PRAVIDLA T.A.N. (testu vrozených vloh) PRO HONIČE
Překlad z francouzštiny: Helena Dvořáková
Pro SFSH upravil: Slavomír Hanáček

Účel:
Článek 1
Tato pravidla byla vytvořena proto, aby se ujednotily podmínky, podle nichž jsou zkoušeni honiči
(plemena skupiny 6 FCI) a na jejichž základě je jim vydáváno osvědčení o splnění T.A.N. (TESTU
VROZENÝCH VLOH).
Hlavním účelem tohoto testu je ověřit a prokázat lovecké vlohy honičů a výběrem dosáhnout jejich
zlepšení. Cílem testu je i výchova ke klasickým formám lovu.
Psi jsou zkoušeni jednotlivě, ve dvojicích, či skupinách. Páry nebo skupiny se musí skládat z honičů
stejné rasy.
Rozhodčí musí zapsat do soudcovské tabulky výsledek testu a písemné hodnocení každého psa se
zdůvodněním svého rozhodnutí. Co se týče členů dvojic či skupin, písemné hodnocení bude
individuální.
Organizace:
Článek 2
Tyto zkoušky pořádají chovatelské kluby (spolky) na vlastní zodpovědnost.
Mohou se konat při příležitosti zkoušek lovecké upotřebitelnosti (vyjma lovecké upotřebitelnosti na
barvářských zkouškách), pokud to místní podmínky umožňují. Není možné, aby tím byl narušen
průběh hlavních zkoušek a vyrušováni rozhodčí.
Chovatelský klub (spolek) je rovněž může uspořádat samostatně.
Článek 3
Této zkoušky se mohou účastnit psi všech plemen honičů ze skupiny 6 FCI, zapsaní v plemenné knize
(ČLP). Nelze nějaké plemeno diskriminovat, či znevýhodňovat členy některého chovatelského klubu
(spolku). Psi, kteří se zkoušky účastní, musí dosáhnout věku 9 měsíců. Horní hranice věku není
omezena.
Všichni jednotlivci, kteří se účastní soutěže, musí být tetováni viditelným a nezaměnitelným způsobem
nebo vybaveni mikročipem. Tetovací číslo, nebo číslo mikročipu bude zapsáno v soudcovské tabulce.
Identifikace se provádí před zkouškou ověřením tetovacího čísla nebo elektronického čipu. V případě
elektronického označení musí zodpovědný organizátor zajistit vše nezbytné k identifikaci takového
jedince.
Je zakázáno používání donucovacích prostředků, jsou však povoleny lokalizační obojky.
V případě, že jsou posuzováni psi ve dvojici či skupině, musí být jednotlivci, kteří je tvoří z důvodu
usnadnění práce rozhodčího, označeni různě barevnými a dobře viditelnými obojky nebo pásky.
Před začátkem vlastní soutěže a během čekání na svůj běh musí být psi na vodítku a neobtěžovat.
Výše zápisného ke zkoušce určuje pořádající klub (spolek).

Všeobecné podmínky:
Článek 4
Psi musí být zkoušeni rozhodčím, který má aprobaci pro posuzování zkoušek honičů, nebo
rozhodčím, který má znalosti práce honičů. Je nezbytné, aby rozhodčí měl lovecký lístek a
dostatečnou zkušenost při lovu s honiči. Ustanovení, která platí pro rozhodčí, (např. zákaz posuzování
vlastních psů atd.), platí i pro hodnotitele T.A.N.
Článek 5
Terén, ve kterém se T.A.N. bude konat, musí odpovídat skutečnému loveckému terénu pro lov
s honiči. Může se konat v jakémkoli období roku za podmínek, že terén, celý nebo jeho část, není
pokryt sněhem. Vysazování zvěře či vypouštění domácích zvířat do terénu před konáním či během
zkoušky je formálně zakázáno.
Průběh zkoušky:
Článek 6
V průběhu zkoušky se především ověřuje:
1. Povaha psa, který nesmí dávat najevo ani agresivitu, ani zřetelnou bázlivost.
2. Schopnost psa pohybovat se ve skutečném loveckém terénu, ve kterém se loví s honiči.
3. Vrozená schopnost hledání a jeho kvalita.
4. Snaha nalézt zvěř.
5. Jeho přiměřená samostatnost, která však musí být v souladu s ovladatelností.
6. Chování psa na stopě zvěře, případně při kontaktu se zvěří
Výsledky:
Článek 7
Po ukončení zkoušky mohou nastat dvě situace:
1. Zkoušející může konstatovat, že zkoušený pes splnil všech šest výše uvedených kritérií.
2. Pokud pes neobstál v jednom či více kritériích, musí být odročen.
Oprávnění:
Článek 9
Pro psy plemen honičů, která jsou podřízena pracovní zkoušce, by mělo být úspěšné splnění T.A.N.
jednou z podmínek pro jejich zařazení do plemenitby
Na základě úspěšného absolvování T.A.N. nelze vydat certifikát pro pracovní třídu na výstavách, ani
přiznat titul národního či mezinárodního šampiona.

Posudkový list T.A.N. pro plemena honičů sk. 6 FCI
Spolek francouzských smečkových honičů
Jméno psa: ………………………………………………………………………………………….
Plemeno: …………………………………………….

Pohlaví: ……………………………….

Datum vrhu: ………………………. Číslo zápisu v plemenné knize: ………………………. .
Otec: ……………………………………………. Matka: …………………………………………
Chovatel:……………………………Majitel: ………………………….Vůdce: …………………..
Výše uvedený pes / fena byl posouzen na T.A.N. honičů:
Místo konání:

Ledce, okres Mladá Boleslav

Datum: 28. října 2017

SOUDCOVSKÁ TABULKA
DISCIPLINA

MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ ZA DISCIPLINU

1. NAHÁNĚNÍ:
a) Divočák
b) Liška, zajíc
c) Spárkatá

10 bodů
5 bodů
5 bodů

2. OCHOTA K PRÁCI SE ZVĚŘÍ:
a) Hlasitost
b) Vytrvalost
c) Orientace
d) Stavění zvěře

5 bodů
10 bodů
5 bodů
5 bodů

max. 20 bodů

max. 25 bodů

3. PŘIVOLÁNÍ, VEDENÍ A POSLUŠNOST
a) Spolupráce psa s vůdcem 10 bodů
a) Poslušnost
5 bodů
b) Vedení psa vůdcem
5 bodů

Slovní zhodnocení práce psa:

VÝSLEDNÁ KLASIFIKACE
Počet získaných bodů:
Vrchní rozhodčí:
Rozhodčí:

POČET ZÍSKANÝCH BODŮ

max. 20 bodů

