
 

 

 
 
 
 

 
Wytyczne dla Pozoranta psa 
 

Wytyczne to zbiór wskazówek opracowanych na podstawie doświadczeń uczestników (organizatorów, przewod-
ników, Sędziów, pozorantów) poprzednich edycji prób. Mamy nadzieję, że pomogą Ci w sprawnym zorganizo-
waniu imprezy i pozwolą na uniknięcie ewentualnych wpadek i problemów. Liczymy też, że po zorganizowaniu 
prób podzielisz się z nami swoimi doświadczeniami i przemyśleniami wysyłając je na adres tropienieuzyt-
kowe@gmail.com, co pozwoli nam ulepszyć wytyczne i być może też regulamin. 

 

Ważne! 
Jedynym dokumentem wiążącym wszystkich uczestników prób (zespół organizatorów, Sędziów, przewodników, 
pozorantów) jest Regulamin Prób Tropienia Użytkowego PL MT. 

Wytyczne zaś to jedynie zbiór wskazówek i podpowiedzi, z których można, lecz nie trzeba korzystać.  
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Dziękujemy, że zgodziłeś/zgodziłaś się pozorować psu tropiącemu. Doceniamy Twój wkład w rozwój tropienia 
użytkowego w Polsce. Mamy nadzieję, że udział w próbach będzie dla Ciebie przyjemną przygodą. Żeby zwiększyć 
szanse, że tak właśnie będzie przeczytaj uważnie poniższe wytyczne. Pomogą Ci się lepiej przygotować do reali-
zacji Twojego zadania. 

Przed próbami 
• Ubierz się ciepło! Przygotuj się na oczekiwanie na psa w bezruchu przez czas od kilkudziesięciu minut do 

kilku godzin, w zależności od klasy próby. Pamiętaj o butach, które nie przemokną. Miej na uwadze, że pora 
dnia i pogoda mogą się zmienić. 

• Pomyśl o swoim komforcie. Karimata, krzesełko turystyczne, śpiwór, coś do czytania, do słuchania (przez 
słuchawki). Kubek termiczny z herbatą, szczelnie zapakowany batonik. Raczej unikaj mocno pachnącego 
jedzenia, np. kanapka z kiełbasą. 

• Jeśli stale zażywasz leki, koniecznie miej je przy sobie! 

• Na wszelki wypadek weź ze sobą latarkę. 

• W miarę możliwości wybierz ubrania i pozostałe przedmioty w kolorach ziemi. Staraj się być niewidoczny 
dla psa i przewodnika. 

• Dowiedz się od Komisarza prób o której godzinie przewiduje zawiezienie Cię na miejsce startu. Bądź w bazie 
odpowiednio wcześniej przed tą godziną. 

• Wyruszając z bazy weź od obsługi prób krótkofalówkę, sprawdź z Komisarzem czy działa. 

• Upewnij się, że masz naładowany telefon, ewentualnie dodatkowo powerbank. 

• Upewnij się, że masz wpisany w telefonie numer do przynajmniej dwóch osób z obsługi prób, np. do Komi-
sarza i Sekretarza. Upewnij się, że Sekretarz ma Twój numer. To ważne dla Twojego bezpieczeństwa. 

W trakcie prób 
• Organizator dostarczy Ci GPS z instrukcją obsługi. Upewnij się, że instrukcja jest jasna i urządzenie działa. 

Sprawdź poziom naładowania baterii, weź z Sekretariatu dodatkowe. Na wszelki wypadek przećwicz z kimś 
z obsługi prób czynności, które masz wykonać w czasie układania śladu i czekania na psa. 

• Dowiedz się o której ruszy tropiący Cię zespół. Czekając na psa wycisz telefon, wyłącz wibracje. Niespodzie-
wany dzwonek lub wibracja telefonu może zwrócić uwagę psa i zakłócić przebieg próby. Jednak co jakiś czas 
sprawdzaj ekran czy baza nie próbuje się z Tobą skontaktować. 

‒ Pamiętaj, by zostawić Komisarzowi swój przedmiot do nawęszenia. 

‒ Zweryfikuj z Komisarzem jakiej klasy układasz ślad. Zapytaj o długość śladu lub przybliżoną ilość kro-
ków, co masz zrobić, gdy napotkasz przeszkody terenowe, jak długo będziesz czekać na psa. 

‒ Gdy Komisarz zawiezie Cię na miejsce prób, uruchom zapisywanie śladu na GPS, poczekaj aż Komisarz 
odjedzie i zacznij układać ślad. 

‒ Wysłuchaj instrukcji Komisarza dotyczących przebiegu śladu. Powtórz je i upewnij się, że dokładnie je 
rozumiesz. Jeśli Komisarz nie da Ci wytycznych dotyczących śladu, oznacza to, że samodzielnie wyty-
czasz jego trasę. Musi być ona jednak zgodna z regulaminem danej klasy. Nie ma potrzeby nadmiernego 
komplikowania, utrudniania, udziwniania śladu. Zapomnij o kręceniu się w kółko, cofaniu po własnych 
śladach, chodzeniu wężykiem itp. 

‒ Gdy przejdziesz odpowiednią odległość znajdź sobie wygodne miejsce, w którym będziesz mało wi-
doczny. 

‒ Zapisz ślad na GPS-ie zgodnie z instrukcją. 

‒ Na końcu śladu, przykryj się pałatką lub kocem w kolorystyce zbliżonej do maskującej, żeby ograniczyć 
rozwiewanie się Twojego zapachu i zmniejszyć widoczność. Nie zakrywaj twarzy. 
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• Gdy słyszysz, że pies się do Ciebie zbliża, nie ruszaj się, nie odzywaj, nie uśmiechaj. Psy mają wzrok bardzo 
wyczulony na ruch, a nam zależy, żeby pies do końca śladu pracował węchem. Pozostań w bezruchu do 
momentu, gdy Sędzia da Ci znać, że to już koniec próby. 

• Przekaż GPS Sędziemu. 

• Wróć do bazy. 

• Jeśli zdarzy się tak, że nie zostaniesz odnaleziony to dostaniesz powiadomienie, że możesz wracać do bazy. 
Upewnij się, czy masz wracać samodzielnie, czy zostaniesz przez kogoś zabrany z miejsca startu śladu. Zbierz 
wszystkie swoje rzeczy, sprawdź czy nie zostały jakieś śmieci. Używając GPS zgodnie z instrukcją wróć do 
miejsca startu, następnie do bazy. 

• Pamiętaj, Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Możesz przerwać pozorowanie w każdym momencie, 
jeśli stwierdzisz, że zaistniały okoliczności, które mogą zagrażać Twojemu zdrowiu i życiu! Ty tam jesteś i Ty 
oceniasz sytuację. To jest Twoja decyzja. Jeśli zdecydujesz, że przerywasz pozorowanie to koniecznie natych-
miast zawiadom o tym Komisarza. Podaj informację o swoim położeniu, powiedz czy potrzebujesz pomocy. 
Ustal czy samodzielnie wracasz do bazy, czy trzeba Cię przetransportować. 

• Miej na uwadze, że od momentu gdy Komisarz zostawi Cię w miejscu startu i odjedzie, do momentu gdy 
pies Cię odnajdzie lub dostaniesz informację, że nie zostałeś odnaleziony, każdy Twój kontakt z obsługą prób 
lub startującymi (także przez media społecznościowe!) może skutkować ujawnieniem Twojego położenia, 
podważeniem zasady double blind i co za tym idzie unieważnieniem tej próby. 

 


