1. SPLOŠNA DOLOČILA
1.1 Namen in izvedba
Namen

Ti izpiti za reševalne pse naj bi usposobili posamezne pse za nadaljnja
usposabljanja za delo reševalnih psov ob upoštevanju njihovega
predvidenega namena uporabe.
Opravljen izpit naj bo dokaz uspešnega izobraževanja na poti do
usposobljenega reševalnega psa v posamezni disciplini.
Opravljen izpit je temelj za nadaljnje usposabljanje v posameznih
organizacijah, ki delujejo na področju reševanja.

Usposobljenost

Usposobljenost vodnika in psa za delovanje v resničnih reševalnih akcijah
ugotavlja in prizna pooblaščena nacionalna reševalna organizacija .
Za preverjanje usposobljenosti se lahko določijo tudi dodatni pogoji, kot na
primer redno ponavljanje določenih izpitov, dodatna znanja vodnika
reševalnega psa, tečaji za upravljanje z radijskimi zvezami, tečaji vrvne
tehnike, starostne omejitve za pse in vodnike, preverjanje kondicije, predpisi
o zahtevani opremi, tečaji prve pomoči itd.

Izvedba preizkušenj

Izpite za reševalne pse se lahko organizira vse leto. Če varnost in zdravje ljudi in
živali ni zajamčena, se izpita ne izpelje.
Pri izvedbi pomembnih dogodkov, kot so velike prireditve, državna in
svetovna prvenstva, so ob upoštevanju števila udeležencev in časovnice,
možne dodatne taktične omejitve.
Izpiti reševalnih psov se lahko izvajajo tudi kot samo disciplina iskanje ali
disciplina poslušnost in ovire v vseh vrstah izpitov in na vseh stopnjah. V takih
primerih se prikaže samo ena disciplina. Izpiti, ki so bili opravljeni samo v eni
disciplini, se s točkami in ocenami vpišejo v delovno knjižico s pripisom, da je
izpit obsegal samo eno disciplino.
Opomba: Vrste izpita so R, PO, SL, L, MT; stopnja izpita so V, A in B; disciplini
izpita sta: iskanje ter poslušnost in ovire
Primer: RH-F B ... celotni izpit z oceno
RH-F B, N ... samo delo z nosom
RH-F B, UO ... samo poslušnost in ovire
Potrdila o stopnji usposobljenosti kot ga zahteva izpitni pravilnik, predpisi o
ocenjevanju zunanjosti in vzrejni predpisi se v teh primerih ne izda. Za
pridobitev potrdila o usposobljenosti morata biti uspešno opravljeni obe
disciplini (iskanje/delo v vodi in poslušnost in ovire) na isti prireditvi.

Kratice bomo vstavili kasneje
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2. ORGANIZACIJA
2.1 Zahteve za organizatorja
Pravica do izvedbe

Pravico do izvedbe prireditve organizatorju podeljuje krovna organizacija, v
katero je včlanjen (FCI-LAO ali IRO-NRO). Rezultate izpita medsebojno
priznavajo FCI-LAO in IRO-NVO. Prireditev se lahko izvede, če se je udeležijo
vsaj štirje različni vodniki reševalnih psov.

Zahteve do organizatorja

Organizator mora razpolagati s kadrovskimi, materialnimi in
logističnimi viri, ki so navedeni v predpisih za organizacijo prireditev.
Prireditev lahko organizira sam ali v sodelovanju z drugimi
organizacijami.
Markerji in pomočniki so asistenti sodnika in morajo vedno
upoštevati njegova navodila. Markerje in pomočnike, ki se ne držijo
sodnikovih navodil, npr. sprožijo nakazovanje ipd., je treba zamenjati
in nadomestiti.
Za vajo »skupina ljudi« se lahko uporablja samo dobro socializirane
pse. Če se psi v skupini obnašajo asocialno, jih je treba zamenjati in
nadomestiti.

Vodja izpita

Organizator mora imeti ustrezno usposobljenega vodjo izpitov v lastni ali
drugi organizaciji. Vodja izpitov organizira in nadzira vsa potrebna dela za
pravilno pripravo in izvedbo izpita.
Vodja izpitov mora pravočasno zagotoviti, da so delovišča pripravljena v
skladu z izpitnim pravilnikom in je ves čas prireditve na voljo sodniku.

Varovanje termina

Vodja izpitov mora poskrbeti, da je prireditev časovno in formalno ustrezno
prijavljena pri odgovornih organih/inštitucijah.

Administracija

Vodja izpitov je odgovoren za ureditev vseh formalnosti. Priporočeno je, da
za svoje delo uporablja kontrolne sezname.

Kadrovske potrebe

Vodja izpitov je odgovoren za izbiro potrebnega in kvalificiranega osebja.

Časovnica

Pred začetkom prireditve se pripravi časovnica, iz katere so razvidni časi
nastopa posameznih udeležencev. Časovnico je treba poslati sodniku najmanj
tri dni pred začetkom prireditve.
Potrebno je zagotoviti, da vsak reševalni par v isti disciplini in stopnji izpita
ocenjuje isti sodnik in da posamezni sodnik ne dela več kot 9 ur na dan.

Ocenjevalni seznami

Veljajo nacionalna določila za posredovanje oziroma dokumentiranje
rezultatov izpitov.

Enote

Potrebno je upoštevati maksimalno število enot na sodnika
□
Disciplina A – iskanje
Stopnja V
1 enota
Stopnja A
2 enoti
Stopnja B
3 enote
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□

Disciplina B – Poslušnost in premagovanje ovir
Stopnja V
1 enota
Stopnja A
1 enota
Stopnja B
1 enota
Sodnik sme v enem dnevu soditi največ 36 enot!
2.2 Izpitne zahteve za vodnika
Prijava na izpit

Vodnik se je dolžan pravočasno prijaviti na izpit. V primeru, da se izpita ne bi
mogel pravočasno udeležiti, mora o tem nemudoma obvestiti vodjo izpitov.
Vodnik se mora sam informirati o zaključku roka za prijavo.
Vsak vodnik, ki pristopi k izpitu mora biti ustrezno opremljen in oblečen za
dotično disciplino.

Prijava in odjava

Prijava pri sodniku se izvede pred prvo vajo, odjava pa po zadnji vaji, s psom
v osnovnem položaju na povodcu (dolžina približno 1 m) in z ovratnico.
Označevalna pregrinjala, oprsnice, rešilni jopiči itd. so dovoljeni le, če je to za
določeno disciplino predvideno in opisano.
Vodnik se mora ravnati po navodilih sodnika in vodje izpitov.
Vsak vodnik mora dokončati vse dele izpita, tudi če v enem delu ni dosegel
minimalnega zahtevanega števila točk.
Izpit se zaključi z objavo rezultatov in vrnitvijo delovne knjižice.
Predčasen odhod iz izpita zaradi bolezni, poškodbe ali tehtnega razloga je
treba sporočiti vodji izpitov. Neutemeljena zapustitev izpita vodi v
diskvalifikacijo in se jo zapiše v delovno knjižico.

Zaščita živali

Potrebno je upoštevati živalovarstvene, varnostne in okoljske predpise države
organizatorja.
Med celotno prireditvijo je vsakršna prisila nedopustna. Zato se prekomerni
pritisk ali grobo ravnanje s psom sankcionirata v skladu s poglavjem 2.6.

Osebna odgovornost

Vodnik psa je odgovoren zase in za svojega psa za vse nesreče med celotno
prireditvijo. Lastnik psa mora povrniti stroške za vso povzročeno škodo
osebam in na premoženju. Zato mora vodnik psa pred začetkom izpita vodji
izpita predložiti potrdilo o zavarovanju odgovornosti zase in za psa.
Navodila sodnika oziroma organizatorja prireditve sprejme vodnik psa
prostovoljno in jih izvaja na lastno odgovornost.

Dovoljeni pripomočki

Za taktično podporo pri delu, posebno pri disciplini iskanje, so dovoljeni
naslednji pripomočki:
Piščalka: Pred začetkom dela je treba sodnika seznaniti z zvočnimi signali s
piščalko. Ob uporabi piščalke odpade uporaba drugih zvočnih povelj.
Voda in/ali gobica: sta pri disciplini iskanje dovoljeni s soglasjem sodnika, če
to zahtevajo okoliščine ali vremenske razmere, vendar ne neposredno ob in
po nakazovanju.
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Vrsta MT

Če je sodnik seznanjen pred začetkom izpita je dovoljena uporaba GPS
naprave, le pri RH – MT vseh stopenj.

Nedovoljeni pripomočki

- GPS in snemalne naprave med iskanjem, izjema so izpiti vrste
mantrailing
- motivacijski predmeti
- hrana

2.3 Izpitni pogoji za psa
Minimalna starost

Minimalna starost psa za pristop na posamezen izpit je:
stopnja V predizpit 15 mesecev
stopnja A izpit
18 mesecev
stopnja B izpit
20 mesecev
Na dan izpita mora pes dopolniti zahtevano najnižjo starost.

Identiteta psa

Pes, ki ga ni mogoče identificirati na osnovi čipa ali tetovirne številke, ne sme
sodelovati na prireditvi.

Pripustitev k preizkušnji Na prireditvah reševalnih psov lahko nastopajo psi vseh velikosti, ne glede na
pasmo ali poreklo.
Vodnik lahko v enem dnevu nastopi le na eni prireditvi, na kateri lahko vodi
maksimalno dva psa. Posamezen pes lahko na eni prireditvi opravlja le dva
izpita. Prvi izpit mora biti v celoti zaključen preden se začne prvi del drugega
izpita.
Pogoj za pristop k izpitu stopnje V: ni pogojev
(potrebno je upoštevati nacionalne predpise (NRO/LAO)!)
Pogoj za pristop k izpitu stopnje A: opravljen izpit stopnje V v isti disciplini
Pogoj za pristop k izpitu stopnje B: najmanj dvakrat uspešno opravljen izpit
stopnje A v isti disciplini in s skupno oceno vsaj »dobro« (G).
Pogoj za pristop k izpitu stopnje B vrste L in W: najmanj en izpit stopnje A s
skupno oceno »dobro« (G):
Vse stopnje izpitov je možno poljubno ponavljati.
Po neuspešnem opravljanju izpita je dovoljen ponoven pristop k izpitu v isti
disciplini po petih (5) dneh.
Po 2 uspešno opravljenih izpitih stopnje A (izjema so izpiti vrste L in W) z
oceno najmanj »dobro« (G) lahko pes pristopi na preizkušnjo stopnje B
naslednji dan, če je dosegel predpisano minimalno starost.
Istega psa na isti prireditvi lahko vodi samo en vodnik.
Pri prireditvah z uvrstitvijo, mora pes nastopati na najvišji stopnji, ki jo je
dosegel.
Sodelovanje gonečih psic je dovoljeno na vseh prireditvah, vendar jih je treba
držati ločeno od drugih udeležencev prireditve in, če je to organizacijsko
mogoče, nastopajo kot zadnje.
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Bolni in kužni psi so iz prireditve izključeni in se jih ne sme pripeljati na
območje izvajanja izpita.
Delovna knjižica

Vsak udeleženec prireditve mora imeti s strani nacionalne organizacije izdano
delovno knjižico, ki mora biti registrirana pri FCI-LAO ali IRO-NRO.
Delovno knjižico je potrebno predati administraciji organizatorja pred
izpitom. Rezultate izpita v knjižico vpiše administracija organizatorja in jih
pregleda sodnik.
Diskvalifikacija se vnese v delovno knjižico z ustreznim zaznamkom ali z
mednarodnim žigom ("dis") in utemeljitvijo.

Cepljenja

Dokaz o opravljenih na nacionalni ravni zahtevanih cepljenjih (potrdilo o
cepljenju) je treba na zahtevo pristojne vodje izpitov predložiti pred začetkom
prireditve.

Socialno obnašanje

Sodnik opazuje karakter psa pred in med celotnim izpitom.
Sodnik je dolžan izpit prekiniti pri očitnih karakternih pomanjkljivostih psa ali
v primeru agresivnega obnašanja psa diskvalificirati in o tem nemudoma
obvestiti vodjo izpitov, kot je podrobno opisano v poglavju 2.6.
Kot očitne karakterne pomanjkljivosti se šteje:
• Agresivno obnašanje do tujih oseb in drugih psov
• Zapustitev vodnika ali delovišča

Poslušnost psa

Če je pes neposlušen, to pomeni da vodnik svojega psa nima pod kontrolo,
mu dodeli sodnik tri možnosti da psa prikliče k sebi.
Sodnik ima pravico da delo prekine, če je pes očitno pomanjkljivo pripravljen,
ne kaže zadostne pripravljenosti za delo, ni pod kontrolo vodnika ali kaže
očitne fizične omejitve za delo.

Oprema

Označevalna oprsnica za psa je dovoljena, razen pri iskanju v ruševinah.
Označitev psa s svetlobnimi telesi in/ali zvončki je dovoljena. S svetlobnimi
telesi so mišljene utripalke ali svetlobne palčke, ki vodniku omogočajo, da
lahko sledi gibanju psa, ne pa luči ali reflektorji na psu, ki bi mu pomagali pri
orientaciji.
Kot ovratnico se sme uporabljati nespremenjene, v splošni prodaji dostopne
ovratnice, ki jih nosi pes ali jo ima pri sebi vodnik. Dovoljene so medicinske
ovratnice (zaščita pred paraziti), če so nameščene ohlapno.

RH-W

Pes mora med izpitom/preizkušnjo nosit oprsnico za v vodo ali plavalni jopič
z ustreznim ročajem. Označevalne oprsnice za delo v vodi niso dovoljene.
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2.4 Infrastruktura
Splošno

Vse navedbe o ovirah, ki zadevajo material, konstrukcijo in dimenzije so poleg
besedila na voljo tudi na skicah v dodatku.
Za izvedbo izpitov morajo biti za vsa področja dela na voljo delovne površine,
ki ustrezajo zahtevam za izpite.
Odločitev o dostopu na delovišča za stopnjo A izven časa prireditve je na strani
organizatorja prireditve in sodnika.

Varnost

Delovne površine in ovire morajo biti v skladu z varnostnimi predpisi
posamezne države, da bi se izognili nesrečam. Sodnik lahko v določenih
primerih zavrne delovne površine ali opremo, če obstaja tveganje za vodnika
ali psa.

Pomočniki

Pomočniki se morajo med delom psa obnašati nevtralno in ga ne smejo motiti.

Vrsta W

Za izvedbo vaj je treba izbrati del obale, ki psu omogoča, da mora večino vaje
plavati, vseeno pa z lahkoto pride na obrežje.
Vsi udeleženci, ki se nahajajo v vodi ali v čolnu, morajo nositi obleke iz
neoprena ali rešilne jopiče.
Vodnik mora nositi obleko iz neoprana ali rešilni jopič, pes pa mora nositi
plavalni jopič ali ustrezno oprsnico.

2.4.1 Izpitni poligon (poslušnost in ovire)
Splošno

Sodnik lahko zavrne delovne površine ali ovire, če niso v skladu z izpitnim
pravilnikom.

Vrsta F, FL, T, MT

Za izvedbo discipline »poslušnosti in ovire« mora biti na voljo površina
ustrezne velikosti.

Vrsta L

Ravna, v celoti ali delno poteptana ali očiščena snežna površina ustrezne
velikosti.

Oznake

Oznake mest, ki morajo biti označena je treba izvesti v skladu z opisom
posameznih vaj in skicami. Razporeditev ovir in vaj določi sodnik po ogledu
lokalnih danosti. To še posebej velja za odlaganje z motenjem, skupino ljudi
in vaje na oddaljenosti. V dogovoru s sodnikom je treba označiti mesta
začetka posameznih vaj. Pri tem je treba upoštevati, da pri razdaljah, ki so
podane v korakih en korak predstavlja 0,7 m in temu primerno narediti
oznake.

Skupina ljudi

Skladno s shemo 10.2
Za skupino je priporočena označba dveh krogov na primernem mestu. Prvi
krog naj ima premer 2,0m in drugi krog premer 2,5 m. Skupina se giblje v
notranjem krogu, vodnik pa po zunanjem krogu. Tako nastane razdalja 0,50
m med vodnikom in skupino.
Skupina je sestavljena iz štirih oseb, pri čemer imata dve osebi v skupini na
vrvici vsaka enega dobro socializiranega psa (samca in samico). Skupina se
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giblje v krogu v smeri urinega kazalca, premikanje in ustavljanje poveljujeta
sodnik ali vodja izpitov.
Odlaganje z motenjem Skladno s shemo 10.1
Dve s črto označeni mesti za odlaganje, eno za samce in eno za samice.
Razdalja med psi na odlaganju in ovirami mora biti najmanj 10 m, razdalja med
obema mestoma za odlaganje (samci/samice) mora biti najmanj 6 m.
Prenos in predaja psa

Skladno s shemo 10.5 (V) in 10.6 (A, B)
•
•
•

Miza ali povišana podlaga
Označeno mesto za predajo
Označeno mesto za zaključek vaje

Predmeti za prinašanje Najmanj pet uporabnih predmetov do velikosti čevlja iz lesa, usnja, lahke
kovine, tekstila, umetne mase in/ali kombinacije le-teh.
Klobase za grizenje, igrače in podobno ne štejejo kot uporabni predmeti. Tudi
predelani predmeti (ovite rokavice ali drugi spojeni predmeti) niso dovoljeni.
Neprijeten material

Skladno s shemo 20.1
Na površini približno 3 x 3 m se nahaja grob gradbeni material. Površina mora
biti očitno neprijetna za prehod, material mora biti nestabilen in raznolik.

Negibljiv leseni most

Skladno s shemo 20.2
Negibljiv lesen most je sestavljen iz dveh trdnih nepremičnih podlog in nanju
pritrjene deske, dolžine cca 4 m in širine 30 cm.

Usmerjanje na daljavo (L)

Skladno s shemo 20.3 (stopnja V) in 20.4 (stopnje A in B)
-

1 oznaka izhodišča
Stopnja V: Dva nahrbtnika, med seboj in od izhodišča oddaljena
40 m
Stopnja A in B: Trije nahrbtniki, med seboj in od izhodišča
oddaljeni 40 m, z oznaka središča
Kartice za žrebanje vrstnega reda (na stopnji B).

Usmerjanje na daljavo (F, FL, T) Skladno s shemo 20.5
Uporabljene mize so visoke 60 cm. Zgornja ploskev, na katero skoči pes je
velika 100 x 100 cm. Nedrseče podloge so dovoljene. Mize ne smejo biti ovite
ali označene.
Gibljiv most

1 oznaka izhodišča
kartice za žrebanje vrstnega reda (stopnja B).

Skladno s shemo 20.6
Gibljiv most je sestavljen iz dveh sodov enake velikosti (premera 40 cm) in
deske dolge približno 4 m in široke približno 30 cm. Konstrukcija mora biti
zasnovana tako, da se deska lahko premika za cca 20 cm. Podobno zasnovane
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konstrukcije z enakimi dimenzijami in gibljivostjo so tudi dovoljene, npr. dva
fiksna podstavka s sanmi, ki dovoljujejo gibanje.
Lestev

Skladno s shemo 20.7
Lestev s prečkami, dolga 4 m, razdalja med prečkami 30 cm, širina prečk je 5
cm, lestev ima 14 prečk, dve stojali na začetku in koncu lestve, višina lestve
približno 0,50 m. Dostop: dolžina 1,20 m, širina 0,50 m, dovoljene so prečke
za lažji dostop. Dostop mora biti stabilen in čvrsto povezan z lestvijo.

Tunel

Skladno s shemo 20.8
Vhod v tunel je tog, premer 0,50 m, dolžine 3 m, drugi del tunela je cev iz
mehkega materiala, dolžine 3 m.

Gugalnica

Skladno s shemo 20.9
Ovira je sestavljena iz:
-

Lesene deske, dolge približno 3,0 m in široke približno 0,30 m
Podporne konstrukcije na začetku in na koncu z možnostjo
pritrditve deske
Od tal je oddaljena 0,40 m

Dostop in sestop:
-

Dve leseni plošči, dolgi cca 1,5 m, široki ca. 0,30 m
Zgornji rob 0,35 m od tal
Dovoljene so prečke za lažji dostop

Gugalnica je sestavljena iz dveh nosilnih stebrov in deske, ki je nanje pritrjena
z vrvjo ali z verigo ter dveh desk za dostop in sestop. Srednja deska je pritrjena
na ogrodje tako, da lahko prosto niha.
Podobne konstrukcije z enakimi dimenzijami in enako gibljivostjo (vzdolžna in
stranska) so dovoljene.
2.4.2 Izpitno območje za delo z nosom
Vrsta F

Če je udeležencev več je pred začetkom dela na sledi potrebno izžrebati sledi
za posamezne udeležence.
Na stopnji B mora biti potek sledi jasno prilagojen stopnji izpita, npr. menjava
območja, jarki, prečkanje poti, in/ali cest itd.
Potek sledi je treba ustrezno in natančno dokumentirati in ga predložiti
sodniku (npr. GPS ali skica sledi)
Blagi ovinki ne predstavljajo sprememb smeri, te je treba izvesti v izrazitem
kotu.
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ID-predmet (ID)

Uporaben predmet, ki je z vonjem polagalca sledi dobro prepojen in se po
barvi ne loči bistveno od podlage, odložimo tako, da ni opazen za vodnika.

Predmeti

Dovoljena je samo uporaba primerno obrabljenih uporabnih predmetov iz
različnih materialov, ki niso večji od športnega copata, in se barvno bistveno
ne razlikujejo od podlage. Polagalec med polaganjem sledi odlaga predmete
med hojo, ne da bi se ustavljal.

Vrsta T

Iskalno območje je jasno vidno omejeno ali pa so njegove meje jasno
razpoznavno označene.
Organizator mora v dogovoru s sodnikom skrivališča pripraviti tako, da
ustrezajo varnostnim zahtevam.

Vrsta T V, A

Iskalno območje naj bo vidno za vodnika.

Vrsta T A, B

Kot motnje lahko uporabljamo tleč ogenj, ropot motorja, udarce s kladivom,
bobne, nosilce zvoka itd. Način motenja je treba dogovoriti s sodnikom.

