SMYCZE CHARTÓW – PRÓBY PRACY
REGULAMIN
Celem niniejszego regulaminu jest ukazanie piękna gonitwy smyczy, którą
stanowią dwa lub trzy charty. Ocenie podlega ich wzajemna współpraca, wytrwałość,
odwaga i zaciętość w pogoni za wabikiem w naturalnych warunkach terenowych.

1. WYBÓR TERENU

Najlepiej nadaje się duŜa, równa, płaska lub na lekkim wzniesieniu łąka. Równie
dobre są tereny z rzadko rosnącymi krzakami lub grupami krzaków. Tereny
zadrzewione dopuszczalne są tylko w wtedy, gdy drzew jest niewiele, a trasę biegu
moŜna zaprojektować tak, aby omijała drzewa szerokim łukiem, nie stwarzając tym
samym zagroŜenia dla chartów. PodłoŜe nie moŜe być kamieniste. Na trasie musi
znajdować się minimum jedna przeszkoda terenowa, np. rów lub hyrda o wysokości
do 0,7m.
2. SPOSÓB USTAWIENIA TRASY

NaleŜy przestrzegać następujących zasad:
o długość toru do 1500 m
o odległość między blokami nie mniejsza niŜ 40 m
o ostatnia prosta 90 m lub więcej
3. ZAPLECZE STARTOWE

Musi znajdować się w miejscu tak oddzielonym od toru, aby uniemoŜliwić chartom
obserwowanie trasy biegu. KaŜdy właściciel odpowiedzialny jest za to, aby jego pies
zachowywał się na zapleczu spokojnie, nie miał moŜliwości wyrwania się na trasę
prób pracy i był do dyspozycji na starcie w odpowiednim czasie.
4. OGŁOSZENIE PRÓB PRACY SMYCZY CHARTÓW

Zawiadomienie o organizacji prób pracy smyczy powinno zawierać:
• miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia imprezy, nazwisko sędziego, termin
nadsyłania zgłoszeń, adres organizatora;
• wysokość opłaty startowej
• przewidywane nagrody
• zastrzeŜenie odpowiedzialności
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Organizator prób pracy smyczy moŜe wysłać zawiadomienie o imprezie po uzyskaniu
zgody KLUBU CHARTA POLSKIEGO na jej organizację.
5.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W próbach pracy smyczy mogą brać udział:
• charty wszystkich ras
• psy z grupy V – podenco ibicenco, podengo portugales, cirneco dell Etna, pies
faraonów
• psy nierodowodowe
w wieku od 12 miesięcy, stanowiące własność członków Związku Kynologicznego w
Polsce.
Psy podczas trwania imprezy pozostają pod opieką lekarza weterynarii. Przed startem
psy muszą przejść kontrolę lekarsko-weterynaryjną. Decyzja lekarza weterynarii o
niedopuszczeniu psa do zawodów jest ostateczna.

6. ZASADA ZŁOśENIA SMYCZY, START,
PROWADZENIE WABIKA
•

•
•

•

Charty w smyczy nie muszą stanowić jednej rasy czy płci. Powinny być
własnością jednej osoby lub być zaprzyjaźnione, mieć doświadczenie we
wspólnej pracy, nie wykazywać wzajemnej agresji.
Zakładanie kagańców jest niedopuszczalne poniewaŜ zmniejsza
bezpieczeństwo podczas gonitwy i uniemoŜliwia chartom zdławienie wabika.
Wabik startuje z tyłu, z odległości 10-15 metrów, a linia przebiegu wypada z
lewej lub prawej strony startującej smyczy. Moment startu wabika jest
niezauwaŜalny dla chartów, a starter ma tylko zadanie uporządkowania smyczy,
charty startują „same”, szczwane przez właściciela.
Ze względów bezpieczeństwa wabik naleŜy w miarę szybko ściągać z bloków
kierunkowych, prowadzić go blisko, tzn. na odległość charta wyciągniętego w
biegu i nie dać go złapać.

7.

POWTARZANIE BIEGU

W przypadku, gdy zawiedzie naciąg wabika, bieg musi być powtórzony.
W innych przypadkach o ewentualnej konieczności powtórzenia biegu decyduje
sędzia.

8.

DYSKWALIFIKACJA

Dyskwalifikacji podlega smycz, z której chart/charty atakują i uniemoŜliwiają
kontynuowanie gonitwy, nie interesują się wabikiem.
Upadek czy obrona przed atakiem nie mogą być przyczyną dyskwalifikacji.
Charty, które wtargnęły na tor podlegają wykluczeniu z zawodów na ten dzień wraz z
anulowaniem dotychczas zdobytych przez smycz punktów.
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Jeśli któryś z chartów ze smyczy został zdyskwalifikowany lub wykluczony, smycz
nie jest klasyfikowana.
Jeśli jeden z chartów został zdyskwalifikowany lub wykluczony, drugi zachowuje
prawo startu w innej smyczy.
9.

ZASADY KLASYFIKACJI

Chart startuje tylko raz na danej trasie. W przypadku złoŜenia smyczy z chartem, który
juŜ biegł po tej trasie, naleŜy zmienić układ bloków kierunkowych pod rygorem
wykluczenia smyczy z klasyfikacji końcowej.
Smycz otrzymuje ocenę końcową, która jest sumą punktów osiągniętych za:
• ocena ogólna = 20 pkt
• współpraca = 10 pkt
• zaciętość i odwaga = 10 pkt
• za kaŜde wykonanie brassoka = 10 pkt
• prawidłowe zdławienie wabika = 5 pkt
10.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

Suma punktów zdobytych przez smycz stanowi o przyznanej ocenie.
WYBITNA – od 45 pkt
WYRÓśNIAJĄCA – 35-44 pkt
POPRAWNA – 25-34 pkt
BEZ OCENY – poniŜej 25 pkt
11.
•
•
•
•
•

FUNKCYJNI

sędzia
lekarz weterynarii
obsługa wabika
starter
jeśli sędzia uzna za konieczne, moŜe mianować obserwatorów toru
12.

ZASTRZEśENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ani organizatorzy, ani funkcyjni nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki chartów,
właścicieli, obsługi, ani utratę psa w wyniku ucieczki.
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