REGULAMENTUL NATIONAL de EXAMINARE
al ECHIPELOR CANINE de SALVARE pentru MISIUNI (ITC)
1. Prevederi generale

Generalităţi
Este un regulament national avind la baza regulamentul international de lucru al FCI, pentru cainii
de salvare IPO-R, precum si regulamentul international IRO al cainilor de salvare pentru misiuni.
Scopul de a realiza (International Team Competition) Examenul de salvare pentru Misiuni – este
de a pregăti caini de salvare care sa lucreze in echipa, atit in examenele FCI pe echipe, cit si in
diferite situatii de urgenta.
Examenul contine atit probe de cautare canina cit si probe de abilitati.
Cerintele de concurs au model regulamentul international de lucru IPO-R B, conform caruia se pot
stabili cunoştinţe suplimentare ale conductorului despre: realizarea legăturile radio, trasee si salvari
alpine, limite de vârstă pentru câine şi conductor, revizuirea condiţiei fizice, regulamente de lucru,
notiuni de prim ajutor, teste de examinare etc.
Testele de examinare ale câinilor de salvare se pot ţine de-a lungul întregului an. Atunci când
siguranţa omului şi a animalului nu este garantată, trebuie să se excludă unele părţi din desfăşurarea
examinării. Dispozitiile de securitate si mediu trebuiesc de asemenea pastrate.
Căţelele în călduri, nimalele bolnave şi suspecte de boli contagioase NU sunt admise in concurs.
Arbitrul are dreptul să întrerupă proba, când câinele scapă evident de sub controlul
conductorului, când câinele este pregătit insuficient sau când se vede clar că animalul nu este
în stare să ducă la bun sfârşit proba cerută din cadrul categoriei respective.
Comportamentul nesportiv al conductorului sau al cainelui, duce la eliminarea acestuia din
concurs.
Invitaţia de participare la examen trebuie să fie trimisa de către organizator, in acelasi timp catre
toti membrii ACHR.
Invitaţia de participare trebuie să includă locul şi data evenimentului, activitatea planificată
site-uri, o adresa de contact şi de înregistrare, termenul limită de înregistrare şi
taxă de înregistrare.
Termenul limită de înregistrare (si de plata) este cu 21 zile înainte de data evenimentului.
La examenul de lucru pot fi inscrisi caini din orice rasa, cu sau fara act de provenienta, cu conditia
sa fie identificabili prin microcip sau tatuaj.
In cadrul examenului, este obligatorie prezentarea carnetului de performanta pentru consemnarea
rezultatului.
Proprietarii trebuie sa aiba documente valabile ce dovedesc efecuarea vaccinarilor reglemantare
pentru cainii prezentati in incinta zonelor de concurs.
In cazul in care echipa nu promoveaza examenul, aceasta poate participa din nou la un examen din
aceasta categorie abia dupa 5 zile.
Un caine nu poate fi condus de catre doi conductori, dar cu aprobarea organizatorului si al
arbitrului un conductor poate conduce doi caini daca nu se depaseste numarul admis in concurs.
Daca situatia impune, orice alta modificare de concurs se realizeaza de catre organizator cu
aprobarea arbitrului si va fi comunicata tuturor participantilor.
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2. Probe si modul de lucru