Vrsta L

Posebej je treba upoštevati varnostna priporočila za gradnjo lukenj v snegu.
Delovišče na snegu je lahko v celoti ali delno povaljano in / ali prekrito s
sledovi smuči.
Za boljši nadzor, kakor tudi za omejitev iskalnega območja, ga je treba vidno
omejiti z zastavicami.
Lociranje plazovne žolne: Plazovno žolno zakopljemo na območju velikem 20
x 20 m. Globina: stopnja A: 0,30 m, stopnja B: 0,5 m.
Uporabljene luknje v snegu lahko ponovno uporabimo, neuporabljene morajo
ostati odprte.

Vrsta MT

Za izpitno območje lahko uporabimo vsako območje. Vodja izpitov določi
izbiro območja. Pot je treba posneti z GPS ali jo v celoti vrisati v zemljevid.
Za vsakega psa je treba položiti svojo pot v drugem območju.
Potek poti naj bo čim bolj naraven, prilagojen območju, vsebovati pa mora
tudi menjavo območij. Območje je lahko sestavljeno iz podeželskih elementov
kot npr. gozd, travniki in polja ali iz mirnih, malo prometnih urbanih predelov
in vsebovati prečkanja poti in cest.
V času do začetka iskanja poti je treba z ustrezno starostjo sledi zagotoviti, da
so sled v tem času vsaj v urbanem okolju prečkale tuje osebe. Če temu ni tako,
lahko sodnik zahteva prestavitev.
S konca poti z vozilom odpeljemo polagalca sledi in ga na cilj spet pripelje pred
začetkom iskanja. Vozilo s polagalcem sledi na sme prečkati položene sledi.

Predmeti, nosilci vonja MT

Kot predmete (referenčne predmete), ki služijo kot nosilci vonja
polagalca poti uporabljamo le rabljene predmete, ki jih mora
polagalec pred polaganjem sledi vsaj eno uro nositi na telesu oziroma
v hlačnem žepu.
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Polagalec sledi neposredno pred polaganjem shrani referenčni predmet v
novo, še neuporabljeno plastično vrečko in jo zapre. To vrečko se dodatno
shrani v stekleno posodo z navojem in kovinskim pokrovom. To zaprto in z
ustreznim napisom označeno posodo dobi vodja izpitov.
Pred začetkom iskanja dobi vodnik psa nosilec vonja v zaprti posodi, ne sme
pa izvedeti v katero smer gre vonjska sled.
2.4.3 Markerji
Splošno

Markerji so pomočniki sodnika. V skrivališču se morajo obnašati mirno, v
nobenem trenutku in na noben način ne smejo pomagati vodniku in / ali psu,
še posebej je prepovedana pomoč psu pri nakazovanju.
V neuporabljenih skrivališčih/luknjah v snegu ne sme ostati noben predmet
kot npr. odeje, nahrbtniki in podobno.

Vrsta FL

Markerjeva oblačila ne smejo pomembno odstopati od ozadja, posebej se je
treba izogibati elementom, ki odbijajo svetlobo in kričečim barvam.
Markerji po navodilih sodnika zavzamejo mesto, ki jim je bilo določeno.
Markerji morajo biti med seboj oddaljeni vsaj 20 m.
Markerji se v skrivališču obnašajo po navodilih sodnika. V skrivališču morajo
ležati ali sedeti.
Markerji morajo zavzeti svoj položaj 10 minut pred začetkom iskanja.
Psu naj bo omogočen vidni in fizični kontakt markerja, ki ne smejo biti
popolnoma zakriti s ponjavami, odejami in podobnim.
Marker mora po tem, ko je bil najden, na znak sodnika zapustiti skrivališče.
Odstraniti mora tudi podlogo za ležanje.
Skrivališča za markerje se lahko po vsakem psu zamenja. Uporabljena
skrivališča se lahko ponovno uporabijo.

Vrsta T

Markerji morajo biti v skrivališčih vsaj 10 minut pred začetkom iskanja psa.
Markerji ne smejo biti hermetično zaprti. Posebej je treba paziti na strupene
pline v skrivališčih.
Razdalja med markerji mora biti vsaj 10 m, skrivališča pa morajo biti izbrana
tako, da je diferencirano nakazovanje možno.
Uporabljena skrivališča se lahko ponovno uporabijo. Pri menjavi skrivališč je
treba v čim večji meri izključiti nevarnost lažnih nakazovanj, tako da ostanejo
skrivališča odprta, če niso zasedena.

Vrsta L

Markerji ne smejo sodelovati pri pripravi snežnih lukenj neposredno preden
gredo v skrivališča.

Vrsta T, L

Pes pri najdbi markerja na stopnjah A in B ne sme imeti vidnega in/ali fizičnega
kontakta z markerjem, zakritje markerja mora biti tako neopazno, kot le
mogoče.
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Vrsta MT

Polagalec sledi 14 dni pred preizkušnjo ne sme stopiti na območje izpita.
Polagalec sledi mora predpisano pot po prejetju navodil od izhodišča
prehoditi z normalnim korakom in hitrostjo.
Polagalec sledi začne s polaganjem na kakšnem markantnem mestu (ob
vozilu, na avtobusni postaji, ob klopci, pred stavbo, na križišču…)
Po krajšem zadrževanju na izhodišču krene polagalec sledi z normalnimi
koraki v s potekom poti določeno smer.
Polagalec sledi mora sodniku / vodji izpitov predati natančen načrt poteka
poti z vsemi potrebnimi informacijami, kot so npr. markantne točke, lahko je
pot tudi zabeležena na GPS. Polagalec sledi je lahko znanec vodnika psa, ne
sme pa biti njegov družinski član.
Po polaganju sledi se polagalec sledi ne sme približati na manj kot 2,5 km.
Polagalec sledi ne sme imeti pri sebi ne hrane ne igrač.
Najmanj 15 minut pred začetkom izpita, je treba polagalca poti v zaprtem avtu
(zaprta okna, prezračevanje izključeno) po obvoznih poteh pripeljati na konec
poti, ne da bi med potjo križali prehojeno pot.
Oseba, ki jo je treba najti (polagalec sledi) se obnaša pasivno in sedi, leži ali
stoji na koncu poti.
Druge osebe v bližini končne točke poti morajo biti od polagalca sledi
oddaljene vsaj 5 m.

2.5 Sodnik
2.5.1 Dovoljenje
Izpite lahko sodijo samo usposobljeni in od krovne organizacije prireditelja (FCI ali IRO) registrirani
sodniki. Pri tem veljajo določila sodniškega pravilnika krovne organizacije prireditelja.
2.5.2 Splošno
Odločitev sodnika je dokončna, pri kršenju pravil velja pravica do ugovora.
Pri nepredvidenih dogodkih ima sodnik pravico ponovitev posamezne vaje ali dele. Vendar pa vodnik
psa nima pravice zahtevati ponavljanje vaje. Sodnik ne sme soditi psom, ki so v njegovi lasti ali je njihov
skrbnik.
Funkcijo opravljajoči sodnik mora pred začetkom izpita preveriti vse pogoje, ki sodijo v njegovo
pristojnost, predvsem v zvezi z pripravo delovišč. V dogovoru z vodjo izpitov lahko izvede ustrezne
popravke. Če popravkov ni možno izvesti, se sodnik odloči ali bo izvedel izpite.
Sodniki so pri svojem delu opremljeni z zahtevano zaščitno obleko, posebej pomembni so čelada in
zaščitni čevlji pri delu v ruševini.
2.6 Opozorila/prekinitev/diskvalifikacija
Naznanilo

Opozorilo, prekinitev ali diskvalifikacijo odrejeno s strani sodnika je potrebno
vodniku psa ustno sporočiti takoj po izreku ukrepa.
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2.6.1 Opozorilo
Razlogi

- Nespoštovanje sodnika
- Nedopustna pomoč ali dotikanje psa pri delu z nosom in
poslušnosti in ovirah, razen pohvale.
- Nešportno vedenje
- Odpoved vaje ali dela vaje
Pri prvem opozorilu se odšteje 5 točk, pri drugem opozorilu se delo v tej disciplini prekine.
2.6.2 Prekinitev
Pri prekinitvi dela izpita se ta disciplina šteje kot neopravljena. Do takrat dosežene točke se priznajo z
obveznim odbitkom 61 točk v delu A in 31 točk v delu B, udeleženec če je potrebno, nadaljuje z
naslednjim delom v drugi disciplini svojega izpita.
Razlogi
-

Če pes zapusti območje izpita in se po tretjem zvočnem povelju
ne vrne k vodniku,
če pes ne kaže poslušnosti po tretjem zvočnem povelju,
pri pomanjkljivi pripravljenosti,
pri pomanjkanje želje za delo,
streloplahost,
karakterne pomanjkljivosti,
pri očitnih telesnih omejitvah psa in ali vodnika,
po drugem opozorilu,
pri uporabi hrane ali motivacijskih predmetov med delom,
po drugem lažnem nekaznovanju.

2.6.3 Diskvalifikacija
Razlogi:
-

nešportno obnašanje vodnika pred, med in po izpitu,
uporaba prisilnih sredstev na celotnem območju izpitov, kot tudi
njegovi okolici,
agresivno obnašanje psa do oseb in/ali živali,
poškodovanje markerja,
neutemeljen odhod z izpita.

Diskvalifikacija vodi do takojšnje prekinitve izpita. Za celoten izpit se ne dodeli
točk.
Diskvalifikacijo se vnese v delovno knjižico in na listo z rezultati.
Sodnik mora pripraviti pisno poročilo o diskvalifikaciji referentu za šolanje IRO
oziroma ustrezni LAO FCI. Ti odločajo o nadaljnjih sankcijah. Preventivna
prepoved s strani IRO, NRO ali LAO do konca odločitvenega postopka je
dovoljena.
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2.7 Kazni in ugovori
Ugovor

Ugovor se lahko vloži samo zaradi kršenja pravil, ne pa zaradi sodniške
odločitve.
Vodniki, ki želi vložiti ugovor na sodniško odločitev zaradi kršenja pravil, imajo
možnost, da to storijo istega dne do ½ ure po koncu dela (konec zadnjega dela
s psom), pisno in utemeljeno ob pologu kavcije 300 EUR pri vodji izpitov.
Če je ugovor zavrnjen, ostane kavcija prireditelju.

Instance za ugovor

Instanco za ugovor sestavljajo vodja izpitov in vpleteni sodnik.
Če ni mogoče doseči soglasja, je treba o zadevi obvestiti krovno organizacijo
prireditelja, ki poda končno odločitev.
Na medregionalnih prireditvah, je potrebno instanco za ugovore določiti v
navodilih in pravilih posamezne prireditve.

Obravnavanje ugovora Instanca za ugovore mora ugovor obravnavati takoj po njegovi vlogi.
V postopek se lahko vključi tudi priče.
Odločitev instance za ugovore je zavezujoča.
3 Izvedba preizkušenj in ocenjevanje
3.1 splošna določila
Ocenjevanje prikazanega dela se sme izvajati samo po kriterijih tega izpitnega pravilnika in se ga izrazi
v vrednostnih ocenah in točkah. Vrednostne ocene in pripadajoče točke morajo ustrezati izvedbi vaje.
Pri prireditvah, kjer se beležijo uvrstitve, pri enakem skupnem številu točk o uvrstitvi odločajo
dosežene točke v posamezni disciplini, in sicer v vrstnem redu A (delo z nosom) pred B (poslušnost in
ovire).
Pri skupni oceni se smejo podeljevati samo cele točke. Posamezne vaje so lahko ocenjene z delnimi
točkami. Če skupna ocena računsko ne da rezultata v celih točkah, se oceno zaokroži navzgor ali
navzdol, v skladu s celotnim vtisom prikazanega dela v disciplini.
Izpit je opravljen, če pes v obeh disciplinah doseže najmanj 70% možnih točk.
Za posredovanje oz. dokumentiranje rezultatov preizkušenj veljajo nacionalna pravila.
Paziti je treba, da napake, ki se vleče skozi celotno delo (npr. postrani osnovni položaj), ne
sankcioniramo premočno pri vsaki vaji. Tako napako lahko omenimo pri komentarju celotnega vtisa in
jo tam tudi upoštevamo.
Načelno veljajo vsa določila iz poglavja 3, kot tudi določila za izvedbo in ocenjevalni kriteriji za
posamezne discipline in stopnje izpitov.
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3.2 Ključ za ocenjevanje
V = odlično
SG = prav dobro
G = dobro
B = zadostno
M = nezadostno
kvalifikacija
skupaj
5
10
15
20
30
40
50
60
70
80
100
200
300

V

SG
min
96%
5,0
10,0
14,5
19,5
29,0
38,5
48,0
57,5
67,0
76,5
96,0
191,0
286,0

G

min
90%
4,5
9,0
13,5
18,0
27,0
36,0
45,0
54,0
63,0
72,0
90,0
180,0
270,0

B
min
80%
4,0
8,0
12,0
16,0
24,0
32,0
40,0
48,0
56,0
64,0
80,0
160,0
240,0

M
min
70%
3,5
7,0
10,5
14,0
21,0
28,0
35,0
42,0
49,0
56,0
70,0
140,0
210,0

max
69%
3,0
6,5
10,0
13,5
20,5
27,5
34,5
41,5
48,5
55,5
69,0
139,0
209,0

min
0%

3.3 Izvedba in ocenjevanje poslušnosti in premagovanja ovir
3.3.1 Ocenjevanje vodnika in psa
Splošno - vodnik psa

Obnašanje vodnika
Timsko delo
Športni vtis se upošteva pri oceni
Razkoračena stoja vodnika se v splošnem ocenjuje kot napaka in zniža oceno
pri posamezni vaji.

Splošno - pes

Volja do dela, vodljivost, poslušnost, gibljivost, fitnes, vzdržljivost in celotna
slika, kot tudi ravnodušnost ob strelu (razen L, W)

Vidna in zvočna povelja Izbira slušnih in vidnih povelj za izvedbo vaje je prepuščena vodniku, vendar
morajo biti ta kratka.
Ime psa velja kot eno slušno povelje.
Če pes za izvedbo vaje ali njenega dela potrebuje drugo vidno in/ali slušno
povelje, to zmanjša oceno vaje za dve oceni.
Če se pes upre pri premagovanju ovire ali orodja, se vajo oceni z 0 točkami.
Ponovitev premagovanja ovire ali orodja ni dopustna.
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Če pes potrebuje za izvedbo vaje tretje slušno in/ali vidno povelje, se celotna
vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
Če pes po tretjem slušnem in/ali vidnem povelju vaje ne izvede, se vaja
prekine in oceni z 0 točkami.
Med slušnimi in/ali vidnimi povelji je potrebno počakati cca. 3 sekunde.
Vodniku je prepuščeno, kakšno povelje uporabi, ali samo slušno ali samo
vidno povelje. Če uporablja obe vrsti povelj, jih mora uporabljati sočasno.
Odstopanja ustrezno razvrednotijo celotno vajo. Ime psa velja kot eno slušno
povelje.
Neuporabljena slušna/vidna povelja ne vplivajo negativno na oceno.
Pomoči

Dodatna slušna in/ali vidna povelja, ter pomoč s telesom, kakor tudi druge
prikrite oblike pomoči ustrezno znižajo oceno.

Razvoj vaje

Psa predstavimo v naravni hoji. Pes sledi vodniku vzporedno s kolenom,
pozorno, veselo, tesno in naravnost. Ko se vodnik ustavi, se mora pes
samostojno usesti, tesno in naravnost ob vodniku.

Položaji

Po slušnem/vidnem povelju mora pes zavzeti položaj hitro, brez oklevanja,
naravnost in pozorno.

Obrati in zaključni osnovni položaj
Vodnik izvede obrat na levo (180°) na mestu. Pri tem sta možni dve različici: –
pes gre z obratom na desno za vodnikom,
– pes izvede levi obrat za 180° v vrtenjem na mestu.
Zaključek osnovnega položaja se lahko izvede pred ali tesno za vodnikom.
Odpoklic, sedeč položaj pred vodnikom in zaključek
Pes mora priti do vodnika veselo, se pred njim usesti in po približno 3
sekundah, na povelje vodnika, zavzeti osnovni položaj.
Lestev / most na sodih / gugalnica
Odbitke točk povzročijo naslednje napake:
Ponavljanje napak

oklevajoč ali prenagljen skok na oviro,
oklevajoča, prestrašena, negotova ali neenakomerna hoja po
oviri,
oklevajoče zavzemanje položaja,
pes ne pride do konca ovire.

Manjše napake, ki se vlečejo skozi celotno delo (npr. postrani osnovni
položaj), se ne upoštevajo s preveliko težo pri vsaki vaji, ampak se jih lahko
omeni pri komentarju celotnega vtisa in se jih tam tudi upošteva.
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3.3.2 žrebanje in vrstni red vaj
Stopnja V

Na stopnji V ni žrebanja vrstnega reda vaj pri poslušnosti in ovirah. Vrstni red
se povzame po izpitnem pravilniku.

Vrsta L – V

Vrstni red vaje »usmerjanje na daljavo« je prepuščeno vodniku

Stopnja A, B

Žrebanje vrstnega reda vaj se izvede pred začetkom prireditve, in je enak za
vse udeležence.
Pri tem je prosta vodljivost vedno prva in odlaganje z motenjem vedno zadnja
vaja. Vse ovire so en blok in so na eni kartici za žreb. Sodnik določi vrstni red
vaj premagovanja ovir znotraj bloka. Tako poteka žrebanje za:
o
o
o
o
o

Vodenje na daljavo
Prinašanje predmeta
Prenos in predaja psa
Usmerjanje na daljavo
Blok ovir (lestev; gibljiv most ali gugalnica; tunel)

Menjava položajev in usmerjanje na daljavo B
Vrstni red položajev in miz se izžreba.
3.3.3 Začetek in konec vaj
Izvedba

Pri poslušnosti in premagovanju ovir se vsaka vaja začne in konča z osnovnim
položajem na povelje sodnika.
V osnovnem položaju pes sedi tesno in naravnost na levi strani vodnika, tako
da je plečka psa poravnana s kolenom vodnika. Nespoštovanje teh pravil se
ustrezno ovrednoti.
Če vodnik med vajo zapusti svoje mesto brez dovoljenja sodnika ali če tega ne
predpisuje vaja, se vaja oceni ustrezno nižje.
Pes mora vaje izvajati veselo in energično.
Vsak začetni osnovni položaj in vsako ustavljanje mora pes izvesti samostojno,
brez slušnega/vidnega povelja.
Pri premagovanju ovir se vsaka vaja načeloma začne z zavzetjem osnovnega
položaja, približno 2 koraka pred oviro, in se zaključi v osnovnem položaju za
oviro, če ni predpisana drugačna izvedba vaje.
Kratka pohvala psa po zaključku vaje je dopustna.
Pri ukazu psu, da se iz sedečega položaja pred vodnikom prestavi v osnovni
položaj, lahko pes le-tega zavzame neposredno ali z obkrožanjem vodnika.

3.3.4 Ocenjevanje in občutljivost na strel
Poligon za izvedbo

Med vajami poslušnosti in ovir, kakor tudi med odlaganjem z motenjem, se
dvakrat ustreli s štartno pištolo kalibra 6 mm.
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Izvedba

Ustrelimo s prekinitvijo 3-5 sekund, med prvo vajo poslušnosti in
premagovanja ovir, na znak sodnika.
Strela izvede pomočnik s pištolo usmerjeno navzgor.

Ocenjevanje

Pes se mora do strela obnašati ravnodušno.
Če se pes med vajo odlaganja z motenjem zaradi strela, po zavzetju položaja
prostor, usede ali zapusti mesto odlaganja za manj kot 3 metre, se vajo delno
oceni.
Če postane pes po strelu agresiven, je to pogojno pomanjkljivo, če ga vodnik
še lahko kontrolira.
Polno število točk lahko dobi samo na strel neobčutljiv pes.
Sodnik se lahko odloči za ponovno, od poslušnosti in premagovanja ovir
neodvisno, preverjanje streloplahosti.
Če je pes streloplah, se delo prekine.

3.3.5 Vaja vodljivost na vrvici / prosta vodljivost
Vodljivost na vrvici

Pes je na vrvici

Prosta vodljivost

Pes ni na vrvici

Izvedba

Sodnik da znak za začetek vaje, vse drugo, kot so obrati, ustavljanja, menjava
hitrosti hoje itd. se izvaja brez posredovanja sodnika ali vodje izpitov (vodnik
izvaja samostojno).
Na začetku vaje gre reševalni tim po srednji liniji 50 korakov brez ustavljanja
z normalnim korakom naravnost, med tem se dvakrat ustreli. Po obratu in po
10-15 korakih v normalnem tempu mora reševalni tim pokazati vsaj po 10
korakov v teku in počasni hoji.
Prehod iz teka v počasni korak mora biti izveden brez vmesnih korakov.
Posamezne vrste gibanja vodnika in psa se morajo med seboj jasno razlikovati
v hitrosti gibanja.
Nato naredi reševalni tim nekaj normalnih korakov, pokaže brez spremembe
tempa prvi kot s stranico 20 do 25 korakov, drugi kot s stranico 25 do 30
korakov, obrat in nato 10 do 15 korakov, nakar sledi osnovni položaj.
Po nadaljnjih 10 do 15 korakih v normalnem tempu sledi kot in 20 do 25
korakov do srednje linije, kjer tim zavzame osnovni položaj.

Vrsta L, W

V vrstah izpitov L in W ni streljanja s pištolo.

Ocenjevanje

Uhajanje naprej, odmikanje vstran, zaostajanje, počasno in oklevajoče
usedanje, napeta vrvica, potrtost psa kot tudi dodatna vidna in slušna povelja
in vodnikova pomoč z gestami ustrezno znižujejo oceno.

Prosta vodljivost s skupino

Pri vaji »prosta vodljivost s skupino« se delo v skupini ljudi vrednoti s
tretjino celotnega števila točk.
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3.3.6 Vaja hoja skozi skupino ljudi
Stopnja V

Pes je na vrvici.

Stopnji A, B

Pes ni na vrvici.

