MENTŐKUTYÁS MANTRAILING TESZTRENDSZER

PREAMBULUM
Jelen szabályzat célja, hogy a Mancs a Kézben Egyesület és az együttműködő szervezetek mantrailinges párosai olyan mentőkutyás alkalmassági
és bevetési tesztet teljesítsenek, amelyre való felkészülés és maga a teszt is irányt mutat és felkészít a bevetéseken leggyakrabban előforduló
helyzetekre.
Egyesületünk nem ernyőszervezet szerepét kívánja betölteni, hanem a kölcsönös együttműködésre nyitott mentőkutyás és kutató-mentő
szervezetekkel, bajtársainkkal szeretnénk egységesen elfogadott mantrailing tesztrendszert alkalmazni. Ennek értelmében más szervezetek
tapasztalt mantrailinges kutyavezetőit és kiképzőit is szeretnénk bevonni a tesztek szervezésébe, lebonyolításába és bírálatába.
A tesztek nem pontozásos rendszeren alapulnak, hanem a teljesítése teljesen objektív szempontok alapján dől el (adott hosszúságú nyom
meghatározott időn belüli kidolgozása). Minden esetben a bírálók és a teszten részt vevő párosok számára is ismeretlen (un. dupla-vak) a nyom,
melynek fektetéséért külön személyek felelősek.
A sikeresen teljesített mantrailing alkalmassági teszt után, a bevetési tesztre bocsátás feltétele, hogy mantrailinges párosok szervezetükön belül ill.
együttműködő szervezet segítségével a Felkészítő feladatlistában felsorolt különböző gyakorlatokat ismeretlenül (vakon) teljesítsék legalább egyszer.
Mivel ezek a feladatok alkotóelemei lehetnek az egyes teszteknek is, ezért mindenképpen javasolt a megfelelő felkészülés és előzetes felmérés.
Mancs a Kézben Mentőkutyás Egyesület
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. Előfeltételek és jelentkezés
• Mentőkutyás szervezeti tagság, egyéni és csoportos mentőkutyás tevékenység folytatása
• Részvételi díj megfizetése (lásd. a mellékletet)
• Bevetési szintnél kutyás elsősegély és emberi elsősegély tanfolyam teljesítése
2. Különleges rendelkezések
A bevetési tesztnél a résztvevő nem kap információt, hogy melyik feladattal kezd a vizsganapon. A vizsga dupla-vak, tehát a bíráló sem ismeri
a nyomot. A bíráló dönti el, hogy a két vizsga közül melyikkel kezd! A szagminta semleges kell, hogy legyen (steril mull lap) ill. nem lehet
azonosítható, és befőttesüvegben kell tárolni.
3. A kutya előfeltételei
A kutya és a személyek (bújó) biztonsága a kutya vezető felelőssége. A kutyának láthatóan egészségesnek kell lennie és a törvényileg előírt
oltásokkal kell rendelkeznie. (oltási könyv)
4. Korhatár
• Alkalmassági teszt esetében min. 18 hónapos kor.
• Bevetési teszt esetében 24 hónapos kor.
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5. Állatvédelem
A kutyavezető a kutyáját az állatvédelmi előírásoknak megfelelően kell, hogy tartsa, képezze és vezesse. Ha a bíráló kihágást tapasztal, a
teljes teszt érvénytelen. Ha már a teszt előtt jelentős kihágást tapasztal a résztvevőtől, megtagadható a részvétel. A bíráló bármikor
megszakíthatja a tesztet, ha kutya biztonsága szükségessé teszi.
6. Jelentkezés
Amennyiben a követelmények teljesülnek, a csapat legkésőbb a teszt kezdete előtt 3 héttel a megfelelő jelentkezési online űrlap kitöltésével
a lebonyolító központnál jelentkezik.
7. Teszt időpontok
A tesztek időpontjait az együttműködő mentőkutyás szervezetek közösen határozza meg rendszeres időközönként, az időpont minimum 3
héttel korábban válik nyilvánossá.
8. A teszt igazolása
A tesztekről központi nyilvántartás készül és a sikeres tesztről oklevelet kap a résztvevő.
9. Bírálók személye:
A bevethetőséget mérő tesztek esetében a bíráló nem lehet a teszten résztvevő csapat kiképzője. A csapatot a tesztek alatt legalább két
esetben eltérő bíráló kell, hogy felügyelje.
10. Teszt költségek
A költségeket és a vonatkozó feltételeket az 1.sz. melléklet tartalmazza.
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11. Eredménytelen teszt
Sikertelen teszt esetén a résztvevő a következő időpontban megismételheti a tesztet. A tesztek korlátlanul ismételhetőek. Pótteszt esetén
újabb díj esedékes.
12. Kötelező felszerelések
• Felvezető: megfelelő ruházat, láthatósági mellény, éjszaka fejlámpa, üveg a szagmintának, ivóvíz
• Kutya: hosszú póráz, hám fényvisszaverő felületekkel, éjszaka jelzőfény a hámon
• Segítő személy kötelező, a résztvevő biztosítja
• Jutalom (táplálék vagy tárgy - a kutyavezető viszi magával)
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ALKALMASSÁGI TESZT
SZIMATMUNKA (DUPLA VAK)
● Nyom hosszúsága 600-800 m.
● Rejtett személy: idegen, személyleírás nincs, csak kérdés esetén közölhető az eltűnt életkora és neme.
● Keresési idő: 40 perc a szagminta átadásától számítva.
● Hűlési idő: 12 - 24 óra.
● Keresési terület: a keresett személy szaga korábbról jelen lehet, minden nehezítés megengedett (indítási katlan, önmagát keresztező nyom, a nyom
végződhet zárt helyen, stb.).
● Minden felület és terület előfordulhat (erdő, park és/vagy forgalmas városi terület)
● A nyomkidolgozás lehet nappal és éjszaka is.
Szagminta
● Hűlt nyomok: A szagminta röviddel a nyomfektetés előtt egy tiszta csavaros üvegbe kerül, feliratozás után átadásra kerül a bírálónak.
● Szagminta prezentálása a kutyának: a kutyavezető vagy a segítője által.
Értékelt tartalmak
● Pórázkezelés.
● Indítási folyamat.
● Keresés.
● Érkezés a keresett személyhez.
Sikertelen vizsga
● A kutya a keresett személyt nem találja meg vagy nem azonosítja.
● Időkeret túllépése
● A kutya nem szakszerű kezelése.

