EALC PRAVIDLA ZÁCHRANÁŘSKÉ SOUTĚŽE
VYHLEDÁVÁNÍ V PŘÍRODĚ

Vybavení
 Dobře padnoucí postroj pro záchranářské psy.
 Obojek s GPS je během vyhledávání povolen.
 Obojek s ostny nebo elektrický obojek není povolen ani před, ani během, ani po ukončení
vyhledávání.

Způsobilost









Všichni registrovaní LC se mohou zúčastnit.
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.
Zkouška ze SAR není podmínkou účasti v této soutěži.
Minimální věk psa je 15 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 vyznačenou oblast pro vyhledávání a nevrátí se během rozumné doby.
Rozhodčí rozhodne, jak je taková doba dlouhá.
 Chování psovoda není v souladu s ochranou zvířat před, během i po skončení vyhledávání.

Možná snížení bodů nebo diskvalifikace
Rozhodčí smí snížit hodnocení nebo nemusí brát v úvahu na svoji zodpovědnost:
 Pes vykazuje agresi nebo nezvládnutelné chování.
 Soutěžící příliš opravuje, cvičí nebo trestá svého psa během práce.
 Pes vykazuje známky poranění nebo nemoci.

Pravidla pro vyhledávání v přírodě

Oblast hledání a ukrytá osoba
 V lese o rozloze asi 30-50 tis. m2 budou ukryty 2 osoby, které je třeba najít před časovým limitem.
Les může být s hustou vegetací a také s otevřenými pasekami nebo loukami.
 Rozhodčí vybírá oblast hledání stejně jako úkryt pro osoby.
 Hledaná osoba musí být pro psa cizí.
 Soutěž bude probíhat ve stejném prostoru pro všechny účastníky.
 Místo, stejně jako velikost oblasti bude oznámena před započetím soutěže.
Čas
 Časový limit bude stanoven rozhodčím a bude činit 15-25 minut podle dané oblasti.
 Tento limit bude stejný pro všechny účastníky a bude vyhlášen předem.
 Cesta psovoda ke psovi a hledané osobě a cesta zpátky k dalšímu vyhledávání je součástí časového
limitu. Časomíra nebude zastavena.
 Jestliže bude časový limit překročen o méně než 3 minuty, rozhodčí sníží hodnocení. Jestliže bude
čas překročen o více než 3 minuty, vyhledávání bude zastaveno a rozhodčí musí tým
diskvalifikovat.

Označení
a) Štěkání
 Jakmile pes najde ukrytou osobu, musí pes štěkat hlasitě a bez přestání dokud psovod
nedorazí. Pes má zůstat s nalezenou osobou v okruhu 5 m, zatímco štěká.
 Tým bude diskvalifikován, jestliže pes opustí nalezenou osobu během označování a sám
se nevrátí, nebo jestliže pes neštěká anebo neštěká soustavně.

b) Přivolání/opětovné nalezení
 Psovod musí informovat rozhodčího předem, jakým způsobem pes označuje, že našel
ukrytou osobu, když se k psovodovi vrátí zpět. Po nalezení osoby musí pes projevit
přesně takové chování.
 Potom povede pes psovoda přímo k nalezené osobě.
 Tým bude diskvalifikován, pokud jeden či oba tyto úkoly nejsou splněny.
Pokyny rozhodčích musí být plněny během celého vystoupení.

Hodnotící kritéria:





Čas 0 – 10 bodů
Intenzita hledání 0 – 10 bodů
Označení 0 – 10 bodů
Týmová práce psa/psovoda 0 – 10 bodů

Maximum dosažitelných bodů = 40 bodů

