Prováděcí pokyny k přezkušování MT týmů IBHA
International Bloodhound Academy
Hlavná 18/19, Jarok, PSČ 951 48

Kritéria přezkušování záchranných psů stopařů pracujících
na základě individuálního pachu – mantrailing.
I.
Prováděcí pokyny IBHA ze dne 1. 10. 2019 k Atestům IBHA schváleným dne 1.10. 2019
II.
Všeobecná ustanovení
1. Zkoušky mantrailerů jsou praktickým podkladem pro využití psa k reálnému

nasazení při vyhledávání ztracených a pohřešovaných osob.

2. Zkoušky mantrailerů se mohou konat v průběhu celého roku. Ke zkouškám

mantrailerů mohou nastoupit psi bez ohledu na velikost, plemeno, nebo průkaz
původu.
3. Pes musí v den zkoušek splňovat požadovanou nejnižší věkovou hranici 12 měsíců.
Pes, který neuspěl, může tuto zkoušku opakovat. Zkouška se nesmí opakovat v tom
samém dni.
4. Ke zkoušce vyššího stupně může pes nastoupit až po úspěšném splnění zkoušky
nižšího stupně. Pes se může v jeden den zúčastnit pouze jedněch zkoušek. Háravé
feny se mohou zkoušek zúčastnit. Psovod je povinen tuto skutečnost předem
nahlásit vedoucímu zkoušek. Háravé feny se musí držet odděleně od ostatních
účastníků zkoušek a přezkušují se jako poslední. Nemocní, nebo zranění psi, kojící
feny a feny v druhé polovině březosti se ke zkouškám nepřipouštějí.
5. Za škody na osobách a věcech způsobené psem zodpovídá psovod.
6. Psovod se zkoušky účastní na vlastní nebezpečí.
7. Psovod je povinen přihlásit se ke zkoušce včas. Pokud se nemůže zúčastnit, musí
toto neprodleně ohlásit vedoucímu zkoušek. Psovod je povinen předložit při
presentaci očkovací průkaz psa s platným očkováním.
8. Psovod je povinen dodržovat pokyny pořadatele a rozhodčích. Psovod se může v
jeden den zúčastnit pouze jedněch zkoušek. Psovod se může zúčastnit zkoušky s
max. dvěma psy. Jeden pes smi byt veden vice psovody, ale ne v jednom a tom
samém dni.
9. Rozhodčí nesmí posuzovat svého vlastního psa.
10. Minimální počet pro pořádání zkoušek jsou 2 psi, maximální počet je 5 psů na
jeden den a dva rozhodčí. Rozhodčí může být posouzen jako šestý účastník
zkoušek. Jednotlivé stupně zkoušek se mohou vzájemně kombinovat s
přihlédnutím k technickým možnostem pořadatele a za přesného dodržení
podmínek dané zkoušky. Rozhodčí může nominovat i náhradníka pro případ, že se
některý z přihlášených z vážných důvodů zkoušky nezúčastní.
11. Za organizaci zkoušek zodpovídá vedoucí zkoušek, který zařizuje a kontroluje
všechny práce potřebné k přípravě a práce během konání zkoušek. Vedoucího
zkoušek deleguje pořádající organizace. Hlavním pořadatelem zkoušek může být
pouze IBHA. Účastníkem zkoušek může být i nečlen IBHA.
12. Pořadatel musí požádat hlavního rozhodčího nejméně 10 dnů před konáním
zkoušek o delegování rozhodčích zkoušek. Soupiska všech účastníků se vystavuje