●

A vizsga akkor is sikertelen, ha a kutya “véletlenül” találja meg a személyt, ill. a bíráló szerint nem teljesítette a megfelelő kereső munkát .
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BEVETÉSI TESZTRE FELKÉSZÍTŐ FELADATSOR
Minden feladatot legalább egyszer, segítség nélkül, „vakon” teljesíteni kell, hogy a bevetési teszten részt vehessen a jelentkező.
•

Szennyezett szagmintáról való indítás.

•

Terepakadályok leküzdése.

•

A nyomtól távoli indítás (10-15 m távolság).

•

Hűlt nyomok: 6-12h, 12-24h, 48-72h.

•

Negatív jelzések: indítási és nyomvég; nyomvégjelzés 50m pontossággal.

•

Önmagát keresztező nyomok.

•

Beltérben kezdődő/végződő nyomok.

•

Ajtójelzés.

•

A nyom végén a keresett személy nem hozzáférhető.

•

Lakhelyről induló és lakhelyen végződő nyomok (ajtójelzéssel is).
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MANTRAILING BEVETÉSI TESZT
Előfeltételek:
• Sikeres mantrailing alkalmassági teszt
• Bevetési tesztre felkészítő feladatsor teljesítése
Érvényesség: 24 hónap

Szimatmunkák
1. FELADAT: NYOMVÉGJELZÉS (DUPLA-VAK)
● Nyom hosszúsága 1000-1200 m
● A negatív végződést a kutyavezetőnek 50 méteres pontossággal meg kell adnia.
● Keresési idő: 60 perc a szagminta átadásától számítva.
● Hűlési idő: 12-48 óra
● Épületen belüli indítás lehetséges
● Keresési terület: a keresett személy szaga korábbról jelen lehet, minden nehezítés megengedett (indítási katlan, önmagát keresztező nyom, a nyom
végződhet zárt helyen, stb.).
- Minden felület és terület előfordulhat (erdő, park és/vagy forgalmas városi terület).
- A nyomkidolgozás lehet nappal és éjszaka is.
Szagminta
● Hűlt nyomok: A szagminta röviddel a nyomfektetés előtt egy tiszta csavaros üvegbe kerül, feliratozás után átadásra kerül a bírálónak.
● Szagminta prezentálása a kutyának: a kutyavezető vagy a segítője által.
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Sikertelen vizsga
● A nyom végén nem ismeri fel a negatívot 50 méteren belül
● Időtúllépés.
● A kutya nem szakszerű kezelése.
● A vizsga akkor is sikertelen, ha a kutya “véletlenül” találja meg a személyt, ill. a bíráló szerint nem teljesítette a megfelelő kereső munkát.

2. FELADAT: INDÍTÁSI / VÉGKATLAN (DUPLA VAK)
● Nyom hosszúsága: maximális távolság 100 m.
● Hűlési idő: 30 perc - 2 óra (a személy végig a nyom végén tartózkodik)
● Keresett személy: idegen, nincs személyleírás, csak életkor és a neme ha kérdezik.
● Keresési idő: 30 perc a szagminta átadásától számítva.
● Keresési terület: a keresett személy szaga korábbról jelen lehet, minden nehezítés megengedett (indítási katlan, önmagát keresztező nyom, a nyom
végződhet zárt helyen, stb.).
Szagminta
● Hűlt nyomok: A szagminta röviddel a nyomfektetés előtt egy tiszta csavaros üvegbe kerül, feliratozás után átadásra kerül a bírálónak.
● Szagminta prezentálása a kutyának: a kutyavezető vagy a segítője által.
Sikertelen vizsga
● A kutya nem találja meg a személyt vagy nem azonosítja.
● Időtúllépés.
● A kutya nem szakszerű kezelése.
● A vizsga akkor is sikertelen, ha a kutya “véletlenül” találja meg a személyt, ill. a bíráló szerint nem teljesítette a megfelelő kereső munkát.
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