Izvedba

Predno gre vodnik v skupino, se skupina na sodnikovo povelje ustavi.
Iz osnovnega položaja gre reševalni tim, z normalnim korakom v nasprotni
smeri urinega kazalca, po zunanji strani tesno mimo skupine ljudi, tako da pes,
ki opravlja izpit, direktno sreča oba psa v skupini.
Reševalni tim se ustavi, skupina se še vedno giblje, dokler mimo psa, ki
opravlja izpit, ne gre najmanj ena oseba brez in obe osebi s psom. Na
sodnikovo povelje se skupina ustavi.
Nato vodnik s svojim psom prečka skupino, skladno s shemo in obkroži eno
osebo na levi in eno na desni. Obkroža se vedno osebi s psom. Po obkrožanju
se vodnik ustavi sredi skupine, skupina se začne spet premikati.
Nato vodnik zapusti skupino in zaključi vajo.

Stopnja V

Po zaključku dela v skupini vodnik psa odpne s povodca.

Ocenjevanje

V skupini mora pes pokazati socializiranost. Pomanjkljiva koncentracija, tako
kot dodatna vidna in slušna povelja znižajo oceno.
Če se pes obnaša agresivno in napade psa v skupini, sledi diskvalifikacija.

3.3.7 Vaja prostor v gibanju z odpoklicem
Izvedba

Iz osnovnega položaja gre vodnik s svojim psom, ki ni na vrvici, naravnost. Po
10 do 15 korakih se mora pes na slušno ali vidno povelje za prostor uleči v
smeri gibanja, ne da bi vodnik spremenil način hoje ali se ozrl nazaj. Po 30
korakih naravnost se vodnik ustavi in obrne proti svojemu mirno ležečemu
psu.
Na znak sodnika vodnik odpokliče svojega psa z vidnim ali slušnim poveljem
za odpoklic. Pes mora priti do vodnika veselo in s hitrim korakom ter se usesti
tesno pred njim.
Na slušno povelje mora pes zavzeti osnovni položaj.

Ocenjevanje

Napake v poteku vaje, počasno uleganje, nemirno ležanje, počasno
prihajanje. Napake pri usedanju pred vodnika in zaključku vaje, tako kot
dodatna zvočna povelja in telesna pomoč vodnika znižajo oceno izvedbe vaje.

3.3.8 Vaja menjava položaja
Izvedba

10 korakov pred mizo zavzameta vodnik in pes osnovni položaj. Vodnik pošlje
psa z vidnim ali slušnim poveljem na mizo. Pes mora brez oklevanja skočiti na
mizo in na njej stoje obmirovati.
Na mizi mora po sodnikovem navodilu pokazati položaje sedi, prostor, stoj.

18

Na koncu vaje vodnik na znak sodnika psa odpokliče. Pes se usede tesno pred
vodnika in po enem slušnem povelju zavzame osnovni položaj.
MT B, W B

Pes na mizi, na znak sodnika, pokaže položaje v prej izžrebanem vrstnem redu.

Ocenjevanje

Oklevajoč skok na mizo, počasno prihajanje, napake pri sedenju pred
vodnikom in ob zaključku vaje, tako kot dodatna zvočna povelja in telesne
pomoči vodnika ustrezno znižajo oceno.
Položaji, ki jih pes ni zavzel znižajo oceno skladno s stopnjo izpita.

3.3.9 Vaja prinašanja predmeta
Predmete za prinašanje zagotovi organizator prireditve skladno s poglavjem
2.4.1 tega izpitnega pravilnika.
Stopnja A

Vodnik sam izbere predmet izmed uporabnih predmetov, ki jih je pripravil
organizator.

Stopnja B

Sodnik izbere predmet za prinašanje na začetku prireditve in je isti za vse
udeležene reševalne time.

Izvedba

Vodnik s svojim neprivezanim psom prevzame predmet tik pred vajo z
odlagalne površine v bližini izhodišča in po ko končani vaji predmet tja tudi
vrne.
Iz osnovnega položaja vrže vodnik uporabni predmet približno 10 korakov
daleč. Slušno povelje za prinašane predmeta lahko da šele, ko predmet
obmiruje. Pes, ki prosto sedi ob svojem vodniku mora na prvo slušno ali vidno
povelje vodnika hitro steči proti predmetu, ga prijeti in ga prav tako hitro
prinesti vodniku.
Pes mora sesti tesno pred vodnika in predmet tako dolgo držati v gobcu dokler
mu ga vodnik po kratkem premoru z enim slušnim poveljem ne vzame.
Na eno slušno povelje mora pes zavzeti osnovni položaj.
Vodnik se med celotno vajo ne sme premakniti.

Ocenjevanje

Napake, ko vodijo do znižanje ocene so med drugim:
-

počasen in nedirekten tek do predmeta;
napake pri prijemanju predmeta;
počasno in nedirektno vračanje k vodniku;
spuščanje uporabnega predmeta;
igranje in prigrizovane uporabnega predmeta;

Prekratek ali predolg met predmeta in dodatne pomoči vodnika ustrezno
znižajo oceno
Če vodnik med izvedbo vaje zapusti izhodiščno točko, se vaja oceni z 0
točkami.
Če pes ne prinese predmeta se vaja oceni z 0 točkami.
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3.3.10 Vaja prenos in predaja psa
Izvedba

Na voljo je en pomočnik.
Iz osnovnega položaja na slušno ali vidno povelje vodnika pes skoči na mizo, s
katere ga vodnik dvigne in ga nese 10 korakov naravnost, nato ga preda
pomočniku. Med nošenjem mora imeti pes možnost prostega gibanja repa.
Vodnik naj bi bil sposoben nositi svojega psa. Če vodnik tega ni sposoben,
potem na mesto njega dvig z mize in nošenje psa ter predajo opravi pomočnik.
Vodnik gre do predaje vzporedno z pomočnikom in po predaj izvede
preostanek vaje.

Stopnja V

Potem pomočnik nese psa z glavo obrnjeno k vodniku 10 korakov naravnost.
Vodnik hodi ob pomočniku in sme govoriti svojim psom.
Ko pomočnik odloži psa, vodnik zaključi vajo z osnovnim položajem.

Stopnja A, B

Po predaji nosi pomočnik psa 10 korakov naprej in ga nato postavi na tla
medtem ko vodnik ostane na mestu predaje.
Pes mora ostati na mestu dokler ga vodnik na znak sodnika s slušnim poveljem
ne poliče k sebi. Pes mora priti hitro in veselo in se usesti tesno pred vodnika.
Na vodnikovo slušno povelje pes zavzame osnovni položaj.

Ocenjevanje

Če pes ne sodeluje, je pri nošenju nemiren, rahlo renči ali se izmika pri
dvigovanju ali odlaganju, to ustrezno zniža oceno.
Če pes med nošenjem odskoči, se vaje oceni kot pomanjkljivo.
Če pes zapusti pomočnika po odlaganju in pred sodnikovim znakom, se vajo
oceni z največ zadostno oceno.

3.3.11 Vaja odlaganje z motenjem
Izvedba

Pred začetkom vaj poslušnosti in ovir drugega psa odide vodnik z
neprivezanim psom na mesto označeno za odlaganje, kjer zavzameta osnovni
položaj.
Na znak sodnika vodnik odloži psa z enim slušnim ali vidnim poveljem, ne da
bi pri psu pustil kakšen predmet.
Vodnik gre na 40 korakov oddaljeno mesto, ki ga je izbral sodnik, in tam mirno
stoji obrnjen proti psu.
Proti zaključku prve vaje drugega psa gre vodnik samostojno v skupino oseb
in potem spet na nazaj na svoje prejšnje mesto.
Na znak sodnika gre vodnik k svojemu psu in se postavi na njegovo desni stran.
Na ponoven znak sodnika da vodnik psu vidno ali slušno povelje za osnovni
položaj, na kar se mora pes hitro in naravnost usesti.

Ocenjevanje

Nemirno in ne skoncentrirano ležanje psa oziroma prezgodnje
vstajanje/usedanje ali prihajanje psa proti vodniku, ko le ta prihaja do psa
ustrezno znižajo oceno vaje.
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Dodatna vidna/slušna povelja in telesne pomoči, nemirno obnašanje vodnika,
kot tudi druge prikrite oblike pomoči ustrezno znižajo oceno vaje.
3.3.12 Vaja prečkanje neprijetnega materiala
Izvedba

Vodnik pred oviro svojim psom zavzame osnovni položaj. S slušnim poveljem
za hojo ob nogi vodnik stopi na oviro in gre z neprivezanim psom preko ovire
in nazaj, pri čemer se mora pri vračanju enkrat ustaviti. Pri tem se mora pes
hitro usesti.
Po tem, ko je zapustil oviro, vodnik s svojim psom zavzame osnovi položaj.

Ocenjevanje

Negotovo obnašanje psa, oklevanje in izogibanje posameznim materialom
ustrezno zniža oceno.

3.3.13 Vaja tunel
Izvedba

Vodnik s svojim psom pred oviro zavzame osnovni položaj. Na slušno in/ali
vidno povelje za prehod tunela mora pes brez negotovosti skozi tunel.
Ko je pes prišel skozi tunel, da vodnik slušno in/ali vidno povelje za
obmirovanje. Na znak sodnika gre vodnik do svojega psa in ga slušnim ali
vidnim poveljem da v osnovni položaj.

Ocenjevanje

Negotovo, oklevajoče in/ali hektičen vstop in prečkanje tunela ustrezno
znižajo oceno.
Če pes tunela ne zapusti, ali ne obmiruje ob vidnem/slušnem signalu, se vaja
oceni z oceno pomanjkljivo.

3.3.14 Vaja prečkanje negibljivega lesenega mostu
Izvedba

Vodnik s svojim neprivezanim psom pred oviro zavzame osnovni položaj.
Na slušni in/ali vidni signal za skok na oviro mora pes sločiti na leseni most in
na slušni signal za obmirovanje takoj obmirovati v smeri gibanja.
Na znak sodnika se vodnik pomakne do psa, mu da slušni ali vidni signal za
nadaljevanje gibanja in spremlja psa do zaključnega osnovnega položaja. Tam
se ustavi in pes samostojno zavzame osnovni položaj.
Pes mora prehoditi celotno dolžino lesenega mosta, ne da bi kazal strah ali s
se prenaglil.

Ocenjevanje

Negotovo, oklevajoče in ali hektično premagovanje ovire, uhajanje naprej ali
zaostajanje znižajo oceno.

3.3.15 Vaja vodenje na daljavo
Izvedba

Iz osnovnega položaja gre vodnik s svojim neprivezanim psom ob nogi
naravnost.
Po 10-15 korakih se mora pes na eno slušno ali vidno povelje za usedanje takoj
usesti, ne da bi vodnik spremenil tempo hoje ali ozrl nazaj.
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Po nadaljnjih 40 korakih naravnost se vodnik ustavi in se obrne k psu in ga z
enim vidnim ali slušnim poveljem za odpoklic pokliče k sebi. Pes mora veselo
in živahno teči proti vodniku.
Ko je pes na polovici poti proti vodniku, da vodnik eno slušno in/ali vidno
povelje za uleganje, na kar se mora pes takoj uleči.
Stopnja A

Na nadaljnji znak sodnika mora pes na slušno ali vidno povelje vodnika za
odpoklic priteči do vodnika in se usesti predenj.

Stopnja B

Na znak sodnika da vodnik psu eno slušno in/ali vidno povelje za stoječi
položaj, ki ga mora pes takoj zavzeti. Na znak sodnika mora pes na slušno ali
vidno povelje vodnika za odpoklic priteči do vodnika in se usesti predenj.
Pes mora priti hitro in veselo in se usesti tesno pred vodnika.
Po enem slušnem ali vidnem povelju mora pes zavzeti osnovni položaj.

Ocenjevanje

Če je razdalja pri prvem približevanju in zavzetju drugega položaja
prekoračena za več kot 10 korakov, se celotna vaja oceni maksimalno z
zadostno oceno.
Nezavzeti položaji razvrednotijo vajo skladno z opisom posameznih stopenj
izpita.

3.3.16 Vaja usmerjanje na daljavo
Stopnja A

Vodnik na začetku vaje sodniku pove vrstni red miz.

Stopnja B

Vrstni red miz se žreba.

Izvedba

Vodnik svojim neprivezanim psom zavzame osnovni položaj na izhodiščni
točki. Na sodnikov znak za začetek vaje pošlje vodnik svojega psa, ne da bi
zapustil izhodiščno točko, s slušnim in/ali vidnim poveljem za tek do 20
metrov oddaljene jasno vidne oznake. Ko je pes prišel do oznake dobi slušno
in/ali vidno povelje za obmirovanje.
Po v naprej določenem čakalnem času pošlje vodnik svojega psa s slušnim ali
vidnim poveljem k prvi določeni mizi. Na eno slušno povelje tako za skok na
mizo kot za obmirovanje na njej, mora pes skočiti na mizo in tam obmirovati.
Vodnik pošlje psa nato s slušnim in/ali vidnim poveljem na naslednjo mizo, na
katero mora na slušno povelje skočiti in obmirovati. Enako velja za tretjo mizo.
S tretje mize vodnik odpokliče psa z vidnim ali slušnim poveljem, nakar se
mora pes usesti tesno pred vodnika. Na slušno ali vidno povelje mora pes
zavzeti osnovni položaj.
Pri oznaki in na mizah mora pes obmirovati približno 3 sekunde. Vodniku je
dovoljeno, da se obrne v smeri kamor pošilja psa, prav tako je dovoljen izpadni
korak v smer pošiljanja psa, ne da bi pri tem zapustil izhodiščno točko.

Ocenjevanje

Napačne in povezane z odbitki točk so med drugim naslednje točke:
-

Oklevajoč tek proti mizam/ zahtevani coni,
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-

močno odstopanje od idealne smeri,
oklevajoč skok na mize,
predčasno zapuščanje miz/zahtevane cone,
oklevajoče zavzemanje položaja,
počasno približevanje in usedanje pred vodnika,
pomoči vodnika, kot je uporaba več zvočnih povelj,
napake pri zaključku vaje.

3.3.17 Vaja most na sodih
Izvedba

Vodnik z neprivezanim psom pred oviro zavzame osnovni položaj. Na slušno
in/ali vidno povelje za skok mora pes sločiti na gibljiv most in na slušno povelje
za obmirovanje takoj obmirovati v smeri gibanja. Na znak sodnika se vodnik
pomakne do psa in da slušno ali vidno povelje za nadaljevanje poti, in gre s
svojim psom do konca ovire.
Tam mora pes samostojno obmirovati. Na znak sodnika da vodnik psu slušno
ali vidno povelje za nadaljevanje poti in gre nekaj korakov za oviro. Tu se
ustavi in pes samostojno zavzame osnovni položaj.
Pes mora prehoditi celotno dolžino mostu, brez znakov strahu ali poskočnosti.

Ocenjevanje

Nesigurno, oklevajoče in/ali hektično prečkanje, uhajanje naprej in
zaostajanje ustrezno znižajo oceno.

3.3.18 Vaja lestev
Izvedba

Vodnik s svojim neprivezanim psom zavzame osnovni položaj pred oviro. Na
slušno in/ali vidno povelje gre pes po dostopni deski do lestve in nadaljuje
samostojno gibanje do zadnje prečke na lestvi, kjer obmiruje.

Stopnja A

Vodnik gre ob psu, takoj ko ta s sprednjima tacama stopi na prvo prečko, ob
tem se ne sme dotikati psa ali ovire. Na koncu lestve vodnik dvigne psa z ovire
in ga s slušnim ali vidnim poveljem da v osnovni položaj.

Stopnja B

Vodnik čaka, da pes s sprednjima tacama stopi na zadnjo prečko lestve in gre
nato na znak sodnika do svojega čakajočega psa. Na koncu lestve vodnik
dvigne psa z ovire in ga s slušnim ali vidnim poveljem da v osnovni položaj.

Ocenjevanje

Negotovo, oklevajoče in ali hektično
zaostajanje ustrezno znižajo oceno.

obnašanje psa, prehitevanje ter

3.4 Izvedba in ocenjevanje dela z nosom
3.4.1 Splošni potek
Pripravljenost reševalnega tima
Vodnik mora s svojim na iskanje pripravljenim psom čakati izven vidnega polja
iskalnega območja, dokler ga ne pokličejo.
Na iskanje pripravljen pes je lahko označen z markirno oprsnico ali podobnim
in/ali ovratnico. Če pes nakazuje s prinosilom, ga je treba pred začetkom
iskanja opremiti s prinosilom.
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Pes je lahko opremljen tudi z majhnimi kraguljčki ali zvončki. V temi so
dovoljene majhne lučke (ne reflektorji ali luči) na psu.
Prijava

Na poziv se vodnik s psom na povodcu v osnovnem položaju prijavi pri sodniku
in mu pove na kateri način njegov pes nakazuje.

Taktična situacija

Sodnik na osnovi skice opiše iskalno območje, ki je vidno omejeno ali so
njegove meje jasno prepoznavne.
Po opisu sodnika vodnik analizira situacijo in sodniku pove kakšno taktiko bo
izbral.
Sodnikov opis situacije vsebuje v glavnem naslednje podatke:
-

Opis dogodka, ki se je zgodil,
opis iskalnega območja,
strukturo zgradb in/ali območja,
navedbo dosedanjega dela,
prisotne službe civilne zaščite,
nevarnosti.

Iskalni čas

Iskalni čas začne teči po sodnikovem opisu taktične situacije.

Slušni / vidni ukazi

Ponavljajoči in poljubni vidni in slušni ukazi za vodenje psa so dovoljeni,
prekomerno spodbujanje k iskanju je napaka.

Nakazovanje

Vodnik mora sodniku sporočiti nakazovanje in se sme šele na znak sodnika
odpraviti do psa.

Vrsta T, L, FL

Po opisu sodnika vodnik analizira situacijo in sodniku pove kakšno taktiko bo
izbral.
Sodnika je treba sproti obveščati o morebitnih spremembah taktike med
delom, v tem primeru teče iskalni čas dalje.
Sodnik se sme sam odločiti, da po najdbi vseh pogrešanih oseb dovoli
reševalnemu timu končati z iskanjem.
Iskanje se zaključi z odjavo vodnika in z objavo ocene sodnika.

3.4.2 Ocena vodnika
Splošno

Vodenje psa (vodenje, pritisk in zmernost, branje psa).
Timsko delo.
Racionalna uporaba psa.

Taktika

Razumevanje položaja, izvedba izbrane taktike, pregled vodnika med
celotnim delom z nosom. Pomembni kriterij obsegajo med drugim:
-

Upoštevanje strukture in oblike terena,
smer vetra,
ocena sposobnosti psa,
stanje zgradb (vhod, strukture),
zadnje znano nahajališče oseb.
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Dodatno pri vrstah FL/T/L
-

Dojemanje situacije, sprejemanje odločitev in njihova realizacija,
vprašanje o pričah, njihovih lokacijah in izjavah,
podajanje in utemeljitev odločitev,
ali je bil pes spuščen na pravem mestu,
pregled nad preiskani in nepreiskanim področjem,
zaključno poročilo (preiskana in nepreiskana področja).

Dodatno pri vrsti MT
Pri MT služi taktika analizi situacije in pridobivanju informacij o iskani osebi,
kot tudi uporabi teh informacij in izvedbi iskanja po sledi.
Vrsta FL

Če markerja najde vodnik, to ne vpliva na oceno, če vodnik pusti psa iskati
naprej in ta pravilno nakaže markerja.

Vrsta MT

Vodnik mora med celotnim izpitom paziti predvsem na naslednje:
-

Pregled nad celotnim potekom sledi,
upoštevanje cestnega prometa in udeležencev prometa,
sodelovanje, komunikacija in branje svojega psa,
korektno delo na povodcu,
kontakt s pomočnikom

Vodnik si sme, v breme iskalnega časa, vzeti čas za odmor. Vodniku je
dovoljeno ponovno začeti delo s psom, če pes zaradi vetra in vremenskih
razmer ne sledi poteku trase sledi.
Vodnik pred začetkom iskanja sodnika obvesti o načinu nakazovanja svojega
psa. Pes mora najdeno pogrešano osebo nakazati na vnaprej določen način,
neposredno in brez pomoči vodnika, nakazovanje mora izvesti samostojno in
jasno skladno z najavljenim načinom nakazovanja.
Vodnik si mora ustvariti sliko situacije. Pri tem mora upoštevati: vremske
razmere, termiko in lokalne danosti iskalnega območja. Na osnovi dobljenih
informaciji mora biti vodnik sposoben dojeti situacijo. Povedati mora, kako bo
ravnal, o morebitnih odstopanjih pa mora obveščati sodnika.
Ocenjuje se, če si je vodnik iz pridobljenih informacij in na osnovi spraševanja
ustvaril popolno sliko o situacij in če se je držal svojih odločitev. Ravno tako
se ocenjuje kako in če vodnik svojega psa vodi do poti in če med iskanjem psu
ponovno ponudi nosilec vonja. Pomembno je tudi, če vodnik npr. ob izgubi
poti, npr. na križišču le to prepozna in psa na primernem mestu privede nazaj
na pot in ga od tam ponovno pusti delati.
3.4.3 Ocenjevanje psa
Splošno
-

vodljivost / usmerljivost,
iskalni nagon / želja po najdbi,
gibljivost, fitnes in vzdržljivost,
samostojnost, veselje za delo in delovni nagon,
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-

nadlegovanje in siljenje v markerja, poškodovanje markerja,
celotna slika dela

Vodljivost

Sodelovanje z vodnikom, tekoče in k cilju orientirano izvajanje delovnih nalog
ob ohranjanju motivacije za iskanje, skupno delo vodnika in psa.

Intenzivnost iskanja

Iskalni nagon, vedenje med iskanjem, temperament, motivacija, veselje do
dela.

Gibčnost

Način gibanja, obnašanje v težavnih situacijah, kondicija.

Samostojnost

Izražanje lastne motivacije za delo.

dodatno pri FL, T

Sistematično preiskovanje področja.

dodatno pri L

Intenzivno kopanje in prodiranje do žrtve.

dodatno pri MT

Sodnik ocenjuje kako pes na začetku najde pot, delo na poti in sledenje
njenemu poteku, kot tudi samostojno nakazovanje markerja. Korektno
vodenje ob startu, delo s povodcem med sledenjem poti in upoštevanje
prometa so nujni.
Pes naj bi kazal pozitivno iskalno vedenje. Sledenje oz. držanje vonjske sledi
pomeni, da pes kar se da konsekventno in ciljano sledi vonjski sledi oz. da je
vzdolž poteka celotne poti mogoče prepoznati izrazito samostojno iskalno
vedenje. Odmik od poti ni napaka, če pes sam lahko sledi nadaljnjemu poteku
poti.

