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ZASADY OGÓLNE
1. Certyfikat PL MT jest jedynie poświadczeniem ukończenia śladu opisanego w regulaminie, nie
uprawnia do prowadzenia szkoleń w zakresie tropienia użytkowego ani do udziału w akcjach
służb ratowniczych i porządkowych. Certyfikacja ma charakter imprezy popularyzującej
amatorskie tropienie użytkowe w Polsce.
2. Każda osoba obecna na terenie manewrów zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu
Manewrów oraz do stosowania się do wskazówek Organizatora lub sędziego.
3. Każdy Przewodnik startuje w manewrach na własne ryzyko i nie będzie rościł wobec
Organizatora żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnie Przewodnik
lub jego pies w czasie imprezy.
4. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo rzeczy Przewodników lub obserwatorów.
5. Każdy pies obecny na terenie manewrów musi być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie, a
Przewodnik psa ma obowiązek posiadać przy sobie aktualne świadectwo szczepienia i okazać
je na każdą prośbę sędziego lub organizatorów. Niemożność okazania przez Przewodnika
świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie skutkuje dyskwalifikacją i koniecznością
natychmiastowego opuszczenia przez psa terenu manewrów.
6. Przewodnik jest zobowiązany do sprzątania odchodów swojego psa.
7. Manewry są imprezą amatorską, organizowaną na zasadzie non-profit. Pobierane opłaty służą
pokryciu kosztów organizacyjnych, a ewentualne nadwyżki finansowe są przekazywane na
rzecz wybranej przez Organizatora organizacji prozwierzęcej.
BEZPIECZEŃSTWO
8. W strefie, w której układane są ślady, mają prawo przebywać wyłącznie osoby wyznaczone
przez sędziego i Organizatorów.
9. Każda osoba przebywająca na terenie manewrów ma obowiązek zachowywać się kulturalnie
oraz nie przeszkadzać lub nie przynosić szkody innym osobom i podmiotom. Każda osoba
przebywająca na terenie manewrów odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie lub
swojego psa.
10. Podczas manewrów (w pracy i poza nią) psy muszą być trzymane na smyczy lub lince.
11. Pies może pracować na śladzie w szelkach (z wyjątkiem szelek typu Bötcher) lub w obroży
(obroża nie może być zaciskowa oraz musi być na tyle szeroka, by nie utrudniać oddychania),
na lince dowolnej długości lub w wyjątkowych sytuacjach bez linki.
12. Poza startem psy mogą być pozostawiane bez opieki wyłącznie jeśli znajdują się w dobrze
zabezpieczonej klatce, kennelu albo w samochodzie. Miejsce wybrane przez Przewodnika do
przetrzymywania psa musi zapewnić psu bezpieczeństwo i komfort.

13. Osoby biorące udział w manewrach (Organizatorzy, sędziowie, obserwatorzy, Przewodnicy i
osoby towarzyszące) nie mogą być pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
Osoby, które złamią ten punkt regulaminu muszą natychmiast opuścić teren manewrów.
Przewodnik będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest automatycznie
dyskwalifikowany.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY
14. Zgłoszenia na manewry dokonywać można wyłącznie za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego opublikowanego przez Organizatorów na stronie manewrów.
15. Organizatorzy określają, ilu Przewodników przyjmą na każdy dzień manewrów. Pozostałe
zgłoszone osoby trafiają na listę rezerwową.
16. Przewodnicy nie mogą odstąpić swojego miejsca innej osobie bez zgody organizatora. Osoba
taka nie zostanie wpisana na listę Przewodników, a rezygnujący Przewodnik nie otrzyma
zwrotu opłaty startowej.
17. Dyskwalifikacja Przewodnika lub psa nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej.

