
 
 

EALC pravidla pro  

SOUTĚŽ v Mantrailingu 

ÚroveŇ  I  &  ÚroveŇ II 
 

Vybavení 

 Vodítko kožené nebo látkové až 10 m dlouhé. 

 Dobře padnoucí postroj pro stopování. 

 GPS na obojku je povoleno. 

 Obojek s ostny nebo elektrický obojek povolen není ani během soutěže ani po ní.  

 

Způsobilost 

 

 Mohou se zúčastnit všichni registrovaní LC. 

 Kastrovaní jedinci se mohou účastnit. 

 Háravé feny se mohou zúčastnit. Musí mít oblečené dobře padnoucí ochranné kalhotky.  

 Soutěžící nesmí být pod vlivem alkoholu nebo drog, pokud se soutěže účastní. Z tohoto důvodu 

může být toho dne ze soutěží vyloučen. 

 Soutěže se účastní tým složený z psovoda a psa.  

 Psovod může tvořit další tým i s jiným psem.  

 Minimální věk pro úroveň I je 10 měsíců a pro úroveň II je to 18 měsíců.  

 

 

 

 

 

 



Seřazení 

 

Budete zavoláni na seřazení před soutěží. Když uslyšíte své jméno, jděte do vyznačené oblasti a 

zaregistrujte se u asistenta. Je důležité, aby zkontroloval vaše číslo na pásce na ruce a věděl, že se 

účastníte a že bude následovat instrukce. Zůstaňte na tomto místě, dokud na vás nepřijde řada. 

 

 Musíte tam být včas. 

 

Automatická diskvalifikace 

 

Rozhodčí musí diskvalifikovat jestliže: 

 Pes se pokusí kousnout nebo napadnout jakoukoliv osobu a/nebo jiného psa. 

 Pes opustí během soutěže stopu. 

 Chování psovoda neodpovídá řádům pro ochranu zvířat před, během i po soutěži. 

 

Možná snížení bodů nebo diskvalifikace 

 

Rozhodčí smí snížit hodnocení nebo nemusí brát v úvahu na svoji zodpovědnost: 

 Nevhodné vybavení. 

 Pes vykazuje agresi nebo nezvládnutelné chování. 

 Soutěžící příliš opravuje, cvičí nebo trestá svého psa během práce. 

 Pes vykazuje známky poranění nebo nemoci. 

 

Úroveň I a II se liší délkou stopy, časovým limitem pro vypracování stopy a prostředím, kde se bude 

odehrávat. 

 

MANTRAILING – ÚROVEŇ I 

max. 20 bodů 

 

Start  

Začíná se pachovou orientací v kruhu pouze s pachovým předmětem hledané osoby. 

Délka stopy a čas 

Stopa je dlouhá 300-400 m a tým ji musí zvládnout během 15-20 minut. Délku stopy a čas určí rozhodčí 

před začátkem soutěže. 

Křížení stopy 

Stopu může křížit na jednom až dvou místech cizí stopa. 

 



Prostředí 

Stopa je kladena v prostředí, které je tvořeno z 80 % zeleným povrchem a lesními cestami a z 20 % 

v obydlené oblasti. 

Označení hledané osoby 

Pes by měl k nalezené osobě projevovat přátelské či zvědavé chováni. 

 

 

MANTRAILING – ÚROVEŇ II 

max. 40 bodů 

 

Start  

Začíná se pachovou orientací v kruhu pouze s pachovým předmětem hledané osoby. 

Délka stopy a čas 

Stopa je dlouhá 600 – 1000 m a tým ji musí zvládnout během 30-45 minut. Délku stopy a čas určí rozhodčí 

před začátkem soutěže. 

Křížení stopy 

Stopu může křížit na třech až čtyřech místech cizí stopa. 

Prostředí 

Stopa je kladena v prostředí, které je tvořeno z 50 % zeleným povrchem a lesními cestami a z 50 % 

v obydlené oblasti. 

Označení hledané osoby 

Pes by měl nalezenou osobu jasně označit. 

 

 

 

 

 