3.4.4 Nakazovanje
Splošno

Vodnik mora o načinu nakazovanja obvestiti sodnika pred začetkom vsakega
dela z nosom.
Vsaka pomoč s strani vodnika, markerja ali polagalca sledi je prepovedana, ob
taki pomoči se nakazovanje oceni z 0 točkami.
Vodnik mora sodniku javiti nakazovanje in se sme šele na sodnikov znak
odpraviti proti psu.
Pes mora osebo nakazati samostojno, jasno in intenzivno, dokler vodnik ne
pride do njega.
Za zaključek nakazovanja je prepuščeno vodniku, če bo iz neposredne bližine
mesta nakazovanja psa poklical k sebi ali bo šel do njega. Za pravilen zaključek
nakazovanja je treba pokazati menjavo nagona psa in vzpostaviti kontakt z
markerjem. Med vzpostavljanjem kontakta mora pes mirno ostati na mestu,
kjer ga je pustil vodnik.

Vrsta FL

Vodnik pred začetkom dela s psom pove, ali bo po najdbi s svojim psom šel do
mesta prijave nakazovanja in z delom nadaljeval od tam, ali pa bo nadaljeval
z mesta najdbe markerja. Utemeljena sprememba taktike je vedno možna.

Vrsta T

V ruševini lahko vodnik psa z mesta nakazovanja enkrat pošlje naprej v iskanje
ali pa ponovno začne z roba območja. Če se najdenih markerjev ne umika iz
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ruševine, ponovno nakazovanje že najdenega markerja ni napaka. Vodnik sme
po psa in ga ponovno pošlje v iskanje z roba območja.
Nakazovanje z laježem (F, FL; T, L, MT)
Izvedba

Pri nakazovanju z laježem je pes jasno obrnjen proti markerju oziroma izvoru
njegovega vonja, pes mora lajati samostojno, vztrajno in v smeri izvora vonja,
dokler vodnik na znak sodnika ne pride do psa in zaključi nakazovanje.

Zapuščanje mesta nakazovanja Pri enkratni, kratki zapustitvi markerja in samostojni vrnitvi psa, se
vaja oceni z maksimalno zadostno oceno. Pri ponovni zapustitvi markerja se
nakazovanje oceni z nezadostno. Če se pes samostojno ne vrne k markerju, se
nakazovanje oceni z 0 točkami.
Vrsta T

Pri nakazovanju z laježem se pes usmeri jasno proti markerju oziroma mestu
izvora njegovega vonja, lajati mora vztrajno in v smeri izvora vonja, dokler ne
pride vodnik in zaključi nakazovanje.
Pes se ne sme dotaknil markerja. Pri zaprtih, za psa dostopnih skrivališčih,
mora pes s svojim vedenjem nakazovati smer izvora vonja. Če pes poskuša
prodreti do markerja, to ni napaka.

Vrsta L

Pes naj s kopanjem jasno pokaže željo, da bi prišel do markerja, lajanje ni
napaka. Če marker ostane v skrivališču, lahko psa samo pri prvem
nakazovanju od tam pošljemo na nadaljnje iskanje.

Ocenjevanje
-

Izvedba,
Lajanje,
Kopanje in poskusi, da bi pes prišel do markerja pri L,
Vztrajanje na mestu najdbe.

Nakazovanje s prinosilom (F, FL, T)
Izvedba

Če pes nakazuje s prinosilom, se ga za delo opremi s posebno ovratnico, na
katero je pritrjeno prinosilo. Pri uporabi norveškega prinosila, je potrebno
pred začetkom dela preveriti, da pes lahko prinosilo nosi prosto in da ga lahko
tudi izpusti.
Ovratnica mora biti opremljena z mehanizmom, ki omogoča, da se le-ta odpne
in psa tako varuje pred poškodbami.
Po tem ko je pes našel osebo, prinese prinosilo k vodniku.
Usedanje psa pred vodnika pri oddaji prinosila ni obvezno.
Po odvzemu prinosila in spodbudi vodnika, pes vodi vodnika samostojno po
najkrajši poti do markerja ali do mesta najdbe ob stalnem vzdrževanju
kontakta z vodnikom. Pri tem lahko vodnik da psa na povodec poljubne
dolžine (max. 10 m). Pri iskanju v ruševinah psa ne smemo dati na povodec
med približevanjem markerju.
Ko je pes prišel do markerja, mora pri njem samostojno obmirovati. Vodnik
gre do psa, odpne povodec in zaključi nakazovanje.
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Ocenjevanje
-

Izvedba.
Prijemanje prinosila.
Direktno prinašanje prinosila do vodnika brez izpuščanja.
Direktno vodenje vodnika do markerja, po predaji prinosila.
Nemirno držanje prinosila ni napaka. Močno pregrizovanje
ustrezno zniža oceno.

Vzdrževanje kontakta je lahko pod določenimi pogoji (odvisno terena na
območju iskanja), tudi prekinjeno, ne da bi to negativno vplivalo na oceno.
Kratko ustavljanje psa na zahtevnem terenu, dokler se vodnik ne približa psu
in nadaljuje pot, ni napaka. Kratka zvočna povelja za ustavljanje in
nadaljevanje poti so dopustna, če to zahteva teren na območju iskanja.
Prosto nakazovanje (F, FL, T)
Izvedba

Pri prostem nakazovanju pes teče med vodnikom in markerjem po najkrajši
(direktni) poti sem in tja in tako vodi vodnika k markerju oziroma do mesta
najdbe. Psa se med izvajanjem vaje ne sme dati na vrvico.
To obnašanje mora pes izvajati tako dolgo, dokler vodnik ne pride do markerja
ali do mesta najdbe. Ob tem mora pes pri vodniku s svojim obnašanjem jasno
pokazati, da gre za nakazovanje. O tem vzorcu obnašanja vodnik obvesti
sodnika pred začetkom dela z nosom.

Sem sodi na primer:
-

Naskakovanje ali odrivanje vodnika.
Oblajanje vodnika.
Vzpostavljanje očesnega stika med vodikom in psom.

-

Izvedba.
Direktno vodenje vodnika do markerja.

Ocenjevanje

Nakazovanje (F, MT)
Izvedba F

Pri nakazovanju pes obmiruje leže, sede ali stoje, pri predmetu ali pri FHL.
To obnašanje mora pes kazati tako dolgo, dokler vodnik ne pride do predmeta
ali do osebe.
Pes mora kazati jasen vzorec obnašanja, da je nakazovanje nedvoumno. Pes
mora izbran položaj zavzeti takoj in s svojim vedenjem ne sme nadlegovati
markerja.

Izvedba MT

Vodnik mora nakazovanje psa nedvoumno prepoznati in polagalca poti
nezmotljivo identificirati. Vodnik sodniku sporoči da pes nakazuje in se šele
na znak sodnika lahko približa psu. Predhodno nagovarjanje osebe in psa ni
dovoljeno.

Ocenjevanje

Če je nakazovanje sprožil vodnik in/ali marker/polagalec sledi, se nakazovanje
oceni z 0 točkami. Vsako nadlegovanje markerja s strani psa ustrezno zniža
oceno.
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Nemirno in nejasno obnašanje pri nakazovanju ustrezno zniža oceno.
Kopanje in prodiranje (L)
Izvedba

Pri kopanju in prodiranju je pes stalno in jasno usmerjen proti markerju,
dokler se na približa vodnik in zaključi nakazovanje.

Ocenjevanje

Kopanje in poskusi prodiranja proti markerju so mera za intenzivnost dela in
zainteresiranost psa, da bi prišel do markerja, in ju lahko spremlja tudi lajanje.

3.4.5 Vaja (pred)nakazovanja
(Pred)Nakazovanje FL (A), F (V)
Izvedba

Mesto nakazovanja izberemo izven iskalnega območja.
Marker se mora napotiti proti mestu nakazovanja, ne da bi to pes videl.
Na znak sodnika vodnik pripravi psa za iskanje in ga z enim slušnim in/ali
vidnim poveljem pošlje proti cca. 30 metrov oddaljenem vidnem, sedečem ali
ležečem markerju. Pes mora po najkrajši poti brez obotavljanja steči do
markerja in ga nakazati.
Pes mora jasno nakazati brez vsake pomoči vodnika na vnaprej najavljen
način. Vodnik javi nakazovanje. Odvisno od načina nakazovanja se vodnik na
znak sodnika odpravi k markerju ali pa ga pes pripelje do tam. Zaključek
nakazovanja (vodnik gre po psa ali ga odpokliče) je načeloma prepuščen
vodniku.
Nakazovanje z laježem mora trajati približno 15 sekund. Na znak sodnika
vodnik iz neposredne bližine mesta najdbe odpokliče ali odpelje psa in ga z
enim slušnim in/ali vidnim poveljem da v osnovni položaj. Nato sledi
nadaljevanje dela z nosom.
Izvedba s prinosilom in prostim nakazovanjem je enaka.

Ocenjevanje

Če pes ne gre do markerja ali ga zapusti neposredno po nakazovanju in se vrne
k vodniku se vajo oceni z 0 točkami.
Približevanje markerju po ovinkih, oklevajoče in ne vztrajno lajanje ustrezno
znižajo oceno.

(Pred)nakazovanje T, L, (A)
Izvedba

Delo se začne 10 metrov (oznaka na tleh) pred mestom, na katerem je marker
v cevi s pokrovom ali v škatli oz. v luknji v snegu. Mesto nakazovanja je izven
iskalnega območja in mora biti kot tako jasno prepoznavno. Skrivališče je
treba pokazati vodniku.
Luknja v snegu naj bo oblikovana s snežnimi kockami tako, da pes s kopanjem
lahko prodre do markerja.
Na znak sodnika vodnik pripravi psa za iskanje in ga pošlje proti skrivališču.
Eno zvočno in/ali vidno povelje je dovoljeno na začetku vaje nakazovanja.
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Pri skrivališču mora pes ob zaznavi nakazati. Po tem ko je pes nakazal, lahko
vodnik na znak sodnika zapusti svoje mesto in gre po psa. Nato je psa
potrebno odložiti približno 3 metre stran od mesta najdbe, pes se mora
obnašati mirno in nikakor ne sme motiti reševanja. Vodnik pomaga pri
odkopavanju ponesrečenca. Ko je odprtina dovolj velika, gre vodnik po psa in
ga spusti, da skozi odprtino pride do markerja.
Nakazovanje z laježem mora trajati cca. 15 sekund. Potem se delo z nosom
nadaljuje.
Izvedba je podobna pri uporabi prinosila in pri prostem nakazovanju.
Ocenjevanje

Če pes ne najde markerja ali ga zapusti takoj po nakazovanju in se vrne k
vodniku, se vajo oceni z 0 točkami.
Ovinki in ne direktno približevanje markerju, kot tudi oklevajoče in prekinjeno
lajanje ustrezno znižata oceno.

3.4.6 Sled
Splošno

Vodnik mora s svojim za iskanje pripravljenim psom čakati znotraj čakalnega
območja, dokler ga ne pokličejo. Na poziv se vodnik s psom na vrvici v
osnovnem položaju javi sodniku in mu pove na kakšen način nakazuje njegov
pes. Pes je lahko sledi prosto ali na 10 metrov dolgem povodcu, ki je pripet na
ovratnico ali oprsnico.
Če pes nakazuje s prinosilom, mu je treba pred začetkom iskanja nadeti
ovratnico s prinosilom.
Sodnik vodniku razloži, kje je začetno polje iskanja, za tem območje se vodnik
lahko prosto giblje. Vodnik odpne svojega psa in ga na začetni liniji pošlje
iskat.

Izvedba

Vodnik sledi svojemu psu in mora vzdrževati razdaljo 10 metrov, tudi če pes
ni na povodcu.
Takoj ko je pes našel predmet, ga mora brez vplivanja vodnika vzeti v gobec
ali ga prepričljivo nakazati.
Ko pes predmet nakaže, se vodnik napoti k svojemu psu.
Z dvigom predmeta vodnik pokaže, da je pes našel predmet.
Od tu vodnik s svojim psom nadaljuje delo na sledi.
Pri izdelavi sledi mora pes slediti sledi, ki jo je pustil polagalec sledi, pri čemer
mora vodnik držati razdaljo 10 metrov do psa. Sodnik sledi psu in vodniku v
primerni razdalji. Sodnik ne sme ovirati dela reševalnega tima, vendar lahko
svoj položaj izbira prosto, da bi korektno oceni delo.
Vodnik lahko prekine delo na sledi. Prekinitve se štejejo v čas, ki ga imata
vodnik in pes na voljo. Vodniku je dovoljeno, da med delom psu čisti glavo,
oči in nos, in psu morebiti da vodo.
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Sledenje se konča s predajo najdenih predmetov po nakazovanju polagalca
sledi, z odjavo vodnika in z objavo sodnikove ocene.
Sodnik lahko po svoji presoji, zaradi aktualnih okoliščin po zadnji menjavi
smeri, podaljša čas iskanja.
Nakazovanje predmeta Nakazovanje: Glej poglavje 3.4.4.
Prijemanje: Pri tej vrsti nakazovanja mora pes predmet prijeti brez oklevanja.
Vedenjski vzorec 1: prijemanje in prinašanje
Pes mora predmet takoj prijeti in ga po najkrajši poti prinesti do vodnika in
pred njim zavzeti sedeč položaj. Psa lahko ponovno pustimo na sled na mestu
predaje ali na mestu prijemanja predmeta.
Vedenjski vzorec 2: prijemanje in mirovanje
Pri tem vedenjskem vzorcu mora pes predmet vzeti v gobec in ga pokazati
skladno z eno od treh oblik nakazovanja: leže, sede ali stoje.
Ta dva vedenjska vzorca sta dopustna izmenoma. Pes mora pokazati jasen
vedenjski vzorec, da je nakazovanje jasno.
Ocenjevanje prinašanja predmeta
- Izvedba
- Prijemanje predmeta
- Prinašanje predmeta naravnost brez spuščanja
Sodnik ocenjuje začetno iskanje sledi in sledenje sledi. Malenkostno
odmikanje od sledi ni napaka, če lahko pes samostojno nadaljuje sledenje.
Pes mora prikazati samostojno in veselo sledenje z zanesljivim in samostojnim
nakazovanjem predmetov.
Vsak predmet, ki ni bil najden, se oceni z 0 točkami.
Kot predmet, ki ni bil najden, se šteje tudi predmet, ki ga pes ni samostojno
nakazal.
Če se pes uleže na mestu, kjer ni predmeta, vodnik pa mu da zvočno povelje
za nadaljevanje iskanja, to ustrezno zniža oceno.
Lažno nakazovanje predmeta, ki ga vodnik potrdi, se kaznuje z odbitkom točk
za en predmet.
Nakazovanje polagalca sledi

Glej poglavje 3.4

Če je nakazovanje drugačno od na začetku prijavljenega nakazovanja, je
nakazovanje ocenjeno z oceno pomanjkljivo.
Prekinitev

Sodnik prekine iskanje, če se pes od sledi oddalji več kot 10 m. Na težkem
terenu lahko sodnik dovoli večje oddeljevanje. Do prekinitve pride tudi vsakič,
ko sodnik oceni, da pes sam ne bo več našel sledi ali nadaljeval iskanje.
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Pri prekinitvi dela na sledi vodnik s svojim psom in sodnikom direktno zapusti
iskalno območje. Nadaljevanje iskanja ni dovoljeno.
3.4.7 Iskanje pogrešane osebe
Splošno

Iskanje se izvaja v normalnem koraku, tek vodnika ni dovoljen.
Vodnik prejme natančno skico, iz katere so razvidne meje območja. Nato
mora izbrati svojo taktiko. Območja ne sme obkrožiti.
Pes mora po navodilih vodnika preiskati območje z gibanjem z ene na drugo
stran območja.

3.4.8 Iskanje v ruševini
Splošno

Vodnik sme brez psa pred izbiro taktike na kratko pogledati iskalno območje
(skrb za varnost) z dostopnega roba. Čas, ki ga za to porabi se šteje v iskalni
čas. Pes mora med tem časom čakati prost ali privezan na mestu, ki mu je
določeno.
Vodnik sporoči sodniku zanj primerno mesto za začetek iskanja in psa brez
označevalne oprsnice in ovratnice (izjema: prinosilo 0) pošlje na iskanje.
Pes mora preiskati območje po navodilih svojega vodnika.
Vodnik se sme zadrževati znotraj zanj določenega območja ali slediti svojemu
psu na ruševini, ko sodnik to dovoli.
Ponovno napotitev psa k iskanju, po tem ko je nakazal najdeno osebo, je
možna z mesta najdbe ali z roba ruševine. Nato vodnik zapusti ruševino.

Gibljivost

Pripravljenost za gibanje na ruševini, način gibanja in gibljivost na ruševini,
reševanje težav, kondicija.

3.4.9 Iskanje v snežni plazovini
Delo s plazovno žolno: stopnja A, B
Vodnik ob prijavi sporoči, če bo uporabljal lastno napravo ali napravo
organizatorja.
Vodnik ima nalogo, da v maksimalno petih minutah najde v sneg zakopano
plazovno žolno, jo izkoplje in pokaže sodniku.
Taktika je prepuščena vodniku.
Pri prekoračitvi časa se vaja oceni z 0 točkami.
Izvedba

Pes mora iskalno območje sistematično preiskovati po navodilih vodnika.
Vodnik sme zapustiti izhodiščno točko šele, ko se je pes oddaljil najmanj 30
metrov, nakazuje ali je to ukazal sodnik.
Iskanje se zaključi z odjavo vodnika in z objavo ocene sodnika.

Nakazovanje stopnja A, B
Vodnik se po prijavljenem nakazovanju po navodilu sodnika odpravi na mesto
najdbe in ga označi.
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Ne da bi čakal na zaključek izkopavanja, nadaljuje delo po navodilu sodnika.
3.4.10 Mantrailing
Splošno

Če pes vodi reševalni tim v popolnoma napačno smer, se izpit prekine.
Sodnik lahko prekine delo kadarkoli, če meni, da pes ne more samostojno
nadaljevati dela.
Če pes najde polagalca poti samo z znatno pomočjo vodnika, se izpit prekine.
Če pes polagalca poti ne najde, ne more opraviti izpita.
Če je iskalni čas prekoračen, izpit ni opravljen.

Izvedba

Vodnik mora s svojim, za iskanje pripravljenim psom čakati, dokler ga ne
pokličejo. Za iskanje pripravljenega psa vodimo na povodcu, ki je pripet na
ovratnico ali oprsnico in je dolg najmanj 5 in največ 10 metrov; iskanje je
dopustno samo z uporabo iskalne oprsnice.
Vodnik se s psom na povodcu javi pri sodniku in pove, kako njegov pes
nakazuje. Sodnik vodniku razloži situacijo na izhodišču in območje začetka
iskanja, kamor se lahko vodnik prosto napoti.
Vonj se psu predstavi s pomočjo predmeta za posredovanje vonja polagalca
poti, ki ga vodnik dobi od vodje izpitov na sodnikov znak. Pes mora
samostojno ali na slušno povelje najti vonjsko sled na izhodiščnem območji in
ji nato zainteresirano in vzdržljivo slediti.
Če pes poti ne najde, se skupaj z vodnikom, na škodo iskalnega časa lahko
potrudita najti začetek poti, vendar sodnik lahko iskanje prekine, če pes jasno
prepoznavno zavrača delo ali pa ni sposoben rešiti naloge.
Sodnik sledi reševalnemu timu na primerni razdalji. Vodniku je dovoljeno, da
iskanje prekine. Prekinitve iskanja se štejejo v celoten čas, ki je na voljo za
izvedbo iskanja.
Vodniku je dovoljeno, da med iskanjem svojemu psu čisti glavo, oči in nos, ter
mu da vodo. Pri nakazovanju markerja je vsaka pomoč s strani vodnika in/ali
markerja prepovedana.
Izpit se zaključi, bodisi z najdbo polagalca poti, prekinitvijo na željo vodnika ali
na zahtevo sodnika oziroma po poteku časa, ki je na voljo. Na koncu se vodnik
odjavi, sodnik pa poda oceno.

Ocenjevanje dela na sledi
Sodnik oceni najdbo sledi, delo in zasledovanje poti, kot tudi
samostojno nakazovanje psa. Pravilno ravnanje vodnika na štartu, ravnanje s
povodcem med delom in spremljanje prometa, so nujen pogoj.
Pes mora kazati pozitivno obnašanje med iskanjem. Zasledovanje oziroma
ostajanje na poti pomeni, da pes čim bolj konsekventno in zainteresirano sledi
poti, kaže jasno izraženo in samostojno vedenje med iskanjem vzdolž celotne
poti.
Odmik od poti ni napaka, če pes lahko samostojno sledi nadaljevanju poti.
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Če pes začasno izgubi pot se reševalni tim lahko na škodo celotnega iskalnega
časa trudi, da pes ponovno najde pot na mestu, kjer ji je nazadnje sledil.
Zračni vrtinci so lahko razlog, da pes sledi poti nekaj metrov vstran od
dejanske poti, po kateri je hodil polagalec poti. To ni napaka, če pes pravilno
drži smer gibanja polagalca poti. Vonj lahko odnese tudi na paralelne ceste oz.
steze. Sledenje takemu vonju ni napaka, če reševalni tim na ta način najde
polagalca poti.
Če na primer polagalec poti na križišču zavije levo in nato v naslednji ulici
desno, je dopustno, da gre pes sprva naravnost in nato v naslednji ulici dobi
vonj z leve in mu sledi po tej poti. Na koncih ulic in na križiščih lahko veter
vonj odnese v drugo ulico. Pes jih lahko posamezno preišče, dokler ne najde
poti, ki jo je prehodil polagalec poti in tej poti ponovno sledi. Prav tako lahko
na ovinkih vonj polagalca poti odnese naravnost, posebej če piha veter
polagalcu poti v hrbet. Pes tako lahko išče naravnost mimo ovinka. Če pes išče
preko ovinka in to vodnik prepozna, lahko prekine iskanje.
Kondicijsko pogojeno popuščanje intenzivnosti iskanja, kot tudi upad
motivacije za iskanje (tekom iskanja vse manj zainteresiran in/ali so za
nadaljevanje iskanja pogoste spodbude), vpliva na oceno.
Hitrost iskanja in položaj pasjega nosa so sekundarnega pomena in za oceno
in uspešno opravljanje izpita nista relevantna. Vodnik mora biti sposoben
tempo iskanja prilagoditi prometnim in varnostnim razmeram.
Ocenjevanje nakazovanja
Ocenjuje se, če pes polagalca poti najde neposredno in brez pomoči
vodnika in ga nedvoumno identificira. Vodnik mora sodniku z dvigom roke in
zvočnim znakom jasno sporočiti, da njegov pes nakazuje. Če pes polagalca
poti ne nakaže, ga ne nakaže dovolj jasno oziroma nakaže napačno osebo,
izpit ni uspešno opravljen.
Vsako nadlegovanje polagalca poti s strani psa ustrezno zniža oceno.
3.5 Delo v vodi
Splošno

Veljajo splošna določila za vodnika in psa iz poglavji 2.2, 2.3 in 3.4.1.
Izpit v vodi se vedno začne s plavanjem na določeno razdaljo, kot izpit
kondicije, in se ga lahko izvede tudi skupinsko, kar pomeni, da več psov plava
hkrati.
Pred začetkom drugih vaj je treba psu nameniti vsaj 60 minut pavze.