START I OCENA
18. W manewrach mogą startować wyłącznie pary Przewodnik i pies, które znajdują się na liście
startowej ogłoszonej przez Organizatora.
19. Przewodnik może zgłosić się z danym psem do jednej klasy.
20. Manewry rozgrywane są w pięciu klasach PL MT 1-5. Klasa PL MT 0 jest klasą dodatkową, o
charakterze treningowym. Organizator nie ma obowiązku organizowania startów w klasie PL
MT 0.
21. W poszczególnych klasach obowiązują następujące warunki pracy na śladzie:
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22. Przed rozpoczęciem pracy, Przewodnik jest zobowiązany poinformować sędziów o tym, w jaki
sposób pies oznacza pozoranta. Sposób oznaczania jest dowolny, o ile jest to zachowanie
jednoznacznie wskazujące na daną osobę oraz może zostać łatwo rozpoznane nawet przez
osobę mającą znikomą wiedzę o psim behawiorze.
23. W klasach MT 3 - MT 5, przed rozpoczęciem pracy, Przewodnik jest zobowiązany
poinformować sędziów o tym, w jaki sposób pies oznacza brak zapachu w miejscu startowym
lub urwany ślad. Sposób oznaczania jest dowolny, o ile jest to zachowanie, które może zostać
łatwo rozpoznane nawet przez osobę mającą znikomą wiedzę o psim behawiorze.
24. Wymagane jest zaliczanie klas po kolei (począwszy od klasy MT 1, kolejno aż do klasy MT 5),
ponieważ każdy poziom obejmuje inne umiejętności, warunki i różne podłoża. Nie ma
obowiązku startu w klasie PL MT 0 (jest to klasa treningowa).

25. Warunkiem zaliczenia danej klasy jest: wytropienie i poprawne oznaczenie pozoranta lub
poprawne zgłoszenie braku zapachu lub urwanego śladu (odjazd pozoranta pojazdem). Trasa
psa zarejestrowana GPSem powinna w przybliżeniu pokrywać się z trasą pozoranta
zarejestrowaną GPSem (z uwzględnieniem warunków terenowych i pogodowych). W razie
wątpliwości czy pies tropił po śladzie, rozstrzyga komisja sędziowska.
26. Start jest niezaliczony, jeśli:
- zespół nie odnalazł pozoranta
- zespół odnalazł pozoranta, lecz w ocenie sędziów nie było to efektem tropienia
- przekroczono czas pracy
- pozorant nie został prawidłowo oznaczony (w klasach PL MT 1-5) lub pies oznaczył
niewłaściwą osobę
- niepoprawnie zgłoszono brak zapachu lub urwany ślad
27. Sędziowie mają prawo przerwać pracę zespołu (wykluczenie z manewrów z oceną "nie
zaliczone" lub "dyskwalifikacja" - w zależności od przyczyny przerwania pracy), jeśli:
- pies zdradza wyraźne oznaki silnego stresu lub bólu
- kontynuowanie pracy stanowi zagrożenie dla psa, Przewodnika, osób trzecich lub innych
zwierząt
- pies znajduje się poza kontrolą Przewodnika
- w innych uzasadnionych przypadkach
28. Dyskwalifikacja następuje, jeśli wystąpi:
- brutalne traktowanie psa
- nieuzasadnione agresywne zachowanie psa wobec ludzi
- nieuzasadnione agresywne zachowanie psa wobec innych zwierząt
- Przewodnik nie może okazać dowodu ważnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie
- niesportowe zachowanie Przewodnika, w szczególności utrudnianie pracy innym
zawodnikom i obsłudze egzaminu, próby poznania przebiegu tras egzaminacyjnych
- w innych uzasadnionych przypadkach
29. Werdykt komisji sędziowskiej jest ostateczny.
30. Zaliczenie klasy MT 0 jest poświadczane tylko poprzez wydanie Kart Oceny. Zaliczenie klas MT
1 - MT 5 jest poświadczane poprzez wydanie Karty Oceny oraz certyfikatu.
31. Udział w manewrach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację Karty Oceny, zapisu
śladu z GPS oraz zdjęcia i nagrania video Przewodnika z psem na stronie internetowej
Organizatora.
32. Zaliczenie klas MT 1 - MT 5 uprawnia do noszenia obroży w kolorze właściwym dla danej klasy,
z napisem PIES TROPIĄCY PL MT (numer klasy).
klasa PL MT 1 kolor żółty
klasa PL MT 2 kolor pomarańczowy
klasa PL MT 3 kolor zielony
klasa PL MT 4 kolor niebieski
klasa PL MT 5 kolor różowy
33. Wszystkie ślady muszą być układane w systemie double blind (tzn. nikt z osób idących z psem
nie zna przebiegu trasy). Trasy pozoranta i psa muszą być rejestrowane na GPS (Mantrailing
App lub podobne) oraz na nagraniu video, sędziowie mogą po zakończeniu pracy psa zapoznać
się z zapisem GPS.
34. Organizator ma obowiązek udostępnić każdej zainteresowanej osobie zapisy GPS pozoranta i
psa, zapis video (obraz+dźwięk) z pracy psa oraz Kartę Oceny w terminie 7 dni od wpłynięcia
prośby o okazanie tych materiałów.
35. Pozorantami muszą być osoby nieznane psu. W szczególności, pozorantami mogą być osoby,
które zgłosiły się na manewry jako obserwatorzy.

