PRAVIDLA pro Barvenou stopu
ÚROVEŇ I & II
Vybavení

 Stopovací vodítko a stopovací postroj či obojek.
 GPS obojek je během stopování povolen.
 Ostnatý nebo elektrický obojek není povolen ani před, ani během, ani po ukončení vyhledávání.

Účastníci
 Všechny registrované catahouly se mohou zúčastnit.
 Kastrovaní jedinci se mohou zúčastnit.
 Háravé feny se mohou zúčastnit. Budou na řadě jako poslední. Před a po práci by však měly mít
dobře padnoucí kalhotky.
 Účastníci nesmí být pod vlivem alkoholu nebo drog. Z tohoto důvodu mohou být ten den vyloučeni z akce.
 Soutěže se účastní tým složený z psovoda a psa.
 Psovod může během soutěže tvořit i další tým s jiným psem.
 Minimální věk psa pro úroveň I je 10 měsíců.
 Minimální věk psa pro úroveň II je 18 měsíců.

Seřazení
Účastníci budou svoláni předem k seřazení. Když uslyšíte své jméno, přijdete do označené oblasti a
zaregistrujete se u pořadatele. Je důležité, aby pořadatel zkontroloval vaše startovní číslo a věděl, že
jste přítomni, připraveni sledovat další instrukce. Zůstaňte na místě, dokud na vás nepřijde řada.
 Musíte být na místě včas.

Automatická diskvalifikace
Rozhodčí MUSÍ diskvalifikovat jestliže:
 se pes pokusí kousnout/napadnout nějakou osobu nebo jiné psy.
 psovod narušuje svým chováním práva na ochranu zvířat před, během, nebo po výkonu.

Možné snížení hodnocení nebo diskvalifikace
Rozhodčí MÁ PRÁVO snížit bodové hodnocení podle svého uvážení:
 u psa, který vykazuje agresivitu a nezvladatelné chování.
 když psovod příliš opravuje, cvičí nebo umravňuje svého psa během práce.
 u psa, který vykazuje zranění nebo nemoc.

Pravidla pro barvenou stopu

Úroveň 1 (Začátečníci)
 Délka stopy je ca 200–250 m.
 Stopa je připravena pomocí “barvy” (tj. zvířecí krev) a je přibližně 3,5 hodiny stará (je možné, že
bude překřížena stopami místní zvěře).
 Pes by měl pracovat před psovodem na dlouhém vodítku, upevněném ke vhodnému postroji nebo
obojku.
 Stopa není označená! Směr je specifikován pouze 30 m od začátku.
 Tým musí dojít společně na konec stopy.
 Jestliže se tým vzdaluje více než 50 m od stopy, bude zastaven a vrácen na poslední bod, kde byl
ještě správně. Tým bude diskvalifikován, pokud musí být upozorněn potřetí.
 Časový limit je 20 minut. Pokud tým nedorazí na konec stopy během této doby, bude diskvalifikován.
 Tým se může na svou žádost kdykoliv vrátit na stopu, pokud si psovod myslí, že jdou špatně.
 Na konci stopy je kus zvěřiny (srnčí nebo divočák).

Úroveň 2 (Pokročilí)
 Délka stopy je ca 350–400 m.
 Stopa je připravena pomocí “barvy” (tj. zvířecí krev) předchozí den a leží přes noc (stopu mohou
velmi pravděpodobně zkřížit čerstvé stopy zvěře na místě).
 Pes by měl pracovat před psovodem na dlouhém vodítku, upevněném ke vhodnému postroji nebo
obojku.

 Stopa není označená! Směr je specifikován pouze 30 m od začátku.

 Jestliže se tým vzdaluje více než 50 m od stopy, bude zastaven a vrácen na poslední bod, kde byla
stopa ještě označena správně. Pokud tam není žádná stopa, tým se musí vrátit na začátek. Tým bude
diskvalifikován, pokud se musí vrátit potřetí.
 Časový limit je 30 minut. Pokud tým nedorazí na konec stopy během této doby, bude diskvalifikován.
 Tým se může na svou žádost kdykoliv vrátit na stopu, pokud si psovod myslí, že jdou špatně.
 Na konci stopy je kus zvěřiny (srnčí nebo divočák).

Instrukce rozhodčího musí být plněny po celou dobu.
Hodnotící kritéria:
 Jakým způsobem zahájí tým práci a nalezne začátek stopy 0–10 bodů
 Jak se pes zajímá o stopu (motivace, soustředění, apod.)
0–10 bodů
 Práce s vodítkem
0–10 bodů

Maximální dosažitelné hodnocení = 30 bodů