3x. Jedna kopie pro vedení IBHA, druhá pro hlavního rozhodčího a třetí pro
pořádající organizaci.
13. Protest lze podat proti technickému zajištění zkoušek, a to vedoucímu zkoušek
písemně do 1 hodiny po ukončení dané disciplíny. Protest nelze podat proti
posuzování, výrok rozhodčích je konečný.
14. Pořadatel, rozhodčí i ostatní účastníci zkoušek jsou povinni dodržovat ustanovení
a pravidla těchto prováděcích pokynů.
15. Složení zkoušky úrovně 2 opravňuje MT týmy IBHA k praktickým nasazením. Toto
oprávnění má pro MT tým platnost 24 měsíců. Před uplynutím této doby je nutno
zkoušku úrovně 2 opakovat. Po uplynutí této doby, ztrácí MT tým oprávnění
k praktickým nasazením do doby, než zkoušku úrovně 2 složí.
16. U každého stupně zkoušky je při nesplnění povoleno zkoušku opakovat.
Opakování na druhý den po nesplnění zkoušky se povoluje pouze v případech, kdy
MT tým zkoušku nesplnil z důvodů zaviněných závažnými okolnostmi, např.
počasí, třetích osob a mimořádných událostí. Pokud MT tým při první zkoušce
nepostupoval paralelně ve směru stopy, nebo neodstartoval ve směru odchodu
kladeče, nebude opakování povoleno.
III.
Podmínky přihlášení účastníka ke zkouškám
1. Požadavky na psovoda:
• Psovod musí být starší 18 let
• Psovod musí mít během celé zkoušky aktivní GPS-přístroj, který zaznamenává
celou trasu psovoda a psa během zkoušky.
2. Požadavky na psa:
• Minimální věk psa v době absolvování první zkoušky je 12 měsíců.
• Identifikace psa se provádí pomocí čipu, popř. kontrolou Průkazu původu psa.
• Ke zkouškám nejsou připuštěni psi pro agresivní chování, kteří se zkoušky nesmí
vůbec zúčastnit.
3. Přihlášky:
• přihlášku ke zkoušce je nutno zaslat Předsedovi IBHA.
• Přihláška musí obsahovat:
• Název přihlašovací organizace, jméno psa podle PP a jeho identifikační údaje (čip,
nebo číslo PP), jméno a příjmení psovoda, prohlášení, že se zkoušky zúčastňuje MT
tým na vlastní nebezpečí, doprovod psovoda.
Poplatek za absolvování zkoušky:
• Stupeň 1 - 1.000,- Kč (40,-EUR) pro člena a studenta IBHA a 1.500,- Kč (60,EUR) pro nečleny IBHA.
• Stupeň 2 - 1.500,- Kč (60,-EUR) pro člena a studenta IBHA a 2.000,- Kč (80,EUR) pro nečleny IBHA.
• Stupeň 3 a 4 - 2.000,- Kč (80,-EUR) pro člena a studenta IBHA a 2.500,- Kč
(100,- EUR) pro nečleny IBHA.
• Platba musí být provedena nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky.
• Při odhlášení, nebo nezaplacení v termínu jsou ke zkouškám nominování
náhradníci. Při odhlášení po termínu splatnosti, nebo neúčasti se uhrazená
částka nevrací.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