Sectiunea A - CAUTARI:
Realizarea cautarilor (in darimaturi, pe suprafata si urma) se face conform regulamentului
international de lucru IPO-R nivel B.
In timpul probei, o echipă poate lucra individual sau împreună. Probele da cautare sunt: cautarea pe
suprafata RH-FL, cautarea in darimaturi RH-T si urma RH- F.
Căutarea pe suprafata şi cautarea in darimaturi au prioritate fata de proba de urma.
Examenul se desfasuara la cel putin 2 specialitati din cele 3, cu un numar de maxim 5 căutări in
concurs; cu diferite grade de dificultate.
Numărul total de persoane ascunse, trebuie sa fie acelasi pentru toate echipele, intre 10 – 14 pers.
Cel putin o cautare se va desfasura pe timp de noapte.
I. Căutare in darimaturi - T:
Cautarea va fi efectuată în zone diferite .
Dimensiunea fiecarei zone de căutare trebuie să fie de 800 - 2000 mp .
Din totalul de victime, 2 victime pot fi ascunse la inaltime (la 2 m fata de sol) în zona de căutare,
sau cele 4 persoane sunt ascunse astfel incit sa fie la o distanta de max. 2 m între câine și victima.
Accesibilitatea si vizibilitatea la victima poate fi blocata cu moloz sau alte materiale.
Zonele de căutare constau in 90% moloz sau structuri demolate formate din: beton, structuri,
cărămizi, pietre, lemn sau orice amestec.
Componente precum sticla, margini ascuțite de metal sau obiecte dure nu sunt admise.
- ATENTIE - clădiri intacte fără zone cu moloz nu sunt acceptate!
Zona imediată căutări de genul: strada, parcare etc. poate fi inclusa în căutare sau să fie
prezentata ca un șantier separat.
Victimele ar trebui să fie ascunse cu cel puțin 15 minute înainte de cautarea câinelui.
Victimele ascunse nu vor fi vizibile nici de către conductor, nici de catre câine.
Numărul de victime nu va fi anuntat.
Distragerile in timpul cautarii ar trebui să apară în cel puțin 2 zone.
Pot fi utilizate următoarele distragerile: zgomote industriale, drujba, ciocan de aer, agregate,
generator sau înregistrări ale acestor zgomote. In zona pot exista haine sau diferite tipuri de gunoi
dar aceste elemente nu trebuie să fie accesibile câinelui, decit ca factor de distragere.
Timp de cautare: maxim 30 de minute/zona (timpul include si breefing-ul si debifing-ul cu arbitru).

II. Cautare pe suprafata - FL:
Cautari : in zone precum padure, pajiște sau zone de amestec , un minim de 50% din teren trebuie
să fie acoperit natural, fără ascunzători artificiale.
Zona căutare: de max.75.000 de m² / căutare, 1 căutare este posibilă la întuneric complet.
Victime: 1-4 persoane/zona de cautare, ele pot fi pe sol sau la max. 2 metri înălțime ( într-un copac
sau similar )
Numarul persoanelor nu este anuntat dinainte
Timp de căutare: maxim 30 minute/ zona. (timpul include si breefing-ul si debifing-ul cu arbitru)
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III. Urma - F:
Traseu cu diferite mirosuri, cu o lungime de pina la 2.000 de paşi (lungimea pasului de 70 cm ).
Daca urma este mai mare de 2.000 pasi, dar maxim 6.000 pasi, pe traseu se va afla a doua victima
Pot exista mai multe schimbări de direcţie care poate fi in unghi ascutit, în unghi obtuz sau drept.
Terenul poate include păduri, păşuni, câmpuri, precum şi traversare de drum rutier.
Arbitrul prezinta un plan detaliat de traseu, cu tipuri de sol si mirosuri, cu toate informaţiile
esenţiale, cum ar fi tipuri si numarul de articole şi puncte marcate de-a lungul cursului de traseu.
Utilizarea GPS-ului este permisa.
Punct de plecare: articolul să fie identificat (dimensiunea maximă pantof, piese de imbracaminte
reduse până la această dimensiune sunt permise), într-o zonă de 30 m x 30 m.
Limitele stânga şi din dreapta, din această zonă sunt marcate pe pământ.
Cainele cauta în zona, un articol, care marchează real inceputul traseului.
După un timp scurt de cautare conductorul urmeaza cainele într-un ritm normal în direcţia indicată.
Obiectele trebuie să fie introduse pe urma , nu alături de traseu, ele sunt, de asemenea, marcate sau
bine descrise.
La sfârşit de traseu se afla persoana cautata, culcata sau aşezata.
Persoana (persoanele) de urma se pozitioneaza cu 30 minute inaintea inceperii cautarii.
Ea/ ele se poate afla la max. 2 m înălțime ( într-un copac sau similar) sau pe sol la max. 5 m la
dreapta sau la stânga urmei.
Timpul de lucru: max. 1 ora / victima (timpul include si breefing-ul si debifing-ul cu arbitru).
Timpul de căutare incepe atunci cand cainele este expediat pentru căutare.
Numarul persoanelor nu este anuntat dinainte.