36. Odprawa dla pozorantów jest publiczna, mogą być przy niej obecni wszyscy uczestnicy
manewrów. Pozoranci dostają wytyczne dotyczące parametrów (długość, odłożenie,
utrudnienia) śladu opisanych w regulaminie danej klasy i sami decydują o jej przebiegu,
rejestrując trasę na GPS. Pozorant informuje organizatorów o lokalizacji początku trasy
(zgodnie z wytycznymi dla danej klasy). Pozorant ma obowiązek ułożyć trasę zgodną z
regulaminem. Pozorantom, do momentu zakończenia pracy danego psa, nie wolno udzielać
żadnej osobie (także organizatorom i sędziom) żadnych informacji o przebiegu trasy. Jeśli
dojdzie do ujawnienia przebiegu śladu, sędziowie mogą orzec o konieczności powtórzenia
śladu lub o dyskwalifikacji przewodnika lub o publicznym ogłoszeniu (z podaniem imienia i
nazwiska) danych osoby odpowiedzialnej za ujawnienie przebiegu śladu (także jeśli ta osoba
poznała przebieg śladu przypadkowo).
37. Przed rozpoczęciem pracy na śladach, Przewodnicy losują numer trasy egzaminacyjnej spośród
puli tras ułożonych dla ich klasy. Wyjątkiem są suki z cieczką, które startują jako ostatnie.
38. Podczas pracy, z Przewodnikiem idzie dwóch lub trzech sędziów (nie znających trasy), których
obowiązkiem jest udzielenie Przewodnikom (indywidualnie lub grupowo) informacji zwrotnej
o pracy na śladzie.
39. Przewodnik może startować z pomocnikiem, który obserwuje ruch uliczny, niesie sprzęt,
obsługuje mapę, GPS, środki łączności itp. Niedozwolone jest konsultowanie się Przewodnika z
pomocnikiem w kwestiach dotyczących pracy psa na śladzie.
40. Przewodnik musi przed rozpoczęciem śladu zgłosić sędziom czy chce zabrać przedmiot do
nawęszenia ze sobą, pozostawić go na początku śladu czy przekazać asystentowi. Organizator
nie bierze odpowiedzialności za przypadkowe usunięcie pozostawionego po starcie
przedmiotu przez osoby postronne. Jeśli przewodnik nie zgłosi swojego wyboru przed
rozpoczęciem pracy, Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego dysponowania
przedmiotem (np. usunięcia go z miejsca startu).
41. Podane czasy odłożenia i długości śladów są orientacyjne i mogą sie różnić o +/- 30% od
podanych wartości. Podczas śladu mogą wystąpić wszystkie lub tylko niektóre z opisanych
utrudnień.
42. W manewrach mogą startować wyłącznie psy zdrowe.
43. W manewrach mogą startować psy w dowolnym wieku.
44. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w manewrach wyłącznie pod warunkiem, że będą pod
opieką przedstawiciela ustawowego. Niezwłocznie po przybyciu na teren manewrów
niepełnoletni zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do sekretariatu manewrów wraz z
przedstawicielem ustawowym, który wyda zgodę na start niepełnoletniego Przewodnika w
manewrach.
45. Dozwolone jest nagradzanie psa nagrodą socjalną, zabawką lub jedzeniem. Nagroda jest
podawana przez Przewodnika (przewodnika psa) lub jego pomocnika.
46. Przewodnik jest zobowiązany przybyć na teren manewrów min. godzinę przed planowym
rozpoczęciem startów jego grupy.
47. Suki z cieczką mogą startować dopiero po manewrach wszystkich innych Przewodników.
OBSERWATORZY
48. Organizatorzy dopuszczają obecność obserwatorów na manewrach.
49. Obserwatorzy mają obowiązek zachowywać się kulturalnie oraz nie przeszkadzać lub nie
przynosić szkody innym osobom i podmiotom, w tym zwłaszcza Przewodnikom oraz psom
biorącym udział w manewrach.
50. Przebieg manewrów jest jawny. Obserwatorzy mają prawo filmowania pracy zespołów oraz
rejestrowania tras przy pomocy sprzętu GPS.

51. Obserwatorom podczas pracy zespołu na śladzie nie mogą towarzyszyć psy.
52. Przewodnik może zastrzec, by podczas pracy nie towarzyszyli mu obserwatorzy.