IV.
Zkoušející
Rozhodčí každoročně schvaluje vedení IBHA.
Hlavním rozhodčím IBHA je Petra Muellers.
Komise pro schvalování rozhodčích: Petra Muellers, Ivan Richter, Branislav
Stolárik
Seznam rozhodčích je k dispozici na interní sekci oficiálního webu IBHA.
Nezávislé rozhodčí z jiných organizací může delegovat a komisi navrhnout
společně hlavní rozhodčí a předseda IBHA.
Hlavní rozhodčí deleguje vedoucího zkoušky, kterým by měl být člen anebo
student IBHA. Vedoucím zkoušky může být i nečlen IBHA. V tomto případě je nutné
schválení návrhu hlavního rozhodčího předsedou IBHA.
V.
Diváci a doprovod
Zkoušený i rozhodčí si mohou rozhodnout, zda ke své zkoušce připustí diváky. V
případě že ano, doporučuje se počet diváků max. 5. Psovod si může zvolit svůj
doprovod – pouze jednu osobu. Doprovod a diváci nejsou povoleni na Stupni 1.
Rozhodčí mohou, ale nemusí absolvovat se zkoušeným celou trasu zkoušky.
Všichni účastnící zkoušky u sebe nesmí mít žádné elektronické pomůcky, telefony
a podobná spojovací zařízení, mimo určeného rozhodčího a schválenou GPS.
VI.
Kladeči stop
Kladeč stopy musí být osoba starší 18 let, psovodovi neznámá a psovod nemá jeho
popis.
Kladeči stop u sebe nesmí mít vlastní mobilní telefon, ani jiné elektronické
spojovací prostředky. Jsou vybaveni buď mobilním telefonem od rozhodčího, ve
kterém je pouze telefonní číslo na rozhodčího anebo vysílačkou s předvoleným
kanálem, pro případ, že se kladeč dostane do nouzové situace. V případě, že
rozhodčí nejde s psovodem, tímto telefonem anebo vysílačkou se ohlásí společně
nalezený kladeč a psovod.
Kladeč je vždy vybaven GPS přístrojem, který zaznamenává celou trasu kladeče.
Kladeč stopy musí dodržet dle možností konkrétního terénu pravidla a kritéria
stanoveného stupně zkoušky a konec stopy musí být minimálně 70m od nejbližší
cesty (polní, lesní, cyklostezky apod.)
VII
Místo provádění zkoušky
Vedoucí zkoušky musí navrhnout prostor zkoušky tak, aby bylo možno každou
stopu položit od místa startu v okruhu 360 st. Prostor kolem startu musí být k
dispozici v kruhu, jehož poloměr je minimálně na úrovni minimální délky stopy.
Daný prostor může být v oblasti se střídáním porostů (louka, pole, les) a zástavbou
dle podmínek, které určuje daná úroveň zkoušky.
Vedoucí zkoušky musí zajistit u majitelů anebo pronajímatelů pozemků povolení
ke vstupu.
V prostoru zkoušky se mohou pohybovat cizí osoby, nezávisle na průběhu zkoušek.
Tato skutečnost není důvodem k protestům anebo hodnocení zkoušky.
Prostor zkoušky a místo konání schvaluje rozhodčí zkoušky.
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VIII
Hodnocení
Splnění zkoušky je podmíněno nalezením hledané osoby v časovém limitu.
Zkouška je úspěšně složena pouze tehdy, pokud pes nalezenou osobu sledoval po
její stopě (srovnáni záznamu GPS psovoda a GPS záznamu kladeče - oba záznamy
musí probíhat paralelně). Odchylka může být akceptovaná pouze, pokud kladeč
položil stopu ve tvaru U a pes vypracoval kladeče napřímo s vysokým nosem.
Vyhledání osoby způsobem plošného vyhledávání nevede k úspěšnému složení
zkoušky.
Je nutné, aby na konci pes identifikoval hledanou osobu. Způsob identifikace
psovod oznámí rozhodčímu před započetím zkoušky. Zkouška je hodnocena
známkou „splnil“ nebo „nesplnil“.
Při splnění zkoušky psovod obdrží Certifikát o splnění daného stupně zkoušky.
Členové a studenti IBHA obdrží průkaz, do kterého se zapisují všechny splněné
zkoušky dle zkušebního řádu IBHA.
IX.
Prováděcí ustanovení

1. Všeobecná ustanovení
Rozhodčí může ukončit práci psa pro hrubé zacházení psovoda se psem, pro
zranění, nebo agresivitu psa. Jednotlivé stupně zkoušek začínají hlášením psovoda
rozhodčímu, ve kterém psovod uvede své jméno, jméno psa a stupeň zkoušky, na
kterou nastupuje. S hodnocením jednotlivých částí seznámí rozhodčí psovoda
ihned po ukončení každé části zkoušky.
2. Pachový předmět
Za správně získaný a uchovaný pachový předmět je zodpovědný rozhodčí. Použitý
pachový předmět musí být kladečem dostatečně napachován. PP musí před
položením stopy kladeč minimálně 1 hodinu nosit na těle, nebo v kapse kalhot. PP
bude přímo před položením pachové stopy kladečem uložen a uzavřen do
sterilizované sklenice s hermetickým uzávěrem, popř. do nového, nepoužitého
plastikového sáčku. Tento plastikový sáček bude dále uložen do dalšího nového
plastikového sáčku. Takto uzavřený plastikový sáček uloží sám kladeč na místě
startu stopy. Jako pachový předmět mohou být použity předměty, které schválí
rozhodčí. Doporučuje se používat především aratex.
3. Hlášení
Při zahájení zkoušky MT tým podává rozhodčímu hlášení: „Pane (paní) rozhodčí,
MT tým, psovod ……, se psem ….., jsou připraveni k vykonání zkoušky IBHA
stupně …, „
A) „Pes nalezenou osobu označuje …“ (výskokem, sednutím, štěkáním, nebo jiným
způsobem.),
B) „Pes nalezenou osobu neoznačuje.“
Prováděcí pokyny jsou platné od: 1. 10. 2019.

Schválilo vedení IBHA: .10.7.2019