Izvedba in ocenjevanje Izvedba in ocenjevanje dela v vodi sta v nadaljevanju opisana za vsako stopnjo
izpita.
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4 Poslušnost in premagovanje ovir – stopnja V
4.1 Predizpit sled, iskanje pogrešanih in iskanje v ruševini - stopnja V
4.1.1 Vaje
Vaja 1:
Vaja 2:
Vaja 3:
Vaja 4:
Vaja 5:
Vaja 6:
Vaja 7:
Vaja 8:
Vaja 9:

Vodljivost na povodcu
Hoja skozi skupino ljudi
Prostor z odpoklicem
Menjava položajev
Odlaganje z motenjem
Prenos in predaja psa
Neprijeten material
Tunel
Negibljiv lesen most

4.1.2 Vaja 1 - Vodljivost na povodcu

Disciplina B
RH-F V, RH-FL V, RH-T V
Število možnih točk: 100 točk
10 točk
10 točk
10 točk
15 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Prostor za vajo
Prostor in izvedba skladno s shemo 10.1
Dovoljena povelja Po eno slušno ali vidno povelje za hojo ob nogi, ki je dovoljeno.
ob vsakem začetku hoje in menjavi tempa.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.5
Ocenjevanje
Ocenjevanje v skladu s poglavjem 3.3.5
4.1.3 Vaja 2 - Hoja skozi skupino ljudi

10 točk
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Prostor za vajo
Prostor in oprema v skladu s shemo 10.2
Dovoljena povelja Po eno slušno ali vidno povelje, ki ga je dovoljeno ponoviti ob
vsakem začetku gibanja.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.6
Ocenjevanje
Ocenjevanje v skladu s poglavjem 3.3.6
4.1.4 Vaja 3 - Prostor z odpoklicem

10 točk
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Prostor za vajo

Prostor in izvedba skladno s shemo 10.3
Izhodišče določi sodnik.
Dovoljena povelja Eno slušno ali vidno povelje za hojo ob nogi.
Eno slušno ali vidno povelje za odlaganje.
Eno slušno ali vidno povelje za odpoklic.
Eno slušno ali vidno povelje za osnovni položaj.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.7
Ocenjevanje
Če pes stoji po vidnem ali zvočnem povelju za odlaganje se za to odbije 5 točk.
4.1.5 Vaja 4 - Menjava položajev

15 točk
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Prostor za vajo

Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.4
Menjava položaja se izvaja na mizi
Dovoljena povelja Eno zvočno in/ali vidno povelje za skok na mizo in obmirovanje.
Eno zvočno in/ali vidno povelje za vsak položaj.
Eno zvočno ali vidno povelje za odpoklic.
Eno zvočno ali vidno povelje za osnovni položaj.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.8
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Ocenjevanje

Če pes ne zavzame kakšnega položaja se ta del vaje oceni z -4 točkami.
Če pes seskoči pred zaključkom vaje, se vajo oceni kot pomanjkljivo.

4.1.6 Vaja 5 - Odlaganje z motenjem

10 točk
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1
Dovoljena povelja -eno slušno ali vidno povelje za »odlaganje«
-eno slušno ali vidno povelje za »usedanje«
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.11
Pes mora brez posredovanja vodnika ležati mirno, medtem ko drugi pes izvaja
vaje 1 do 4.
Po končani 4. vaji drugega reševalnega para vodnik na znak sodnika zaključi vajo.
Medtem ko drugi pes izvaja naslednje vaje ostane vodnik s svojim psom v
položaju za odlaganje ali na mestu, ki ga določi sodnik. Pri tem je vodniku
dovoljeno, da psa pripne na povodec.
Ocenjevanje
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, po zaključeni 2. vaji drugega reševalnega psa, se vajo oceni z oceno
pomanjkljivo.
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, pred zaključeno 2. vajo drugega reševalnega psa, se vajo oceni z 0 točkami.
4.1.7 Vaja 6 - Prenos in predaja psa

10 točk
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.5
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za skok na mizo iz osnovnega položaja in eno
slušno ali vidno povelje za zaključni osnovni položaj.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.10
Ocenjevanje
V kolikor pes pri prenosu odskoči se vajo oceni z oceno pomanjkljivo.
4.1.8 Vaja 7 - Prehod preko neprijetnega materiala
Prostor za vajo
Dovoljena povelja
Izvedba
Ocenjevanje

15 točk
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.1
Eno slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«.
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.12
Če pes oviro zapusti pred zaključkom vaje, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.

4.1.9 Vaja 8 - Sestavljeni tunel

10 točk
RH-F V, RH-FL V, RH-T V
Prostor za vajo
Prostor in izvedba skladno s shemo 20.8 in poglavjem 2.4.1
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skozi«.
Eno slušno ali vidno povelje za »obmirovati«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.13
Ocenjevanje
Če pes tunela ne zapusti ali po slušnem povelju ne obmiruje se vajo oceni z oceno
pomanjkljivo.
4.1.10 Vaja 9 - Prehod čez fiksen lesen most

10 točk
RH-F V, RH-FL V, RH-T V

Prostor za vajo
Prostor in izvedba skladno s shemo 20.2
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skok na most«.
Eno slušno povelje za »obmirovati«.
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Izvedba
Ocenjevanje

Eno slušno povelje za »nadaljevanje gibanja«.
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.14
Če pes seskoči z mostu v prvi polovici mostu, se vaja oceni z 0 točkami.
Če pes seskoči z mostu v drugi polovici mostu, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.

4.2. Predizpit lavina – stopnja V
4.2.1 Vaje
Vaja 1:
Vodljivost na povodcu
Vaja 2:
Hoja skozi skupino ljudi
Vaja 3:
Prostor z odpoklicem
Vaja 4:
Menjava položajev
Vaja 5:
Odlaganje z motenjem
Vaja 6:
Prenos in predaja psa
Vaja 7:
Usmerjanje na daljavo
Vaja 8:
Hoja po gazi
Vaja 9:
Vožnja s transportnim sredstvom
Vaji 8. in 9. se lahko izvajata posamično, pred ali po iskanju.

RH-L V
Število možnih točk: 100 točk
10 točk
10 točk
10 točk
15 točk
10 točk
10 točk
15 točk
10 točk
10 točk

4.2.2 Vaja 1 - Vodljivost na povodcu

10 točk
RH-L V
Prostor za vajo
Izbira prostora skladno z poglavjem 2.4.1 na poteptani snežni površini in izvedba
v skladu s shemo 10.1
Dovoljena povelja Po eno slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«, ki je dovoljeno pri vsakem
začetku gibanja ali spremembi tempa.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.5
Ocenjevanje
Ocenjevanje skladu s poglavjem 3.3.5.
4.2.3 Vaja 2 - Hoja skozi skupino

10 točk
RH-L V

Prostor za vajo
Prostor in izvedba skladno s shemo 10.2
Dovoljena povelja Po eno slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«, ki je dovoljeno pri vsakem
začetku gibanja ali spremembi tempa.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.6.
Ocenjevanje
Ocenjevanje skladu s poglavjem 3.3.6.
4.2.4 Vaja 3 - Prostor z odpoklicem

10 točk
RH-L V

Prostor za vajo

Prostor in izvedba skladno s shemo 10.3
Izhodišče določi sodnik.
Dovoljena povelja Eno slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«.
Eno slušno ali vidno povelje za »uleganje«.
Eno slušno ali vidno povelje za »odpoklic«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.7.
Ocenjevanje
Če pes po slušnem ali vidnem povelju za »uleganje« sedi ali stoji, se odšteje 5
točk.
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4.2.5 Vaja 4 - Menjava položajev

15 točk
RH-L V

Prostor za vajo

Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.4
Menjava položajev se izvaja na snežnem bloku, dvignjenem terenu ali na mizi.
Velikost: 100 x 100 cm, višina 60 cm
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skok« in »obmirovati«.
Eno slušno in/ali vidno povelje za vsak položaj.
Eno slušno ali vidno povelje za »odpoklic«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.8
Ocenjevanje
Če pes enega položaja ne zavzame se za ta del vaje odšteje 4 točke.
Če pes pred zaključkom vaje seskoči, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
4.2.6 Vaja 5 - Odlaganje z motenjem

10 točk
RH-L V

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1
Dovoljena povelja Eno slušno ali vidno povelje za »odlaganje«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.11.
Pes mora ležati mirno brez posredovanja vodnik medtem ko drugi pes izvaja vaje
1 do 4.
Po končani 4. vaji drugega reševalnega para vodnik na znak sodnika zaključi vajo.
Medtem ko drugi pes izvaja naslednje vaje ostane vodnik s svojim psom v
položaju za odlaganje ali na mestu, ki ga določi sodnik. Pri tem je vodniku
dovoljeno, da psa pripne na povodec.
Ocenjevanje
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, po zaključeni 2. vaji drugega reševalnega psa, se vajo delno oceni.
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, pred zaključeno 2. vajo drugega reševalnega psa, se vajo oceni z 0 točkami.
Če se pes ne uleže temveč stoji ali sedi na mestu za odlaganje, se odšteje 5 točk.
4.2.7. Vaja 6 - Prenos in predaja psa

10 točk
RH-L V
Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.5. Namesto mize se lahko uporabi snežni
blok.
Dovoljena povelja Po eno slušno in/ali vidno povelje za »skok na mizo« iz osnovnega položaja in eno
slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.10.
Ocenjevanje
Če pes pri nošenju seskoči, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
4.2.8 Vaja 7 - Usmerjanje na daljavo

15 točk
RH-L V

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.3.
Dovoljena povelja Po eno slušno in/ali vidno povelje za »tek do označenega polja«.
Po eno slušno in/ali vidno povelje za »obmirovati«.
Eno slušno ali vidno povelje za »odpoklic«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Vodnik z neprivezanim psom zavzame osnovni položaj na označenem mestu.
Na znak sodnika vodnik z enim vidnim in/ali slušnim poveljem pošlje psa, ne da bi
zapustil označeno mesto, na prvo dodeljeno mesto. Pri tej vaji je vodniku
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Ocenjevanje

dovoljeno, da s svojim položajem psu nakaže smer gibanja, kot tudi izkorak v
zahtevani smeri gibanja psa, ne da bi pri tem zapustil označeno mesto.
Na slušno in/ali vidno povelje mora pes obmirovati vsaj 3 sekunde. Nato vodnik
pošlje psa z enim slušnim in/ali vidnim poveljem na drugo dodeljeno mesto, kjer
mora pes ravno tako na eno slušno in/ali vidno povelje obmirovati. Z drugega
dodeljenega mesta vodnik odpokliče psa z enim slušnim ali vidnim poveljem, pes
se moram usesti tik pred vodnikom. Na eno slušno ali vidno povelje mora pes
zavzeti osnovni položaj.
Če se reševalni par ne drži vrstnega reda dodeljenih mest, ki ga je določil sodnik
ali vodnik zapusti označeno mesto, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.

4.2.9 Vaja 8 - Hoja po gazi
Prostor za vajo

10 točk
RH-L V
Gaz (pot, ki jo je treba prehoditi) ima lahko različne oblike (brez ostrih kotov) in
je dolga cca 150 korakov.
Hojo po gazi se izvaja s krpljami ali turnimi smučmi.

Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »hojo po gazi«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Vodnik z neprivezanim psom na začetku gazi zavzame osnovni položaj. Iz
osnovnega položaja gre vodnik s svojim psom po vnaprej določeni poti po terenu.
Na znak sodnika da vodnik psu ob začetku hoje eno slušno in/ali vidno povelje za
hojo po gazi in gre po gazi v snegu pred svojim psom.
Pes mora nemudoma iz osnovnega položaja pričeti hoditi za vodnikom po gazi in
mu slediti.
Ocenjevanje
Pričakuje se tekoče gibanje z enakomerno razdaljo med vodikom in psom ter
majhnim številom slušnih/vidnih povelji od začetka do konca vaje.
Naslednje pomanjkljivosti ustrezno znižajo oceno:
- oklevajoč začetek hoje in oklevajoča hoja
- pobeg iz gazi,
- zaostajanje psa,
- pes ne sme ovirati ali prehitevati vodnika,
- večkratna slušna in vidna povelja,
4.2.10 Vaja 9 - Vožnja s transportnim sredstvom

10 točk
RH-L V

Prostor za vajo
Transportna sredstva: motorne sani, snežni skuter, ratrak
Pot
Približno 150 metrov
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skok na transportno sredstvo«.
Eno slušno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Vodnik z neprivezanim psom v ustrezni razdalji do prevoznega sredstva zavzame
osnovni položaj.
Ob upoštevanju varnostnih predpisov se lahko uporabljajo vsa običajna prevozna
sredstva.
Na znak sodnika mora vodnik svojega psa z enim slušnim in/ali vidnim poveljem
dvigniti v transportno sredstvo ali ga nanj poslati.
Način kako bosta vodnik in pes prišla na transportno sredstvo je prepuščen izbiri
vodnika.
Po vožnji oz. poletu vodnik s svojim psom sestopi, ga odloži ob sebi, na primerni
razdalji do transportnega sredstva in zavzame osnovni položaj.
Ocenjevanje
Med transportom se mora pes obnašati mirno in neprizadeto.
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4.3. Predizpit mantrailing – stopnja V
4.3.1 Vaje
Vaja 1:
Vaja 2:
Vaja 3:
Vaja 4:
Vaja 5:
Vaja 6:
Vaja 7:

Vodljivost na povodcu
Hoja skozi skupino ljudi
Menjava položajev
Odlaganje z motenjem
Prehod preko neprijetnega materiala
Prehod čez fiksen lesen most
Prenos in predaja psa

4.3.2. Vaja 1 - Vodljivost na povodcu

RH-MT V
Število možnih točk: 100 točk
15 točk
15 točk
15 točk
15 točk
15 točk
10 točk
15 točk
15 točk
RH-MT V

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1.
Dovoljena povelja Po eno slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«, ki je dovoljeno pri vsakem
začetku gibanja ali spremembi tempa.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.5.
Ocenjevanje
Ocenjevanje skladu s poglavjem 3.3.5.
4.3.3 Vaja 2 - Hoja skozi skupino

15 točk
RH-MT V

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.2.
Dovoljena povelja Po eno slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«, ki je dovoljeno pri vsakem
začetku gibanja ali spremembi tempa.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.6.
Ocenjevanje
Ocenjevanje skladu s poglavjem 3.3.6.
4.3.4 Vaja 3 - Menjava položajev

15 točk
RH-MT V

Prostor za vajo

Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.4.
Menjava položajev se izvaja na mizi.
Velikost: 100 x 100 cm, višina 60 cm
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skok« in »obmirovati«.
Eno slušno in/ali vidno povelje za vsak položaj.
Eno slušno ali vidno povelje za »odpoklic«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.8.
Ocenjevanje
Če pes enega položaja ne zavzame se za ta del vaje odšteje 4 točke.
Če pes pred zaključkom vaje seskoči, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
4.3.5 Vaja 4 - Odlaganje z motenjem

15 točk
RH-MT V

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1.
Dovoljena povelja Eno slušno ali vidno povelje za »odlaganje«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.11.
Pes mora ležati mirno brez posredovanja vodnika medtem ko drugi pes izvaja vaje
1 do 3.
Po končani 3. vaji drugega reševalnega para vodnik na znak sodnika zaključi vajo.
Medtem ko drugi pes izvaja naslednje vaje ostane vodnik s svojim psom na mestu
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Ocenjevanje

za odlaganje ali na mestu, ki ga določi sodnik. Pri tem je vodniku dovoljeno, da
psa pripne na povodec.
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, po zaključeni 2. vaji drugega reševalnega psa, se vajo delno oceni.
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, pred zaključeno 2. vajo drugega reševalnega psa, se vajo oceni z 0 točkami.
Če se pes ne uleže temveč stoji ali sedi na mestu za odlaganje, se odšteje 5 točk.

4.3.6 Vaja 5 - Prehod preko neprijetnega materiala
Prostor za vajo
Dovoljena povelja
Izvedba
Ocenjevanje

15 točk
RH-MT V

Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.1.
Eno slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«.
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.12.
Če pes oviro zapusti pred zaključkom vaje, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.

4.3.7. Vaja 6 - Prehod čez fiksen lesen most

10 točk
RH-MT V

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.2.
Dovoljena povelja Eno slušno ali vidno povelje za »skok na most«.
Eno slušno ali vidno povelje za »obmirovati«.
Eno slušno ali vidno povelje za »nadaljevanje gibanja«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.14.
Ocenjevanje
Če pes seskoči v prvi polovici mostu, se vaja oceni z 0 točkami.
Če pes seskoči v drugi polovici mostu, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
4.3.8 Vaja 7 - Prenos in predaja psa

15 točk
RH-MT V

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.5.
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skok na mizo« iz osnovnega položaja in eno
slušno ali vidno povelje za zaključni »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.10.
Ocenjevanje
Če pes pri nošenju seskoči, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
5. Poslušnost in premagovanje ovir - stopnja A

Disciplina B

5.1. Sled, Iskanje pogrešane osebe, iskanje v ruševini - stopnja A
RH-F A, RH-FL A, RH-T A
5.1.1. Vaje
Število možnih točk: 100 točk
Vaja 1:
Prosta vodljivost s skupino
15 točk
Vaja 2:
Vodenje na daljavo
15 točk
Vaja 3:
Prinašanje predmeta
10 točk
Vaja 4:
Prenos in predaja psa
10 točk
Vaja 5:
Usmerjanje na daljavo
10 točk
Vaja 6:
Most na sodih
10 točk
Vaja 7:
Lestev
10 točk
Vaja 8:
Sestavljen tunel
10 točk
Vaja 9:
Odlaganje z motenjem
10 točk
5.1.2 Vaja 1 - Prosta vodljivost s skupino
Prostor za vajo

15 točk
RH-F A, RH-FL A, RH-T A

Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1.
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Skupina

Skupina mora biti sestavljena iz štirih oseb, pri čemer imata dve osebi dobro
socializiranega psa na vrvici (psa in psico). Skupina se giblje v smeri urinega
kazalca.
Dovoljena povelja Eno kratko slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«, ki je dovoljeno pri vsakem
začetku gibanja ali spremembi tempa.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.5.
Izvedba skupine
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.6.
Ocenjevanje
Ocenjevanje skladu s poglavjem 3.3.5.
5.1.3 Vaja 2 - Vodenje na daljavo

15 točk
RH-F A, RH-FL A, RH-T A

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.7.
Dovoljena povelja Eno slušno povelje za “hojo ob nogi”.
Eno slušno ali vidno povelje za »sedi«.
Eno slušno povelje za “odpoklic”.
Eno slušno in/ali vidno povelje za “prostor”.
Eno slušno ali vidno povelje za “odpoklic”.
Eno slušno ali vidno povelje za “osnovni položaj”.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.15.
Ocenjevanje
Ocenjevanje skladu s poglavjem 3.3.15.
Če pes zavzame drug položaj od zahtevanega se vsakokrat odbije 6 točk.
5.1.4 Vaja 3 - Prinašanje predmeta

10 točk
RH-F A, RH-FL A, RH-T A

Prostor za vajo
Izhodišče določi sodnik.
Predmet
Eden izmed ponujenih predmetov v skladu z poglavjem 2.4.1.
Dovoljena povelja Po eno slušno ali vidno povelje je dovoljeno za:
- Osnovni položaj na začetku in koncu
- Prinašanje
- Spuščanje predmeta
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.9.
Ocenjevanje
Če vodnik zapusti izhodišče pred zaključkom vaje ali pes predmeta ne prinese, se
vaja oceni z 0 točkami.
5.1.5 Vaja 4 - Prenos in predaja psa

10 točk
RH-F A, RH-FL A, RH-T A

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.6
Dovoljena povelja Po eno slušno in/ali vidno povelje za »skok na mizo« iz osnovnega položaja.
Eno slušno ali vidno povelje za “odpoklic”
Eno slušno ali vidno povelje za zaključni »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.10.
Ocenjevanje
Če pes pri nošenju seskoči, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
Če pes po postavljanju na tla zapusti pomočnika pred znakom sodnika, se vaja
oceni največ z zadostno oceno.
5.1.6 Vaja 5 - Usmerjanje na daljavo

10 točk
RH-F A, RH-FL A, RH-T A
Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.5 in poglavjem 2.4.1
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »tek do oznake na sredini«.
Eno slušno ali vidno povelje za »obmirovati«.
Po eno slušno in/ali vidno povelje za »tek do vsake od treh miz«.
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Izvedba
Ocenjevanje

Po eno slušno in/ali vidno povelje za »obmirovati« na vsaki od treh miz.
Eno slušno ali vidno povelje za »odpoklic«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.16.
Če pes ni šel do oznake za sredino ali ni sledil izžrebanemu vrstnemu redu miz ali
če vodnik zapusti izhodišče, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.

