twardym,
umiarkowane
zadeptanie,
fragmentami
mocne
zadeptanie (np.
wyjście z
dworca,
ruchliwy plac)

0-1 osoba,
ukryta lub
widoczna,
może być na
wysokości lub
w podziemiu

na twardym, miejsce
wskazane z dokładnością
do kilkunastu metrów,
kierunek marszu
nieznany, losowanie
przedmiotu do
nawęszenia

możliwe jest zabranie pozoranta
przez samochód (pies musi to
oznaczyć). Na początku śladu
losuje się przedmiot do
nawęszenia spośród trzech
podobnych - jeden to normalny
ślad, drugi to pozorant zabrany
przez samochód (pies musi
oznaczyć miejsce odjazdu), trzeci
to zapach osoby, której nigdy nie
było w okolicy (pies musi
oznaczyć brak śladu). Możliwa 1
przeszkoda terenowa (przejście
przez wode, ogrodzenie, drzwi).
Możliwe naweszenie z
przedmiotów wykonanych z
różnych materiałów oraz
nietypowych (kurtka, plecak, buty,
książka, siedzenie samochodowe,
człowiek). Pozorant może być
ukryty w budynku.

PL MT 5 10001500 m

ok. 18- 60 min więcej niż 3/4 każda
24 godz
trasy może być
po twardym,
umiarkowane
zadeptanie,
fragmentami
mocne
zadeptanie (np.
wyjście z
dworca,
ruchliwy plac)

0-1 osoba,
ukryta lub
widoczna,
może być na
wysokości lub
w podziemiu

na twardym, miejsce
wskazane z dokładnością
do kilkunastu metrów,
kierunek marszu
nieznany, losowanie
przedmiotu do
nawęszenia

możliwe jest zabranie pozoranta
przez samochód (pies musi to
oznaczyć). Na początku śladu
losuje się przedmiot do
nawęszenia spośród trzech
podobnych - jeden to normalny
ślad, drugi to pozorant zabrany
przez samochód (pies musi
oznaczyć miejsce odjazdu), trzeci
to zapach osoby, której nigdy nie
było w okolicy (pies musi
oznaczyć brak śladu). Po drodze
1-2 przeszkody terenowe
(przejście przez wode, drzwi,
ogrodzenie itp). Początek lub
koniec śladu może być w
budynku.

