
 

 

 
 
 
 

 
Wytyczne dla Przewodnika 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.  

 

  

mailto:tropienieuzytkowe@gmail.com
mailto:tropienieuzytkowe@gmail.com


 

Prób Tropienia Użytkowego PL MT – Wytyczne dla Przewodnika psa, ver. 022020 2 

Organizowanie prób ma na celu zebranie danych o poziomie wyszkolenia zespołów tropiących w Polsce. Świetnie, 
że chcesz ze swoim psem przystąpić do próby, sprawdzić swoje umiejętności i przy okazji dostarczyć danych do 
bazy. Pamiętaj, że zdanie egzaminu do niczego Cię nie upoważnia, a dyplom, który otrzymasz, traktuj jako słuszną 
nagrodę za wysiłek, który włożyłaś w wyszkolenie swojego psa. 

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które pomogą Ci podjąć decyzję o udziale w próbach, optymalnie przez nie 
przejść i zakończyć to wydarzenie w sposób przynoszący korzyści Tobie i innym uczestnikom. 

Ciesz się udziałem w próbach. Pomyśl, ile osób zaangażowało się w to, żebyś miała/miał super czas na śladzie ze 
swoim psem. Będziecie robić to, co lubicie najbardziej! 

Przed próbami 
• Przeczytaj dokładnie regulamin PL MT dostępny na stronie tropienieuzytkowe.pl. (upewnij się, że czytasz 

najnowszą, aktualną wersję). 

• Zdaj we własnym zakresie próby klasy 1 i 2 (na przykład w swoim, albo zaprzyjaźnionym klubie). Upewnij 
się, że ich wyniki trafiły do bazy na stronie tropienieuzytkowe.pl 

• Przeanalizuj teren egzaminu zaproponowany przez organizatora, możesz użyć Google Street View. Zastanów 
się, czy twój pies tropił w podobnych warunkach (typ terenu, rozproszenia, pora roku), jeśli tak, to z jakim 
skutkiem? 

• Przeczytaj w regulaminie wymagania dla klasy próby, do której planujesz podchodzić. Zwróć uwagę na dłu-
gość śladu, odłożenie, ćwiczenie z nieznanym pozorantem (pozorantami), utrudnienia. 

• Naucz psa nawęszania przedmiotu wskazanego przez Ciebie. Zwróć uwagę, żeby pies nawęszał przedmiot 
znajdujący się WEWNĄTRZ słoika. (Zewnętrze słoika może być zanieczyszczone zapachami innych osób.) 

• Ćwicz na różnych przedmiotach do nawęszenia – także takich, które mają własny zapach (np. guma, żywica, 
farba drukarska, kosmetyki in.). 

• Ćwicz także na przedmiotach do nawęszenia, na których zapach pozoranta jest starszy niż wiek śladu 
(np. przedmiot ostatnio dotykany przez pozoranta godzinę, dzień, tydzień wcześniej niż moment ułożenia 
śladu. 

• Trenuj tak, żeby Twój pies dawał sobie radę w różnych warunkach. Także wtedy, gdy nie wszystko jest ide-
alne. Sędziowie i organizatorzy nie odpowiadają za nieprzewidziane, przypadkowe rozproszenia i utrudnie-
nia. 

• Przećwicz z psem kilka razy podobną sytuację jak na próbie na śladzie double-blind (tylko pozorant wie, 
gdzie poszedł). 

• Jeśli próby w 80% wypadły pomyślnie możesz rozważać zgłoszenie się z psem na próby. Jeśli nie, zachowaj 
spokój i trenuj dalej! 

• W klasie PLMT 4 może się zdarzyć, że Twój pies będzie miał dwa ślady jeden po drugim. Przećwicz taką 
sytuację, przygotuj psa kondycyjnie do takiej pracy. 

• Pamiętaj, że do oceny Twojej próby potrzebna jest praca kilku osób (dwóch Sędziów, pozorant, Komisarz, 
Sekretarz, koordynator). Szanujmy wzajemnie swój czas. 

• Startujesz? Wyślij zgłoszenie na odpowiednim formularzu i czekaj na odpowiedź organizatora. 

• Po potwierdzeniu przez organizatora wpłać opłatę wpisową. 

• Przygotuj dokumenty, w tym książeczkę zdrowia psa z wpisanym aktualnym szczepieniem na wściekliznę! 

W dniu prób 
• Bądź punktualnie. Nie spóźnij się na odprawę (upewnij się, że wiesz, jak dojechać na miejsce, że masz mapę 

i telefon kontaktowy do organizatora, a organizator do Ciebie. No i że masz naładowaną baterię). 

• Zaparkuj samochód w wyznaczonym miejscu tak, żeby mieć na uwadze komfort własnego psa jak i pozosta-
łych psów i uczestników. 

https://tropienieuzytkowe.pl/
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• Jeśli przyjedziesz za wcześnie, trzymaj się wyznaczonego miejsca spotkania. Nie idź z psem na długi spacer 
w dowolnym kierunku, żeby przypadkiem nie zadeptać terenu prób. Nie utrudniajmy sobie życia nawzajem. 
Zapytaj organizatora, gdzie możesz iść na spacer, żeby nie zadeptać terenu tropienia. 

• Na terenie prób, w tym bazy i parkingu, pies musi być cały czas na smyczy, w klatce lub samochodzie. Nie 
puszczaj psa luzem! Dbaj o komfort pozostałych psów i uczestników. Sprzątaj po swoim psie. 

• Zgłoś się do Sekretarza z książeczką zdrowia psa i dopełnij formalności, o które poprosi Cię Sekretarz. 