5.1.7 Vaja 6 - Most na sodih

10 točk
RH-F A, RH-FL A, RH-T A
Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.6 in poglavjem 2.4.1.
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skok na most«.
Eno slušno povelje za »obmirovati«.
Eno slušno ali vidno povelje za »nadaljevanje gibanja«
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.17.
Ocenjevanje
Če pes seskoči v prvi polovici mostu, se vaja oceni z 0 točkami.
Če pes seskoči v drugi polovici mostu, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
5.1.8 Vaja 7 - Lestev

10 točk
RH-F A, RH-FL A, RH-T A
Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.7 in poglavjem 2.4.1.
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »hojo po lestvi«
Eno slušno povelje za »osnovni položaj«
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.18.
Ocenjevanje
Če pes seskoči v prvi polovici, se vaja oceni z 0 točkami.
Če pes seskoči v drugi polovici, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
Če pes seskoči po zadnji prečki, se lahko vaja oceni največ z oceni zadovoljivo.
Če pes pade z lestve in se zmore samostojno, brez pomoči, povzpeti ponovno
nanjo, dobi za vajo delno oceno pomanjkljivo.
Stopanje po stranski letvi lestve ustrezno znižajo oceno.
Če pes na daljšem odseku lestve stopa na stransko letev lestve ali kaže znatno
nezanesljivost, se vajo oceni z oceno pomanjkljivo.
5.1.9 Vaja 8 - Sestavljen tunel

10 točk
RH-F A, RH-FL A, RH-T A
Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.8 in poglavjem 2.4.1.
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skozi«.
Eno slušno ali vidno povelje za »obmirovati«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.13.
Ocenjevanje
Če pes tunela ne zapusti ali po slušnem povelju ne obmiruje se vajo oceni z oceno
pomanjkljivo.
5.1.10 Vaja 9 - Odlaganje z motenjem

10 točk
RH-F A, RH-FL A, RH-T A

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1.
Dovoljena povelja Eno slušno ali vidno povelje za »odlaganje«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.11.
Ocenjevanje
Pes mora ležati mirno brez posredovanja vodnika medtem ko drugi pes izvaja vaje
1 do 8.
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V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, po zaključeni 4. vaji drugega reševalnega psa, se vajo delno oceni.
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, pred zaključeno 4. vajo drugega reševalnega psa, se vajo oceni z 0 točkami.
Če se pes ne uleže temveč stoji ali sedi na mestu za odlaganje, se odšteje 5 točk.
5.2 Lavine - stopnja A
5.2.1. Vaje
Vaja 1:
Prosta vodljivost s skupino
Vaja 2:
Vodenje na daljavo
Vaja 3:
Prinašanje predmeta
Vaja 4:
Prenos in predaja psa
Vaja 5:
Usmerjanje na daljavo
Vaja 6:
Odlaganje z motenjem
Vaja 7:
Hoja po gazi v globokem snegu
Vaja 8:
Vožnja s transportnim sredstvom
Vaji 7 in 8 se lahko izvajata tudi posamično pred ali po iskanju.
5.2.2 Vaja 1 - Prosta vodljivost s skupino

RH-L A
Število možnih točk: 100 točk
15 točk
15 točk
10 točk
10 točk
20 točk
10 točk
10 točk
10 točk

15 točk
RH-L A

Prostor za vajo
Skupina

Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1.
Skupina mora biti sestavljena iz štirih oseb, pri čemer imata dve osebi dobro
socializiranega psa na vrvici (psa in psico). Skupina se giblje v smeri urinega
kazalca.
Dovoljena povelja Eno kratko slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«, ki je dovoljeno pri vsakem
začetku gibanja ali spremembi tempa.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.5.
Izvedba skupine
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.6.
Ocenjevanje
Ocenjevanje skladu s poglavjem 3.3.5.
5.2.3 Vaja 2 - Vodenje na daljavo

15 točk
RH-L A

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.7.
Dovoljena povelja Eno slušno povelje za “hojo ob nogi”.
Eno slušno ali vidno povelje za »sedi«.
Eno slušno povelje za “odpoklic”.
Eno slušno in/ali vidno povelje za “prostor”.
Eno slušno povelje za “odpoklic”.
Eno slušno povelje za “osnovni položaj”.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.15.
Ocenjevanje
Ocenjevanje skladu s poglavjem 3.3.15.
Če pes zavzame drug položaj od zahtevanega se vsakokrat odbije 6 točk.
5.2.4 Vaja 3 - Prinašanje predmeta

10 točk
RH-L A

Prostor za vajo
Izhodišče določi sodnik.
Predmet
Eden izmed ponujenih predmetov v skladu z poglavjem 2.4.1.
Dovoljena povelja Po eno slušno ali vidno povelje je dovoljeno za:
- Osnovni položaj na začetku in koncu
- Prinašanje
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Izvedba
Ocenjevanje

- Spuščanje predmeta
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.9.
Če vodnik zapusti izhodišče pred zaključkom vaje ali pes predmeta ne prinese, se
vaja oceni z 0 točkami.

5.2.5 Vaja 4 - Prenos in predaja psa

10 točk
RH-L A

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.6
Dovoljena povelja Na mesto mize lahko uporabljamo tudi snežni blok ali drugo višje mesto.
Po eno slušno in/ali vidno povelje za »skok na mizo« iz osnovnega položaja
Eno slušno ali vidno povelje za “odpoklic”
Eno slušno ali vidno povelje za zaključni »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.10.
Ocenjevanje
Če pes pri nošenju seskoči, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
Če pes po postavljanju na tla zapusti pomočnika pred znakom sodnika, se vaja
oceni največ z zadostno oceno.
5.2.6 Vaja 5 - Usmerjanje na daljavo

20 točk
RH-L A

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.5 in poglavjem 2.4.1
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »tek do oznake na sredini«.
Eno slušno ali vidno povelje za »obmirovati«.
Po eno slušno in/ali vidno povelje za »tek do vsake od treh miz«.
Po eno slušno ali vidno povelje za »obmirovati« na vsaki od treh miz.
Eno slušno ali vidno povelje za »odpoklic«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.16.
Ocenjevanje
Če pes ni šel do oznake za sredino ali ni sledil izžrebanemu vrstnemu redu miz ali
če vodnik zapusti izhodišče, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
5.2.7 Vaja 6 - Odlaganje z motenjem

10 točk
RH-L A

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1.
Dovoljena povelja Eno slušno ali vidno povelje za »odlaganje«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.11.
Pes mora ležati mirno brez posredovanja vodnika medtem ko drugi pes izvaja vaje
1 do 5.
Ocenjevanje
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, po zaključeni 3. vaji drugega reševalnega psa, se vajo delno oceni.
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, pred zaključeno 3. vajo drugega reševalnega psa, se vajo oceni z 0 točkami.
Če se pes ne uleže temveč stoji ali sedi na mestu za odlaganje, se odšteje 5 točk.
5.2.8 Vaja 7 - Hoja po gazi

10 točk
RH-L A
Prostor za vajo
Gaz (pot, ki jo je treba prehoditi) ima lahko različne oblike (brez ostrih kotov) in
je dolga cca 250 korakov.
Hojo po gazi se izvaja s krpljami/turnimi smučmi.
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »hojo po gazi«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
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Izvedba

Ocenjevanje

Vodnik z neprivezanim psom na začetku gazi zavzame osnovni položaj. Iz
osnovnega položaja gre vodnik s svojim psom po vnaprej določeni poti po terenu.
Na znak sodnika da vodnik psu ob začetku hoje eno slušno ali vidno povelje za
hojo po gazi in gre po gazi v snegu pred svojim psom.
Pes mora nemudoma iz osnovnega položaja pričeti hoditi za vodnikom po gazi in
mu slediti.
Pričakuje se tekoče gibanje z enakomerno razdaljo med vodnikom in psom ter
majhnim številom slušnih/vidnih povelji od začetka do konca vaje.
Naslednje pomanjkljivosti ustrezno znižajo oceno:
- oklevajoč začetek hoje in hoja,
- pobeg iz gazi,
- zaostajanje psa,
- pes ne sme ovirati ali prehitevati vodnika,
- večkratna slušna in vidna povelja.

5.2.9 Vaja 8 - Vožnja s transportnim sredstvom

10 točk
RH-L A
Prostor za vajo
Transportna sredstva: snežno prevozno sredstvo, sedežnica, helikopter ali
podobno
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skok na transportno sredstvo«.
Eno slušno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Vodnik z neprivezanim psom v ustrezni razdalji do prevoznega sredstva zavzame
osnovni položaj.
Ob upoštevanju varnostnih predpisov se lahko uporabljajo vsa običajna prevozna
sredstva.
Na znak sodnika mora vodnik svojega psa z enim slušnim in/ali vidnim poveljem
dvigniti v transportno sredstvo ali ga nanj poslati.
Način kako bosta vodnik in pes prišla na transportno sredstvo je prepuščen izbiri
vodnika.
Med transportom se mora pes obnašati mirno in neprizadeto.
Po vožnji oz. poletu vodnik s svojim psom sestopi, ga odloži ob sebi, na primerni
razdalji do transportnega sredstva in zavzame osnovni položaj.
Ocenjevanje
Če pes pri vstopanju v prevozno sredstvo ne sodeluje se vajo oceni z 0 točkami.
5.2 Mantrailing - stopnja A
5.3.1. Vaje
Vaja 1:
Vaja 2:
Vaja 3:
Vaja 4:
Vaja 5:
Vaja 6:
Vaja 7:

Prosta vodljivost s skupino
Menjava položajev
Prehod preko neprijetnega materiala
Prehod čez fiksen lesen most
Sestavljen tunel
Prenos in predaja psa
Odlaganje z motenjem

5.3.2 Vaje 1 - Prosta vodljivost s skupino
Prostor za vajo
Skupina

RH – MT A
Število možnih točk: 100 točk
15 točk
15 točk
15 točk
10 točk
15 točk
15 točk
15 točk
15 točk
RH-MT A

Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1.
Skupina mora biti sestavljena iz štirih oseb, pri čemer imata dve osebi dobro
socializiranega psa na vrvici (psa in psico). Skupina se giblje v smeri urinega
kazalca.
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Dovoljena povelja Eno kratko slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«, ki je dovoljeno pri vsakem
začetku gibanja ali spremembi tempa.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.5.
Izvedba skupine
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.6.
Ocenjevanje
Ocenjevanje v skladu s poglavjem 3.3.5.
5.3.3 Vaja 2 - Menjava položajev

15 točk
RH-MT A

Prostor za vajo

Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.4.
Menjava položajev se izvaja na mizi.
Velikost: 100 x 100 cm, višina 60 cm
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skok« in »obmirovati«.
Eno slušno in/ali vidno povelje za vsak položaj.
Eno slušno ali vidno povelje za »odpoklic«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.8.
Ocenjevanje
Če pes enega položaja ne zavzame se za ta del vaje odšteje 4 točke.
Če pes pred zaključkom vaje seskoči, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
5.3.4 Vaja 3 - Prehod preko neprijetnega materiala
Prostor za vajo
Dovoljena povelja
Izvedba
Ocenjevanje

15 točk
RH-MT A

Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.1.
Eno slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«.
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.12.
Če pes oviro zapusti pred zaključkom vaje, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.

5.3.5 Vaja 4 - Prehod čez fiksen lesen most

10 točk
RH-MT A

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.2.
Dovoljena povelja Eno slušno ali vidno povelje za »skok na most«.
Eno slušno ali vidno povelje za »obmirovati«.
Eno slušno ali vidno povelje za »nadaljevanje gibanja«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.14.
Ocenjevanje
Če pes seskoči v prvi polovici mostu, se vaja oceni z 0 točkami.
Če pes seskoči v drugi polovici mostu, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
5.3.6 Vaja 5 - Sestavljeni tunel

15 točk
RH-MT A

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.8.
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skozi«.
Eno slušno ali vidno povelje za »obmirovati«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.13.
Ocenjevanje
Če pes tunela ne zapusti ali po slušnem povelju ne obmiruje se vajo oceni z oceno
pomanjkljivo.
5.3.7 Vaja 6 - Prenos in predaja psa

15 točk
RH-MT A

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.6
Dovoljena povelja Po eno slušno in/ali vidno povelje za »skok na mizo« iz osnovnega položaja.
Eno slušno ali vidno povelje za “odpoklic”
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Izvedba
Ocenjevanje

Eno slušno ali vidno povelje za zaključni »osnovni položaj«.
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.10.
Če pes pri nošenju seskoči, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
Če pes po postavljanju na tla zapusti pomočnika pred znakom sodnika, se vaja
oceni največ z zadostno oceno.

5.3.8 Vaja 7 - Odlaganje z motenjem

15 točk
RH-MT A

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1.
Dovoljena povelja Eno slušno ali vidno povelje za »odlaganje«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.11.
Pes mora ležati mirno brez posredovanja vodnika medtem ko drugi pes izvaja vaje
1 do 6.
Ocenjevanje
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, po zaključeni 3. vaji drugega reševalnega psa, se vajo delno oceni.
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, pred zaključeno 3. vajo drugega reševalnega psa, se vajo oceni z 0 točkami.
Če se pes ne uleže temveč stoji ali sedi na mestu za odlaganje, se odšteje 5 točk.
6 Poslušnost in premagovanje ovir - stopnja B
6.1 Sled, iskanje pogrešanih, ruševine - stopnja B
6.1.1 Vaje
Vaja 1:
Vaja 2:
Vaja 3:
Vaja 4:
Vaja 5:
Vaja 6:
Vaja 7:
Vaja 8:
Vaja 9:

Prosta vodljivost s skupino
Vodenje na daljavo
Prinašanje predmeta
Prenos in predaja psa
Usmerjanje na daljavo
Viseči most
Lestev
Sestavljen tunel
Odlaganje z motenjem

6.1.2 Vaja 1 - Prosta vodljivost s skupino

Disciplina B
RH-F B, RH-FL B, RH-T B
Število možnih točk: 100 točk
15 točk
15 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
15 točk
RH-F B, RH-FL B, RH-T B

Prostor za vajo
Skupina

Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1.
Skupina mora biti sestavljena iz štirih oseb, pri čemer imata dve osebi dobro
socializiranega psa na vrvici (psa in psico). Skupina se giblje v smeri urinega
kazalca.
Dovoljena povelja Eno kratko slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«, ki je dovoljeno pri vsakem
začetku gibanja ali spremembi tempa.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.5.
Izvedba skupine
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.6.
Ocenjevanje
Ocenjevanje v skladu s poglavjem 3.3.5.
6.1.3 Vaja 2 - Vodenje na daljavo

15 točk
RH-F B, RH-FL B, RH-T B

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.7.
Dovoljena povelja Eno slušno povelje za “hojo ob nogi”.
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Pozicije
Izvedba
Ocenjevanje

Eno slušno ali vidno povelje za »sedi«.
Eno slušno povelje za “odpoklic”.
Eno slušno in/ali vidno povelje za “prostor”.
Eno slušno in/ali vidno povelje za »stoj«
Eno slušno ali vidno povelje za “odpoklic”.
Eno slušno ali vidno povelje za “osnovni položaj”.
Sedi, prostor, stoj
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.15.
Ocenjevanje skladu s poglavjem 3.3.15.
Če pes zavzame drug položaj od zahtevanega se vsakokrat odbije 4 točke.

6.1.4 Vaja 3 -. Prinašanje predmeta

10 točk
RH-F B, RH-FL B, RH-T B

Prostor za vajo
Izhodišče določi sodnik.
Predmet
Eden izmed ponujenih predmetov v skladu z poglavjem 2.4.1.
Dovoljena povelja Po eno slušno ali vidno povelje je dovoljeno za:
- Prinašanje
- Spuščanje predmeta
- Osnovni položaj na koncu vaje
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.9.
Ocenjevanje
Če vodnik zapusti izhodišče pred zaključkom vaje se vaja oceni z 0 točkami.
6.1.5 Vaja 4 - Prenos in predaja psa

10 točk
RH-F B, RH-FL B, RH-T B

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.6
Dovoljena povelja Po eno slušno in/ali vidno povelje za »skok na mizo« iz osnovnega položaja.
Eno slušno ali vidno povelje za “odpoklic”
Eno slušno ali vidno povelje za zaključni »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.10.
Ocenjevanje
Če pes pri nošenju seskoči, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
Če pes po postavljanju na tla zapusti pomočnika pred znakom sodnika, se vaja
oceni največ z zadostno oceno.
6.1.6 Vaja 5 - Usmerjanje na daljavo

10 točk
RH-F B, RH-FL B, RH-T B
Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.5 in poglavjem 2.4.1
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »tek do oznake na sredini«.
Eno slušno povelje za »obmirovati«.
Po eno slušno in/ali vidno povelje za »tek do vsake od treh miz«.
Po eno slušno povelje za »skok na mizo« in »obmirovati« na vsaki od treh miz.
Eno slušno ali vidno povelje za »odpoklic«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.16.
Ocenjevanje
Če pes ni šel do oznake za sredino ali ni sledil izžrebanemu vrstnemu redu miz se
vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
Če vodnik zapusti izhodišče, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
6.1.7 Vaja 6 - Viseči most

10 točk
RH-F B, RH-FL B, RH-T B
Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.9 in poglavjem 2.4.1.
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »dostop na most«.
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Izvedba

Ocenjevanje

Eno slušno povelje za »obmirovati«.
Eno slušno ali vidno povelje za »nadaljevanje gibanja«
Vodnik z neprivezanim psom zavzame osnovni položaj pred visečim mostom. Na
slušno ali vidno povelje za »dostop« se mora pes povzpeti po dostopu do
gibljivega dela mostu, stopiti nanj in na slušno povelje obmirovati.
Na znak sodnika se vodnik pomakne do višine psa, da psu slušno ali vidno povelje
za nadaljevanje gibanja in gre z njim do konca gibljivega dela mostu, kjer
obmiruje.
Na znak sodnika da vodnik psu slušno ali vidno povelje za nadaljevanje gibanja,
pes po klančini zapusti oviro. Vodnik se s psom za nekaj korakov oddaljiti od ovire,
obstane, pes mora samostojno zavzeti osnovni položaj.
Pes mora premagati celotno dolžino mostu, ne da bi pri tem kazal strah ali želje
da seskoči.
Če pes seskoči v prvi polovici mostu, se vaja oceni z 0 točkami.
Če pes seskoči v drugi polovici mostu, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
Negotovo in/ali živčno obnašanje ali pomanjkljiva koordinacija ustrezno znižajo
oceno.

6.1.8. Vaja 7 - Lestev

10 točk
RH-F B, RH-FL B, RH-T B
Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.7 in poglavjem 2.4.1.
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »hojo po lestvi«
Eno slušno povelje za »osnovni položaj«
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.18.
Ocenjevanje
Če pes seskoči v prvi polovici, se vaja oceni z 0 točkami.
Če pes seskoči v drugi polovici, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
Če pes seskoči po zadnji prečki, se lahko vaja oceni največ z oceni zadovoljivo.
Če pes pade z lestve in se zmore samostojno, brez pomoči, povzpeti ponovno
nanjo, dobi za vajo delno oceno pomanjkljivo.
Stopanje po stranski letvi lestve ustrezno znižajo oceno.
Če pes na daljšem odseku lestve stopa na stransko letev lestve ali kaže znatno
nezanesljivost, se vajo oceni z oceno pomanjkljivo.
6.1.9 Vaja 8 - Sestavljen tunel

10 točk
RH-F B, RH-FL B, RH-T B
Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.8 in poglavjem 2.4.1.
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skozi«
Eno slušno ali vidno povelje za »obmirovati«
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.13.
Ocenjevanje
Če pes tunela ne zapusti ali po slušnem povelju ne obmiruje se vajo oceni z oceno
pomanjkljivo.
6.1.10 Vaja 9 - Odlaganje z motenjem

10 točk
RH-F B, RH-FL B, RH-T B

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1.
Dovoljena povelja Eno slušno ali vidno povelje za »odlaganje«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.11.
Pes mora ležati mirno brez posredovanja vodnika medtem ko drugi pes izvaja vaje
1 do 8.
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Ocenjevanje

V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, po zaključeni 4. vaji drugega reševalnega psa, se vajo delno oceni.
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, pred zaključeno 4. vajo drugega reševalnega psa, se vajo oceni z 0 točkami.
Če se pes ne uleže temveč stoji ali sedi na mestu za odlaganje, se odšteje 5 točk.