Sectiunea B – ABILITATI
Alte probe de concurs sunt cele de abilitati: prim-ajutor uman/veterinar, coborire de la inaltime de
la max.10m, cunostinte din Ghidul INSARAG, orientare-mars pe timp de noapte pe o distanta de
max. 10 km.
Fiecare echipa va avea cu ea echipamentul specific fiecarei probe de concurs si asigurarea in caz de
accident.
Fiecare echipă (3 conductori şi 3 câini) trebuie să lucreze la toate probele.
Modul de lucru la fiecare proba poate fi decis de către echipa.
Evaluatorul este anutat de catre GL (comandantul grupei) despre modul de lucru al echipei.
Fiecare exercitiu incepe si se termina la semnalul arbitrului.
Caracteristicile fiecarei zone si probe de concurs sunt prezentate de catre organizator (responsabil
de zona) tuturor concurentilor.
Fiecare concurent, al fiecarei echipe, trebuie sa aiba echipament individual de coborire, de
supravietuire uman si canin, de comunicare si de prim ajutor uman si veterinar.
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1. COBORIRE:
Grupul este adus la un loc (Po) , punctul de plecare, care este necunoscut pentru ei, inainte de
inceperea exercitiului.
Echipa executa tehnici de coborire, in conditii de siguranta, de la o inaltime de max. 10m.
Cronometrul incepe la plecarea primului membru al echipei si se va opri la sosirea ultimului
membru al echipei la Po.

2. PRIM AJUTOR:
Evaluarea practică de prim-ajutor (uman/veterinar) este selectata din următoarele domenii:
- Hemostaza primara,
- Poziţia de recuperare
- Gura la gura / nas - respiraţie
- Masaj cardiac
- Monitorizarea tensiunii arteriale puls, respiraţie
- Fracturi,
- Entorse,
- Transportul victimei.
Organizatorul pune la dispozitie locul, confortul ca exercitiu sa se desfasoare in conditii igenice
bune, in siguranta si control.

3. ORIENTARE - MARS :
Pentru exercitiul de orientare-mars, grupul este adus la punctul de plecare, care este necunoscut
pentru ei, inainte de inceperea exercitiului.
Group Leader-ul va primi o harta sau coordonatele GPS ale punctului de plecare (P0) si al
punctului de sosire ( Ps ) .
Sarcina echipei este de a naviga in conditii de siguranta pina la punctul de sosire, cu ajutorul unei
harti, busole, GPS.
Cronometrul incepe la plecarea primului membru am echipei si se va opri la sosirea ultimului
membru al echipei.
Vor fi testate, într-o proba de max. 10 km marș, conditiile psihice si fizice.
Exercitiu se poate realiza înainte de căutari sau între căutări, pe timp de zi sau pe timp de noapte.

4. TEST INSARAG:
fiecare echipa trebuie sa completeze un test grila cu intrbari despre testul INSARAG, intr-un
interval de timp specificat de catre organizator.
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3. Evaluare si punctaj
Echipa promoveaza examenul daca a gasit 70% din totalul persoanelor ascunse si a obtinut 70%
din punctajul total.
Dacă o echipă nu se prezintă la o zona de concurs sau un conductor manifesta cruzime fata de
caine, intreaga echipa este descalificata imediat.
Daca un caine este agresiv fata de: alt caine, victime, organizator, arbitrii, membrii echipei etc. acel caine si conductorul lui sunt descalificati imediat.
In cazul utilizarii oricarui ajutor extern, pentru a realiza proba, echipa este eliminata imediat.
La fiecare proba de cautare, se evalueaza Tactica, ce include:
- metodele de cautare-salvare,
- comportamentul cainilor,
- admosfera si starea de spirit a echipei,
- realizarea integrala a misiunilor de catre echipa,
- nerealizarea sau abandonarea misiunilor,
- descalificarea unui membru al echipei,
- comunicarea (atit in echipa, cit si cu cei din exterior)

- Pentru tactica - sunt acordate maxim de 100 de puncte / proba de cautare.
- Pentru fiecare persoană gasita - sunt acordate maxim 100 puncte.
O persoană gasita (lasata in locul ascuns dupa gasirea ei) este numărata doar o dată pe echipa.
- Pentru o semnalizare falsa - vor fi scazute 30 puncte.
- Pentru exerciţiul de prim ajutor – sunt acordate maxim 100 de puncte.
- Pentru exerciţiul de coborire - sunt acordate maxim 100 puncte, dacă este finalizat de către
întreaga echipă (fiecare cu cainele, eventual cu bagaj de min. 20 kg),
Pentru fiecare membru al echipei care nu face proba sunt scazute 33 de puncte.
- Pentru proba de orientare-mars - sunt acordate maxim 100 de puncte, daca intreaga echipa
se incadreaza in baremul stabilit de catre organizator.
Pentru fiecare membru al echipei care nu face proba sunt scazute cite 33 de puncte.
Evaluarea finală se menționeaza cu: Admis sau Respins.
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