• W czasie rejestracji odbierz od Sekretarza słoik z zapachem pozoranta przypisanym do śladu dla Ciebie. Pil-
nuj tego słoika. Od tej pory Ty odpowiadasz za jego przechowywanie i dostarczenie na miejsce startu. 

• Sprawdź o której startujesz. Bądź w bazie minimum 30 minut przed przewidywaną godziną startu. 

• Przygotuj sobie sprzęt potrzebny do startu. Miej wszystko w jednym miejscu, np. w plecaku (linka, szelki, 
nagroda dla psa, woda, miska, smaczki wyciszające i co jeszcze uważasz za potrzebne oraz SŁOIK Z PRZED-
MIOTEM DO NAWĘSZENIA, który dostaniesz od Sekretarza w czasie rejestracji). 

• Dbaj o swojego psa, zapewnij mu komfort najlepiej jak potrafisz, ma przed sobą ciężkie zadanie!  

• Bądź gotowy na chwilę przed wyznaczoną godziną twojego startu. Zadbaj o komfort psa, wyprowadź go na 
spacer fizjologiczny przed startem, daj wodę. 

• W czasie próby możesz mieć pomocnika do noszenia sprzętu. Pamiętaj, że decyzje dotyczące pracy psa po-
dejmujesz samodzielnie, nie możesz konsultować ich z pomocnikiem. 

• Jeśli widzisz potrzebę, w czasie prób (np. między startami w wyższych klasach) możesz ułożyć psu ślad mo-
tywacyjny. Oczywiście w miejscu i czasie, które nie będą zakłócały przebiegu prób. 

W czasie próby 
• Na miejscu próby słuchaj wskazówek Sędziów. Jeśli masz pytania to je zadaj. Spokojnie przygotuj psa i siebie 

do pracy. Daj znać Sędziom, że jesteś gotowa/gotowy do startu. 

• Do czasu próby liczymy: zakładanie szelek, danie psu wody, dojście do początku śladu, danie przedmiotu do 
nawęszenia itp. (Pamiętaj rytuał startowy to już część próby, czas się liczy!) 

• To jest ten czas! :) Ciesz się tropieniem ze swoim psem. Patrz na psa, resztą się nie przejmuj. 

• Jak wyżej :) 

• Jak wyżej :)) 

• Jak wyżej:))) !!! 

• Po wytropieniu pozoranta zgłoś Sędziom, że znalazłeś właściwą osobę. 

• Pamiętaj, że możesz zakończyć pracę w dowolnym momencie, np. gdy widzisz, że Twój pies ewidentnie nie 
tropi. Nie musisz wykorzystać całego limitu czasu przeznaczonego na próbę. To jest Twoja decyzja. Zakoń-
czonej próby nie możesz kontynuować. 

• Niezależnie czy pies odnajdzie pozoranta, czy nie, zadbaj o swojego psa. Zwróć uwagę na jego emocje. Za-
pewnij mu to czego według Ciebie potrzebuje, np. spokojny spacer, gryzak wyciszający. 

• O wyniku próby Sędziowie poinformują Cię w bazie, gdy porównają i przeanalizują zapisy śladów pozoranta 
i zespołu tropiącego. 

• Możesz poprosić Sędziów, żeby powiedzieli Ci co zauważyli w czasie Waszej pracy na śladzie. Nie ze wszyst-
kim musisz się zgadzać, ale skorzystaj z okazji do wysłuchania spostrzeżeń osób, z którymi na co dzień nie 
trenujesz. Być może zauważyły coś, co nie zwróciło Twojej uwagi. To mogą być wartościowe uwagi do wy-
korzystania w przyszłości. 

• Potraktuj próbę, niezależnie od jej wyniku jako doświadczenie budujące kompetencje zespołu. 

• Jeśli zaliczycie próbę, ciesz się, świętuj ���� 
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• Jeśli tym razem nie zaliczycie próby, to się nie przejmuj. To wcale nie musi świadczyć o tym, że Twój pies nie 
umie tropić. Mogliście mieć zwyczajnie pecha, trafić na rozproszenia, których jeszcze nie przetrenowaliście, 
gorsze samopoczucie Twoje lub psa. Trenujcie dalej, wszystko przed Wami. 

• Bądź wyrozumiały dla swojego psa, siebie, Sędziów, pozorantów organizatorów. Wszyscy się staramy, nie 
zawsze nam wychodzi. Błędy się zdarzają. Na nich się uczymy. 

Po próbie 
• Podziękuj osobom, które zorganizowały próby. 

• Podziel się z organizatorem wrażeniami z imprezy. Jeśli masz zastrzeżenia co do organizacji i przebiegu prób, 
to omów je od razu na miejscu z organizatorem. W ten sposób możesz pomóc w tym, żeby kolejne próby 
były jeszcze lepiej zorganizowane. 

• Jeśli masz przemyślenia na temat regulaminu, propozycje zmian, to wyślij je koniecznie na adres tropienie-
uzytkowe@gmail.com. 

• upewnij się, że organizator przesłał kopie kart ocen i protokół z egzaminu na adres tropienieuzyt-
kowe@gmail.com (ma na to dwa tygodnie od daty egzaminu). Jest to warunek zamieszczenia informacji 
o twoim zdanym egzaminie na stronie tropienieuzytkowe.pl. Nie martw się, na stronie są zamieszczane tylko 
informacje o zdanych egzaminach ���� 

• Jeśli twój pies i Ty zaliczyliście próbę, ciesz się, masz powód do dumy. Podziel się tą informacją ze znajomymi, 
wklejaj dyplom w mediach społecznościowych, świętujmy razem ���� 
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