6.2 Lavine - stopnja B
6.2.1. Vaje
Vaja 1:
Prosta vodljivost s skupino
Vaja 2:
Vodenje na daljavo
Vaja 3:
Prinašanje predmeta
Vaja 4:
Prenos in predaja psa
Vaja 5:
Odlaganje z motenjem
Vaja 6:
Usmerjanje na daljavo
Vaja 7:
Hoja po gazi v globokem snegu
Vaja 8:
Vožnja s transportnim sredstvom
Vaji 7 in 8 se lahko izvajata tudi posamično pred ali po iskanju.
6.2.2 Vaja 1 - Prosta vodljivost s skupino

RH-L B
Število možnih točk: 100 točk
15 točk
15 točk
10 točk
10 točk
10 točk
20 točk
10 točk
10 točk

15 točk
RH-L B

Prostor za vajo
Skupina

Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1.
Skupina mora biti sestavljena iz štirih oseb, pri čemer imata dve osebi dobro
socializiranega psa na vrvici (psa in psico). Skupina se giblje v smeri urinega
kazalca.
Dovoljena povelja Eno kratko slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«, ki je dovoljeno pri vsakem
začetku gibanja ali spremembi tempa.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.5.
Izvedba skupine
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.6.
Ocenjevanje
Ocenjevanje skladu s poglavjem 3.3.5.
6.2.3 Vaja 2 - Vodenje na daljavo

15 točk
RH-L B

Prostor za vajo

Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.7.
???Vrstni red položajev se žreba???
Dovoljena povelja Eno slušno povelje za “hojo ob nogi”.
Eno slušno in/ali vidno povelje za »sedi«.
Eno slušno povelje za “odpoklic”.
Eno slušno in/ali vidno povelje za “prostor”.
Eno slušno in/ali vidno za »stoj«
Eno slušno povelje za “odpoklic”.
Eno slušno povelje za “osnovni položaj”.
Pozicije
Sedi, prostor, stoj
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.15.
Ocenjevanje
Če je razdalja pri prvem odpoklicu in zavzemanju drugega položaja prekoračena
za več kot 10 korakov, se celotno vajo oceni lahko z največ oceno zadostno.
Če pes zavzame drug položaj od zahtevanega, se vsakokrat odbije 4 točk.
6.2.4 Vaja 3 - Prinašanje predmeta
Prostor za vajo

10 točk
RH-L B

Izhodišče določi sodnik.
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Predmet
Eden izmed ponujenih predmetov v skladu z poglavjem 2.4.1.
Dovoljena povelja Po eno slušno ali vidno povelje je dovoljeno za:
- Osnovni položaj na začetku in koncu
- Prinašanje
- Spuščanje predmeta
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.9.
Ocenjevanje
Prekratka ali predolga dolžina meta predmeta in pomoč vodnika ustrezno znižajo
oceno.
Če vodnik zapusti izhodišče pred zaključkom vaje ali pes predmeta ne prinese, se
vaja oceni z 0 točkami.
6.2.5 Vaja 4 - Prenos in predaja psa

10 točk
RH-L B

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.6
Dovoljena povelja Na mesto mize lahko uporabljamo tudi snežni blok ali drugo višje mesto.
Po eno slušno in/ali vidno povelje za »skok na mizo« iz osnovnega položaja
Eno slušno ali vidno povelje za “odpoklic”
Eno slušno ali vidno povelje za zaključni »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.10.
Ocenjevanje
Če pes pri nošenju seskoči, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
Če pes po postavljanju na tla zapusti pomočnika pred znakom sodnika, se vaja
oceni največ z zadostno oceno.
6.2.6 Vaja 5 - Odlaganje z motenjem

10 točk
RH-L B

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1.
Dovoljena povelja Eno slušno ali vidno povelje za »odlaganje«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.11.
Pes mora ležati mirno brez posredovanja vodnika medtem ko drugi pes izvaja vaje
1 do 4.
Ocenjevanje
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, po zaključeni 3. vaji drugega reševalnega psa, se vajo delno oceni.
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, pred zaključeno 3. vajo drugega reševalnega psa, se vajo oceni z 0 točkami.
Če se pes ne uleže temveč stoji ali sedi na mestu za odlaganje, se odšteje 5 točk.
6.2.7 Vaja 6 - Usmerjanje na daljavo

20 točk
RH-L B

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.5 in poglavjem 2.4.1
Dovoljena povelja Eno slušno in vidno povelje za »tek do oznake na sredini«.
Eno slušno povelje za »obmirovati«.
Po eno slušno in vidno povelje za »tek do vsake od treh miz«.
Po eno slušno povelje za »obmirovati« na vsaki od treh miz.
Eno slušno ali vidno povelje za »odpoklic«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.16.
Ocenjevanje
Če pes ni šel do oznake za sredino ali ni sledil izžrebanemu vrstnemu redu miz se
vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
Če vodnik zapusti izhodišče, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
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6.2.8 Vaja 7 - Hoja po gazi

10 točk
RH-L B
Prostor za vajo
Gaz (pot, ki jo je treba prehoditi) ima lahko različne oblike (brez ostrih kotov) in
je dolga cca 350 korakov.
Hojo po gazi se izvaja s krpljami/turnimi smučmi.
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »hojo po gazi«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Vodnik z neprivezanim psom na začetku gazi zavzame osnovni položaj. Iz
osnovnega položaja gre vodnik s svojim psom po vnaprej določeni poti po terenu.
Na znak sodnika da vodnik psu ob začetku hoje eno slušno ali vidno povelje za
hojo po gazi in gre po gazi v snegu pred svojim psom.
Pes mora nemudoma iz osnovnega položaja pričeti hoditi za vodnikom po gazi in
mu slediti.
Ocenjevanje
Pričakuje se tekoče gibanje z enakomerno razdaljo med vodnikom in psom ter
majhnim številom slušnih/vidnih povelji od začetka do konca vaje.
Naslednje pomanjkljivosti ustrezno znižajo oceno:
- oklevajoč začetek hoje in hoja,
- pobeg iz gazi,
- zaostajanje psa,
- pes ne sme ovirati ali prehitevati vodnika,
- večkratna slušna in vidna povelja.
6.2.9 Vaja 8 - Vožnja s transportnim sredstvom

10 točk
RH-L B
Prostor za vajo
Transportna sredstva: snežno prevozno sredstvo, sedežnica, helikopter ali
podobno
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skok na transportno sredstvo«.
Eno slušno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Vodnik z neprivezanim psom v ustrezni razdalji do prevoznega sredstva zavzame
osnovni položaj.
Ob upoštevanju varnostnih predpisov se lahko uporabljajo vsa običajna prevozna
sredstva.
Na znak sodnika mora vodnik svojega psa z enim slušnim in/ali vidnim poveljem
dvigniti v transportno sredstvo ali ga nanj poslati.
Način kako bosta vodnik in pes prišla na transportno sredstvo je prepuščen izbiri
vodnika.
Po vožnji oz. poletu vodnik s svojim psom sestopi, ga odloži ob sebi, na varni
razdalji do transportnega sredstva in zavzame osnovni položaj.
Ocenjevanje
Med transportom se mora pes obnašati mirno in neprizadeto.
Negotovo ali živčno obnašanje pesa pri vstop ali izstopu ali med vožnjo s
prevoznim sredstvom ustrezno zniža oceno vaje.
Če pes pri vstopanju v prevozno sredstvo ne sodeluje se vajo oceni z 0 točkami.
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6.3 Mantrailing - stopnja B
6.3.1 Vaje
Vaja 1:
Vaja 2:
Vaja 3:
Vaja 4:
Vaja 5:
Vaja 6:
Vaja 7:

Prosta vodljivost s skupino
Menjava položajev
Prehod preko neprijetnega materiala
Most na sodih
Sestavljen tunel
Prenos in predaja psa
Odlaganje z motenjem

RH-MT B
Število možnih točk: 100 točk
15 točk
15 točk
15 točk
15 točk
15 točk
10 točk
15 točk

6.3.2 Vaja 1 - Prosta vodljivost s skupino

15 točk
RH-MT B

Prostor za vajo
Skupina

Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1.
Skupina mora biti sestavljena iz štirih oseb, pri čemer imata dve osebi dobro
socializiranega psa na vrvici (psa in psico). Skupina se giblje v smeri urinega
kazalca.
Dovoljena povelja Eno kratko slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«, ki je dovoljeno pri vsakem
začetku gibanja ali spremembi tempa.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.5.
Izvedba skupine
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.6.
Ocenjevanje
Ocenjevanje skladu s poglavjem 3.3.5.
6.3.3 Vaja 2 - Menjava položajev

15 točk
RH-MT B

Prostor za vajo

Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.4.
Menjava položajev se izvaja na mizi, vrstni red položajev se žreba.
Velikost: 100 x 100 cm, višina 60 cm
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skok« in »obmirovati«.
Eno slušno in/ali vidno povelje za vsak položaj.
Eno slušno ali vidno povelje za »odpoklic«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.8.
Ocenjevanje
Če pes enega položaja ne zavzame se za ta del vaje odšteje 4 točke.
Če pes pred zaključkom vaje seskoči, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
6.3.4 Vaja 3 - Prehod preko neprijetnega materiala
Prostor za vajo
Dovoljena povelja
Izvedba
Ocenjevanje

15 točk
RH-MT B

Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.1.
Eno slušno ali vidno povelje za »hojo ob nogi«.
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.12.
Oklevajoča ali negotova hoja po materialu ustrezno zniža oceno.
Če pes oviro zapusti pred zaključkom vaje, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.

6.3.5 Vaja 4 - Most na sodih

15 točk
RH-MT B

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 20.6 in poglavjem 2.4.1.
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skok na most«.
Eno slušno povelje za »obmirovati«.
Eno slušno ali vidno povelje za »nadaljevanje gibanja«
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Izvedba
Ocenjevanje

Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.17.
Če pes seskoči v prvi polovici mostu, se vaja oceni z 0 točkami.
Če pes seskoči v drugi polovici mostu, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
Če pes noče na gibljiv most, se vajo oceni z 0 točkami.

6.3.6 Vaja 5 - Sestavljeni tunel

15 točk
RH-MT B

Prostor za vajo
Ovira in izvedba v skladu s shemo 20.8 in poglavjem 2.4.1.
Dovoljena povelja Eno slušno in/ali vidno povelje za »skozi«
Eno slušno ali vidno povelje za »obmirovati«
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.13.
Ocenjevanje
Negotov, oklevajoč in/ali nervozen vstop v tunel in gibanje po njem ustrezno
znižajo oceno.
Če pes tunela ne zapusti ali po slušnem povelju ne obmiruje, se vajo oceni z oceno
pomanjkljivo.
6.3.7 Vaja 6 - Prenos in predaja psa

15 točk
RH-MT B

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.6
Dovoljena povelja Po eno slušno in/ali vidno povelje za »skok na mizo« iz osnovnega položaja.
Eno slušno ali vidno povelje za “odpoklic”
Eno slušno ali vidno povelje za zaključni »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.10.
Ocenjevanje
Če pes pri nošenju seskoči, se vaja oceni z oceno pomanjkljivo.
Če pes po postavljanju na tla zapusti pomočnika pred znakom sodnika, se vaja
oceni največ z zadostno oceno.
6.3.8 Vaja 7 - Odlaganje z motenjem

15 točk
RH-MT B

Prostor za vajo
Prostor in izvedba v skladu s shemo 10.1.
Dovoljena povelja Eno slušno ali vidno povelje za »odlaganje«.
Eno slušno ali vidno povelje za »osnovni položaj«.
Izvedba
Izvedba v skladu s poglavjem 3.3.11.
Pes mora ležati mirno brez posredovanja vodnika medtem ko drugi pes izvaja vaje
1 do 6.
Ocenjevanje
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, po zaključeni 4. vaji drugega reševalnega psa, se vajo delno oceni.
V kolikor pes prostor za odlaganje zapusti ali se od njega oddalji, za več kot 3
metre, pred zaključeno 4. vajo drugega reševalnega psa, se vajo oceni z 0 točkami.
Če se pes ne uleže temveč stoji ali sedi na mestu za odlaganje, se odšteje 5 točk.
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7. Delo z nosom – stopnja V

Disciplina A

7.1 Sled – stopnja V

RH – F V

7.1.1 Vaje

Skupno število točk 100
Spremljanje (vodnikove) sledi

50 točk

Predmeti, 3 x 10 točk

30 točk

Nakazovanje

20 točk

7.1.2 Splošna določila
Vodnikova sled

Sled je dolga 400 korakov, z dvema pravokotnima spremembama smeri in
tremi vodnikovimi uporabnimi predmeti skladno s poglavjem 2.4.2
Začetek sledi je označen z označbo(znakom), ki kaže v smeri sledi.
Po kratkem postanku na začetku sledi, vodnik z normalnim korakom odide v
nakazano smer. Pri polaganju sledi ne sme brcat, podrsavati z nogami ali se
ustavljati.
Predmeti morajo biti položeni na in ne ob sled.

Starost sledi

20 minut

7.1.3 Izvedba sledenja – stopnja V
Veljajo splošna pravila za izvedbo skladno s poglavjem 3.
Čas iskanja

Maksimalno 15 minut

Ocenjevanje

Veljajo splošni kriteriji ocenjevanja skladno s poglavjem 3.

7.1.4 Izvedba nakazovanja
Glej poglavje 3.4.5

Po zaključenem iskanju vodnik s psom na povodcu in v osnovnem položaju
sodniku sporoči izbran način nakazovanja in se na sodnikov znak odpravi do
mesta za (pred)nakazovanje.

7.2 Iskanje pogrešanih oseb – stopnja V
7.2.1 Vaje

RH – FL V
Skupno število točk 100

Izvedba iskanja

30 točk

Nakazovanje osebe

70 točk

7.2.2 Splošna določila
Iskalno območje

5000 m2, poraščen in neporaščen teren.
Skrivališča morajo biti izbrana tako, da ima pes možnost priti v vidni in fizični
kontakt s skrito osebo.

Skrite osebe

1 oseba
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7.2.3 Izvedba iskanja pogrešane osebe – stopnja V
Veljajo splošna pravila za izvedbo skladno s poglavjem 3.
Čas iskanja

Maksimalno 10 minut

Ocenjevanje

Veljajo splošni kriteriji ocenjevanja skladno s poglavjem 3.
Če pes ne najde skrite osebe, izpita ne more opraviti.
Prvo lažno nakazovanje se kaznuje z odbitkom 20 točk.
Pri vodniku se ocenjuje predvsem timsko delo.

7.3. Ruševine – stopnja V
7.3.1 Vaje

RH – T V
Skupno število točk 100

Izvedba iskanja

30 točk

Nakazovanje osebe

70 točk

7.3.2 Splošna določila
Iskalno območje

Ruševine velikosti 400 – 600 m2, v enem nivoju, lahko jo sestavljajo različni
gradbeni materiali.

Skrite osebe

1 oseba

7.3.3 Izvedba iskanja v ruševini – stopnja V
Veljajo splošna pravila za izvedbo skladno s poglavjem 3.
Vodnik sme slediti svojemu psu na ruševino takoj ko to dovoli sodnik,
praviloma takrat ko se pes očitno oddalji od vodnika.
Čas iskanja

Maksimalno 10 minut

Ocenjevanje

Veljajo splošni kriteriji ocenjevanja skladno s poglavjem 3.
Prvo lažno nakazovanje se kaznuje z odbitkom 20 točk.
Če pes ne najde skrite osebe izpita ne more opraviti.

7.4 Lavine – stopnja V

RT – L V

7.4.1 Vaje

Skupno število točk 100
Izvedba iskanja

30 točk

Nakazovanje osebe

70 točk
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7.4.2 Splošna določila
Iskalno območje

Snežišče velikosti 5000 m2, z najmanj tremi pripravljenimi skrivališči v snegu.
Vhod v snežno skrivališče mora biti oblikovan tako, da pes lahko s kopanjem
prodre do skrite osebe. Potrebno je paziti na to da je skrivališče neopazno in
prilagojeno terenu.

Skrite osebe

1 oseba mora biti zakopana v snežno skrivališče vsaj 10 minut pred začetkom
iskanja in se mora obnašati mirno.

7.4.3 Izvedba iskanja v lavini – stopnja V
Veljajo splošni kriteriji ocenjevanja skladno s poglavjem 3.
Vodnik lahko izvede iskanje s krpljami ali turnimi smučmi.
Pes mora iskalno območje po navodilih vodnika sistematično preiskat.
Vodnik sme zapustiti izhodišče šele, ko se je pes oddaljil najmanj 30 korakov,
ko pes nakazuje in/ali če to dovoli sodnik.
Čas iskanja

Maksimalno 10 minut

Nakazovanje

Pes sme prodreti do skrite osebe, nakar jo vodnik na znak sodnika izkoplje in
mesto najdbe ustrezno označi.

Ocenjevanje

Veljajo splošna pravila za izvedbo skladno s poglavjem 3.
Prvo lažno nakazovanje se kaznuje z odbitkom 20 točk.
Sodnik lahko oceni nakazovanje kot lažno, le v primeru da pes na mestu
nakazovanja ni imel možnosti, zaradi vetra in termike, zaznati vonj skrite
osebe.
Če pes ne najde skrite osebe izpita ne more opraviti.

7.5. Mantrailing – stopnja V
7.5.1 Vaje

RH – MT V
Skupno število točk 100

Prijetje sledi

10 točk

Spremljanje in vztrajanje na sledi

50 točk

Najdba in nakazovanje osebe

40 točk

7.5.2 Splošna določila
Vrsta in dolžina sledi

1000 korakov / cca 500m
Dve spremembi sledi, ena sprememba terena in eno križišče cest in/ali poti.

Starost sledi

60 minut

7.5.3 Izvedba iskanja. Mantrailing – stopnja V
Veljajo splošna pravila za izvedbo skladno s poglavjem 3.
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Čas iskanja

15 minut

Ocenjevanje

Sodnik lahko delo kadarkoli prekine, če meni da pes ni sposoben samostojno
nadaljevati dela.
Če pes ne najde polagalca sledi, izpita ne more opraviti.

8. Delo z nosom - stopnja A

Disciplina A

8.1 Sled - stopnja A

RH – F A

8.1.1 Vaje

Skupno število točk 200
1 identifikacijski predmet

10 točk

Iskanje identifikacijskega predmeta

10 točk

Prijetje sledi

10 točk

Spremljanje sledi

70 točk

5 x predmet (8 točk)

40 točk

Oseba:

najdba osebe

30 točk

nakazovanje osebe

30 točk

8.1.2 Splošna določila
Tuja sled

1000 korakov

Sprememba smeri

4 jasne spremembe smeri, pravi ali topi kot

Starost sledi

90 minut

Začetek sledi

Na začetku sledi postavimo en identifikacijski predmet na polju velikem 20 m
x 20 m, tako da predmet ni viden. Osnovna linija tega polja je na levi in desni
označena.
Polagalec sledi vstopi na označeno polje z leve ali desne stranske linije in
znotraj označenega območja odloži identifikacijski predmet, ki označuje
začetek sledi.
Po kratkem postanku na tem mestu se polagalec z normalnimi koraki odpravi
v dogovorjeno smer.

Sled

Potek sledi naj bo kar se da naraven in prilagojen terenu, vsebovati mora
spremembo terena.
Teren lahko sestavljajo gozd, travniki, njivske površine, kakor tudi prečenja
poti in cest.
Polagalec sledi sled prehodi z normalnim korakom, pri tem ne sme podrsavati
z nogami ali se ustavljati. Sodniku mora predati natančen načrt sledi z vsemi
potrebnimi informacijami, kot je vrstni red predmetov in markantne točke
vzdolž sledi.
Zaželeno je snemanje sledi z GPS.
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Polagalec sledi položi na sled pet predmetov.
Predmeti ne smejo biti odloženi ob sledi temveč na sledi. Polagalec sledni
mora mesto odlaganja vsakega predmeta vnesti v skico sledi. Predmeti
morajo biti označeni ali natančno opisani.
Zaključek sledi

Polagalec sledi na koncu le te zavzame ležeč ali sedeč položaj. Ta položaj mora
zavzeti pred začetkom sledenja.

8.1.3 Izvedba sledenja - stopnja A
Splošno

Veljajo splošna pravila za izvedbo skladno s poglavjem 3.
Vodnik odpne psa in ga usmeri v iskanje identifikacijskega predmeta pred
osnovno linijo.
Pes mora s sistematičnim iskanjem, v roku 3 minut, najti identifikacijski
predmet na označenem polju, pri čemer ga vodnik usmerja in vodi izza
osnovne linije s slušnimi in/ali vidnimi povelji.
Po najdbi identifikacijskega predmeta vodnik psa pripne in z njim začne delo
na sledi.
Če pes identifikacijskega predmeta ne najde, prime pa sled, lahko vodnik psa
ustavi in pripne, ter nadaljuje s sledenjem. V primeru, da pes prosto sledi,
vodnik seznani sodnika, da je pes prijel sled in nadaljuje s slednjem.
Če pes v predvidenih 3 minutah ne prime sledi, se reševalnih par na škodo
skupnega iskalnega časa, lahko še naprej trudi najti začetek sledi. Vodnik pri
tem ne sme vstopiti na označeno polje. Sodnik lahko iskanje prekine, če pes
očitno zavrača delo ali ni sposoben rešiti naloge.

Čas iskanja

Maksimalno 20 minut za delo na sledi, vključno z iskanjem identifikacijskega
predmeta.

Ocenjevanje

Ocenjevanje poteka v skladu s poglavjem 3:
-

Delo na označenem polju z nakazovanjem identifikacijskega
predmeta
Prijetje in spremljanje sledi
Preverjanje najdenih predmetov po kronološkem vrstnem redu
Samostojno nakazovanje polagalca sledi na koncu sledi
Če pes polagalca sledi ne najde, ne more opraviti izpita
Če vodnik sproži nakazovanje polagalca sledi ali prijetje predmeta se
to nakazovanje oceni z 0 točkami
Sodnik lahko delo kadarkoli prekine, če je mnenja, da pes ne more
samostojno nadaljevati dela

Ocenjevanje psa

Pri prekoračitvi časa za iskanje identifikacijskega predmeta in prijetje sledi v
označenem polju, se ta del oceni z 0 točkami.

Ocena nakazovanja

Če vodnik napove nakazovanje z laježem, pes pa skrito osebo nakaže brez
laježa, se to nakazovanje oceni z oceno pomanjkljivo.
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Če pes ne laja v direktno v skrito osebo ali jo kratko zapusti, se to nakazovanje
oceni z največ oceno zadostno.
8.2 Iskanje pogrešanih oseb - stopnja A
8.2.1 Vaje

RH-FL A
Skupno število točk 200

Vaja nakazovanja

20 točk

Vodljivost psa

20 točk

Intenzivnost iskanja

10 točk

Gibanje po terenu

10 točk

Samostojnost pri delu

10 točk

Timsko delo, ocena situacije, pregled nad delom psa

10 točk

Nakazovanje: 2 osebi, vsaka max. 60 točk

120 točk

8.2.2. Teren za iskanje pogrešane osebe stopnja A
Iskalno območje

20.000 m2 (100 x 200 m), odprt in poraščen teren.

Označbe

Meje iskalnega območja in sredinska linija sta označeni.

Skrivališča

Skrivališča morajo biti izbrana tako, da ima pes možnost vidnega kontakta in
dotika iskane osebe.

Skrite osebe

2 osebi
Najmanj 15 minut pred začetkom prvega iskanja mora več oseb z enim psom
prehoditi celotno iskalno območje.

8.2.3 Vaja nakazovanja
Glej poglavje 3.4.5

Na poziv, se vodnik s pripetim psom, v osnovnem položaju javi sodniku in pove
sodniku kako pes nakazuje ter se na znak sodnika pripravi za vajo nakazovanja
in jo izvede.

8.2.4 Izvedba iskanja pogrešanih oseb - stopnja A
Splošno

Veljajo določila za izvedbo v skladu s poglavjem 3.
Po vaji nakazovanja se vodnik odpravi proti izhodiščnemu položaju za iskanje
in sodniku pove kakšno taktiko je izbral.

Čas iskanja

Največ 15 minut

Izvedba

Na znak sodnika vodnik pripravi psa za iskanje.
Pes mora iskalno območje preiskovati z reviranjem levo in desno, po navodilih
vodnika. Vodnik se giblje samo po sredinski liniji, razen pri nakazovanju.
Občasno vračanje psa na že preiskano območje ni napaka.
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Vodniku je prepuščeno, da iskalno območje najprej grobo preišče in se brez
odbitka točk na koncu iskalnega območja obrne in nadaljuje v nasprotni smeri.
To lahko ponavlja do izteka časa.
Ocenjevanje

Veljajo ocenjevalni kriteriji v skladu s poglavjem 3.
Za prvo lažno nakazovanje se odbije 40 točk.
Če pes iskane osebe ne najde, izpita ne opravi; največje možno število točk je
v tem primeru 139.

8.3. Ruševine stopnja A

RH-T A

8.2.1 Vaje

Skupno število točk 200
Vaja nakazovanja

20 točk

Vodljivost psa

20 točk

Intenzivnost iskanja

10 točk

Gibanje po terenu

10 točk

Samostojnost pri delu

10 točk

Timsko delo in taktika

10 točk

Nakazovanje: 2 osebi, vsaka max. 60 točk

120 točk

8.3.2 Delovišča za iskanje v ruševini - stopnja A
Iskalno območje

Porušen objekt, v velikosti minimalno 800 – 1000 m2, iz različnih gradbenih
materialov, v enem ali več nivojih.
Preiskovanje zgolj neporušenih objektov ni dovoljeno, lahko pa so
posameznih deli objekta vključeni v iskalno območje.
Za to stopnjo izpira morajo biti v ruševini temačni prostori in skrivališča v
globini, ki omogočajo zasutje s približno enim metrom materiala.
Vodnik prejme opis stanja v ruševini v obliki skice.

Skrite osebe

2 osebi v zaprtih skrivališčih

Motnje

Tleči ogenj, zvoki strojev, udarci s kladivom, bobnenje, posnetek hrupa ipd.

Pomočniki

Najmanj 15 minut pred začetkom prvega iskanja mora celotno iskalno
območje prehoditi ena ali več oseb s psom. Tik pred in med iskanjem se
morata dve osebi, brez psa, sprehajati po celotnem iskalnem območju.

8.3.3 Vaja nakazovanja
Glej poglavje 3.4.5

Na poziv, se vodnik s pripetim psom, v osnovnem položaju javi sodniku in pove
sodniku kako pes nakazuje ter se na znak sodnika pripravi za vajo nakazovanja
in jo izvede.
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8.3.4 Izvedba iskanja v ruševini - stopnja A
Splošno

Veljajo določila za izvedbo v skladu s poglavjem 3.
Po vaji nakazovanja se vodnik odpravi proti izhodiščnemu položaju za iskanje
in sodniku pove kakšno taktiko je izbral.

Čas iskanja

Največ 15 minut

Nakazovanje

Na znak sodnika se delo po nakazovanju osebe nadaljuje. Vodnik lahko psa z
mesta najdbe enkrat pošlje v nadaljnje iskanje (glej poglavje 3.4).

Ocenjevanje

Veljajo določila za ocenjevanje v skladu s poglavjem 3.
Za prvo lažno nakazovanje se odbije 40 točk.
Če pes iskane osebe ne najde, izpita ne opravi; največje možno število točk je
v tem primeru 139.

8.3. Lavine - stopnja A

RH-L A

Iskanje je sestavljeno iz dveh delov, iskanje s psom in iskanje s pomočjo plazovne žolne.
8.4.1 Vaje

Skupno število točk 200
Vaja nakazovanja

20 točk

Iskanje s plazovno žolno

10 točk

Vodljivost psa

10 točk

Intenzivnost iskanja

10 točk

Gibanje po terenu

10 točk

Samostojnost pri delu

10 točk

Timsko delo in taktika

10 točk

Nakazovanje: 2 osebi, vsaka max. 60 točk

120 točk

8.4.2 Vaja nakazovanja
Glej poglavje 3.4.5

Na poziv, se vodnik s pripetim psom, v osnovnem položaju javi sodniku in pove
sodniku kako pes nakazuje ter se na znak sodnika pripravi za vajo nakazovanja
in jo izvede.

8.4.3 Iskanje s plazovno žolno
Iskalno območje

Zasneženo območje (20 X 20m), jasno označeno.

Naprave

Ena plazovna žolna kot oddajnik
Ena plazovna žolna kot sprejemnik

Iskanje

Vodnik pri prijavi pove ali ima svojo plazovno žolno ali pa bo uporabljal žolno
organizatorja.
Vodnik mora v največ 5 minutah znotraj označenega območja najti 0,3 metra
globoko zakopano žolno, jo izkopati in pokazati sodniku.
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Taktika iskanja je prepuščena vodniku.
Če vodnik prekorači čas iskanja se vaja oceni z 0 točkami.
8.4.4. Delovišče za iskanje s psom - stopnja A
Iskalno območje

Snežno polje, cca 8.000 m2, z najmanj 5 snežnimi skrivališči
Snežna skrivališča morajo biti z bloki snega oblikovana tako, da pes s
kopanjem le težko pride do osebe.

Skrite osebe

Skriti sta 2 osebi, zakopani 80 cm globoko.
Osebi morata biti zakopani v skrivališču najmanj 20 minut pred začetkom
iskanja in se morata med iskanjem obnašati mirno.
Razdalja med zakopanima osebama mora omogočati jasno nakazovanje.

Pomočniki

Tik pred in med iskanjem morajo vsaj tri osebe, brez psa, prehoditi ali
presmučati celotno iskalno območje.

8.3.4 Izvedba iskanja s psom - stopnja A
Čas iskanja

Največ 15 minut
Merjenje časa se med izkopavanje prve osebe prekine.

Izvedba

Veljajo določila za izvedbo v skladu s poglavjem 3.
Vodnik lahko izvede iskanje s krpljami ali turnimi smučmi.
SPUSTILA STAVEK ?? Vodniku je prepuščena odločitev kje bo spustil psa.
Vodnik sme zapustiti izhodišče šele, ko se je pes oddaljil več kot 30 metrov,
ko pes nakazuje in/ali po navodilu sodnika.
Vodnik, na znak sodnika, nadaljuje z iskanjem, ne da bi počakal zaključek
izkopavanja osebe.

Ocenjevanje

Veljajo določila za ocenjevanje v skladu s poglavjem 3.
Za prvo lažno nakazovanje se odbije 40 točk.
Če pes iskane osebe ne najde, izpita ne opravi; največje možno število točk je
v tem primeru 139.

8.5 Mantrailing - stopnja A
8.5.1 Vaje

RH-MT A
Skupno število točk 200

Prijetje sledi

20 točk

Spremljanje in vztrajanje na sledi

80 točk

Obnašanje vodnika

20 točk

Najdba in nakazovanje osebe

60 točk

Taktika in timsko delo

20 točk
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8.5.2 Delovišče za mantrailing - stopnja A
Dolžina in tip sledi

2000 korakov / cca 1000m
Tri spremembe sledi, minimalno ena sprememba terena in eno križišče, ena
»tuja« oseba, ki sedi ali leži na sledi (med 600 in 800 metrov) kot moteči
dejavnik.

Starost sledi

4 ure

8.5.3 Izvedba mantrailing - stopnja A
Splošno

Veljajo splošna pravila za izvedbo skladno s poglavjem 3.

Čas iskanja

45 minut

Ocenjevanje

Veljajo določila za ocenjevanje v skladu s poglavjem 3.
Sodnik lahko delo kadarkoli prekine, če meni da pes ni sposoben samostojno
nadaljevati dela.
Če pes osebe ne najde, izpita ne more opraviti.

9. Delo z nosom - stopnja B

Disciplina A

9.1. Sled – stopnja B

RH – F B

9.1.1 Vaje

Skupno število točk 200
Identifikacijski predmet

10 točk

Iskanje identifikacijskega predmeta

10 točk

Prijetje sledi

10 točk

Spremljanje sledi

70 točk

8 x predmet (5 točk)

40 točk

Oseba:

najdba osebe

30 točk

nakazovanje osebe

30 točk

9.1.2 Teren za izvedbo sledi - stopnja B
Tuja sled

2000 korakov.

Spremembe smeri

8 jasnih sprememb smeri, koti so lahko pravi, ostri ali topi.

Predmeti

8 rabljenih predmetov, ki so z vonjem polagalca dobro prepojeni in se po barvi
ne smejo preveč razlikovati od terena.

Starost sledi

180 minut

Začetek sledi

Na začetku sledi je postavljen en identifikacijski predmet na polju velikem 30
m x 30 m, tako da predmet ni viden. Osnovna linija tega polja je na levi in
desni označena.
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Sled

Polagalec sledi vstopi na označeno polje z leve ali desne stranske linije in
znotraj označenega območja odloži identifikacijski predmet, ki označuje
začetek sledi.
Po kratkem postanku na tem mestu se polagalec z normalnimi koraki odpravi
v dogovorjeno smer.
Potek sledi naj bo kar se da naraven in prilagojen terenu, vsebovati mora
spremembo terena.
Teren lahko sestavljajo gozd, travniki, njivske površine, kakor tudi prečenja
poti in cest.
Polagalec sledi sled prehodi z normalnim korakom, pri tem ne sme podrsavati
z nogami ali se ustavljati. Sodniku mora predati natančen načrt sledi z vsemi
potrebnimi informacijami, kot je vrstni red predmetov in markantne točke
vzdolž sledi.
Zaželeno in dopustno je snemanje sledi z GPS.
Polagalec sledi položi na sled osem predmetov.
Predmeti ne smejo biti odloženi ob sledi temveč na sledi. Polagalec sledni
mora mesto odlaganja vsakega predmeta vnesti v skico sledi. Predmeti
morajo biti označeni ali natančno opisani.

Zaključek sledi

Polagalec sledi na koncu le te zavzame ležeč ali sedeč položaj. Ta položaj mora
zavzeti pred začetkom sledenja.

9.1.3 Izvedba sledenja - stopnja B
Splošno

Veljajo splošna pravila za izvedbo skladno s poglavjem 3.

Čas iskanja

Maksimalno 45 minut za delo na sledi, vključno z identifikacijskimi predmeti.
Za iskanje identifikacijskega predmeta ima pes maksimalno 3 minute časa.

Izvedba

Vodnik odpne psa in ga usmeri v iskanje identifikacijskega predmeta pred
osnovno linijo.
Pes mora s sistematičnim iskanjem, v roku 3 minut, najti identifikacijski
predmet na označenem polju, pri čemer ga vodnik usmerja in vodi izza
osnovne linije s slušnimi in/ali vidnimi povelji.
Po najdbi identifikacijskega predmeta vodnik psa pripne in z njim začne delo
na sledi.
Če pes identifikacijskega predmeta ne najde, prime pa sled, lahko vodnik psa
ustavi in pripne, ter nadaljuje s sledenjem. V primeru, da pes prosto sledi,
vodnik seznani sodnika, da je pes prijel sled in nadaljuje s slednjem.
Če pes v predvidenih 3 minutah ne prime sledi, se reševalnih par na škodo
skupnega iskalnega časa, lahko še naprej trudi najti začetek sledi. Vodnik pri
tem ne sme vstopiti na označeno polje. Sodnik lahko iskanje prekine, če pes
očitno zavrača delo ali ni sposoben rešiti naloge.

Ocenjevanje

Ocenjevanje poteka v skladu s poglavjem 3:
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-

Delo na označenem polju z nakazovanjem identifikacijskega
predmeta
Prijetje in spremljanje sledi
Preverjanje najdenih predmetov po kronološkem vrstnem redu
Samostojno nakazovanje polagalca sledi na koncu sledi
Če pes polagalca sledi ne najde, ne more opraviti izpita, maksimalno
število točk v tem primeru je 139
Če vodnik sproži nakazovanje polagalca sledi ali prijetje predmeta se
to nakazovanje oceni z 0 točkami

Pri prekoračitvi časa za iskanje identifikacijskega predmeta in prijetje sledi v
označenem polju, se ta del oceni z 0 točkami.
Ocena nakazovanja

Če vodnik napove nakazovanje z laježem, pes pa skrito osebo nakaže brez
laježa, se to nakazovanje oceni z oceno pomanjkljivo.
Če pes ne laja v direktno v skrito osebo ali jo kratko zapusti, se to nakazovanje
oceni z največ oceno zadostno.

9.2. Iskanje pogrešanih - stopnja B
9.2.1 Vaje

RH-FL B
Skupno število točk 200

Vodljivost psa

20 točk

Intenzivnost iskanja

20 točk

Gibanje po terenu

10 točk

Samostojnost pri delu

10 točk

Taktika in timsko delo

20 točk

Nakazovanje: 3 osebe, vsaka max. 40 točk

120 točk

9.2.2 Delovišče za iskanje pogrešanih oseb -stopnja B
Iskalno območje

35.000 – 40.00 m2 (100 x 200 m), najmanj 50% poraščenega , slabo
preglednega terena, posamezne stavbe so lahko vključene.

Skrivališča

Pes ima lahko vidni in/ali fizični stik z markerji, vendar so dovoljena tudi za
teren značilna skrivališča, kjer pes markerja ne vidi in z njim nima kontakta
(skrivališča na višini).
Dovoljena so skrivališča do višine treh metrov.
Skrivališča na višini morajo biti oddaljena od roba iskalnega območja najmanj
20 m, posebej je treba upoštevati veter in termiko.

Skrite osebe

3 osebe

Pomočniki

Najmanj15 minut pred prvim iskanjem mora skupina ljudi s psom prehoditi
celotno iskalno območje.

9.2.3 Izvedba iskanja pogrešanih - stopnja B
Splošno

Veljajo določila za izvedbo v skladu s poglavjem 3.
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Taktika

Taktiko iskanja izbere vodnik in jo mora pred začetkom iskanja razložiti
sodniku. O morebitnih spremembah taktike iskanja mora vodnik sodnika
obvestiti, medtem se čas iskanja ne prekine.

Čas iskanja

Največ 30 minut

Izvedba

Na znak sodnika vodnik pripravi psa za iskanje skladno z izbrano taktiko.
Ko se pes dovolj oddalji od vodnika, sodnik vodniku dovoli, da zapusti
izhodišče.
Pes mora iskalno območje preiskovati z reviranjem levo in desno.
Če vodnik spremeni taktiko in o tem obvesti sodnika, mu je prepuščena izbira,
da nadaljuje z iskanjem z mesta najdbe brez odbitka točk. Sicer se mora s
psom vrniti na izhodišče.
Iskanje se konča z odjavo vodnika pri sodniku, sodnik poda oceno
opravljenega dela.
Vodnik mora sodniku javiti nakazovanje psa in gre lahko do psa šele, ko mu to
dovoli sodnik.

Ocenjevanje

Veljajo ocenjevalni kriteriji v skladu s poglavjem 3.4.
Za prvo lažno nakazovanje se odbije 40 točk.
Če pes iskane osebe ne najde, izpita ne opravi; največje možno število točk je
v tem primeru 139.

9.3 Iskanje v ruševini - stopnja B
9.3.1 Vaje

RH-T B
Skupno število točk 200

Vodljivost psa

20 točk

Intenzivnost iskanja

20 točk

Gibanje po terenu

10 točk

Samostojnost pri delu

10 točk

Timsko delo in taktika

20 točk

Nakazovanje: 3 osebe, vsaka max. 40 točk

120 točk

9.3.2 Delovišča za iskanje v ruševini - stopnja B
Iskalno območje

Porušen objekt, v velikosti minimalno 1200 – 1500 m2, iz različnih gradbenih
materialov, v enem ali več nivojih.
Preiskovanje zgolj neporušenih objektov ni dovoljeno, lahko pa so
posameznih deli objekta vključeni v iskalno območje.
Za stopnjo B mora biti v ruševini vsaj 6 skrivališč, od tega najmanj dve
skrivališči v temnih prostorih, najmanj dve skrivališči v globini, ki omogočata
zasutje s približno dvema metroma materiala ali dve skrivališči na višini cca 2
m. V ruševini morata biti vsaj dva tipa zgoraj navedenih skrivališč.
68

Pri skrivališčih na višini je potrebo upoštevati veter in termiko.
Skrite osebe

3 osebe v zaprtih skrivališčih

Motnje

Tleči ogenj, zvoki strojev, udarci s kladivom, bobnenje, posnetek hrupa ipd.

Pomočniki

Najmanj 15 minut pred začetkom prvega iskanja mora celotno iskalno
območje prehoditi ena ali več oseb s psom. Tik pred in med iskanjem se mora
več oseb, brez psa, sprehajati po celotnem iskalnem območju.

9.3.3 Izvedba iskanja v ruševini - stopnja B
Splošno

Veljajo določila za izvedbo v skladu s poglavjem 3.

Čas iskanja

Največ 30 minut

Nakazovanje

Na znak sodnika se delo po nakazovanju osebe nadaljuje. Vodnik lahko psa z
mesta najdbe enkrat pošlje v nadaljnje iskanje.

Ocenjevanje

Veljajo določila za izvedbo v skladu s poglavjem 3.
Za prvo lažno nakazovanje se odbije 40 točk.
Če pes iskane osebe ne najde, izpita ne opravi; največje možno število točk je
v tem primeru 139.

9.4 Lavine - stopnja B

RH-L B

Iskanje je sestavljeno iz dve delov, iskanje s psom in iskanje s pomočjo plazovne žolne.
9.4.1 Vaje

Skupno število točk 200
Iskanje s plazovno žolno

10 točk

Vodljivost psa

20 točk

Intenzivnost iskanja

20 točk

Gibanje po terenu

10 točk

Samostojnost pri delu

10 točk

Timsko delo in taktika

10 točk

Nakazovanje: 3 osebe, vsaka max. 40 točk

120 točk

8.4.3 Iskanje s plazovno žolno - stopnja B
Iskalno območje

Zasneženo območje (20 X 20m), jasno označeno.

Naprave

Ena plazovna žolna kot oddajnik
Ena plazovna žolna kot sprejemnik

Iskanje

Vodnik pri prijavi pove ali ima svojo plazovno žolno ali pa bo uporabljal žolno
organizatorja.
Vodnik mora v največ 5 minutah znotraj označenega območja najti 0,5 metra
globoko zakopano žolno, jo izkopati in pokazati sodniku.
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Taktika iskanja je prepuščena vodniku.
Ocenjevanje

Če vodnik prekorači čas iskanja se vaja oceni z 0 točkami.

8.4.4. Delovišče za iskanje s psom - stopnja 2
Iskalno območje

Snežno polje, cca 12.000 m2, z najmanj 5 snežnimi skrivališči
Snežna skrivališča morajo biti z bloki snega oblikovana tako, da pes s
kopanjem le težko pride do osebe.

Skrite osebe

Skrite so 3 osebe, zakopani 150 cm globoko.
Osebe morajo biti zakopane v skrivališčih najmanj 20 minut pred začetkom
iskanja in se morata med iskanjem obnašati mirno.
Razdalja med zakopanima osebama mora omogočati jasno nakazovanje.

Pomočniki

Do 15 minut pred začetkom iskanja mora celotno iskalno območje prehoditi
ali presmučati več oseb s psom.
Tik pred in med iskanjem morajo vsaj tri osebe, brez psa, hoditi ali smučati
po celotnem iskalnem območju.

8.3.4 Izvedba iskanja s psom - stopnja A
Čas iskanja

Največ 25 minut

Izvedba

Veljajo določila za izvedbo v skladu s poglavjem 3.
Vodnik mora med iskanjem uporabljati s turne smuči.
Vodnik pripravi psa za začete iskanja skladno z izbrano taktiko.
Vodnik sme zapustiti izhodišče šele, ko se je pes oddaljil več kot 30 metrov,
ko pes nakazuje in/ali po navodilu sodnika.

Ocenjevanje

Veljajo določila za ocenjevanje v skladu s poglavjem 3.
Za prvo lažno nakazovanje se odbije 40 točk.
Če pes iskane osebe ne najde, izpita ne opravi; največje možno število točk je
v tem primeru 139.

9.5 Mantrailing - stopnja B
9.5.1 Vaje

RH-MT B
Skupno število točk 200

Prijetje sledi

20 točk

Spremljanje in vztrajanje na sledi

80 točk

Obnašanje vodnika

20 točk

Najdba in nakazovanje osebe

60 točk

Taktika in timsko delo

20 točk
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9.5.2 Teren za mantrailing - stopnja B
Vrsta in dolžina sledi

4000 korakov / cca 2000m
Štiri spremembe sledi, minimalno ena sprememba terena in dve križišči cest.
Razmerje med urbanim in ruralnim terenom naj bo 50:50.

Starost sledi

6 ur

Čas iskanja

60 minut

9.5.3 Izvedba mantrailing - stopnja B
Splošno

Veljajo določila za ocenjevanje v skladu s poglavjem 3.

Ocenjevanje

Sodnik lahko delo kadarkoli prekine, če meni da pes ni sposoben samostojno
nadaljevati dela.
Če pes osebe ne najde, izpita ne more opraviti.
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10 Sheme in skice za poslušnost
10.1 Prosta vodljivost

10.2 Skupina
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10.3 Prostor z odpoklicem

10.4 Menjave položajev
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10.5 Prenos in predaja – stopnja V

10 Schritte

10.6

Prenos in predaja – stopnja A, B
10 Schritte

10.7

10 Schritte

10 Schritte

Vodenje na daljavo
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20 Sheme in skice za ovire
20.1 Prehod preko neprijetnega materiala

20.2 Fiksni leseni most
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20.3 Usmerjanje na daljavo – lavine stopnja V
40 m

20.4 Usmerjanje na daljavo – lavine stopnja A in B

40 m
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20.5 Usmerjanje na daljavo

20.6 Most na sodih
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20.7 Lestev

20.8 Tunel
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20.9 Viseči most
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