SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE
155, Avenue Jean Jaures, F 93535 Aubervilliers Ceres

PRAVIDLA T.A.N. (testu vrozených vloh) PRO HONIČE
Překlad z francouzštiny: Helena Dvořáková
Účel:
Článek 1:
Tato pravidla byla vytvořena proto, aby se ujednotily podmínky, podle nichž jsou zkoušeni honiči
(plemena 6.skupiny FCI) a na jejichž základě je jim vydáváno osvědčení o splnění T.A.N. (TESTU
VROZENÝCH VLOH).
Organizace:
Článek 2:
Tyto zkoušky pořádají chovatelské kluby na vlastní zodpovědnost.
Mohou se konat při příležitosti zkoušek lovecké upotřebitelnosti, pokud to místní podmínky umožňují
(není možné, aby tím byl narušen průběh hlavních zkoušek a vyrušováni rozhodčí).
Chovatelský klub je rovněž může uspořádat samostatně, pokud je má řádně nahlášené v termínovém
kalendáři „Komise Vénérie“ (Komise pro lovecké využití honičů) a jsou zveřejněny na internetových
stránkách SCC. Musí tam být uveden i odpovědný pořadatel. Není možné organizovat tuto zkoušku,
aniž by měla požadovanou publicitu (aniž by o ní byla veřejnost dostatečně informována).
Článek 3:
Této zkoušky se mohou účastnit psi všech plemen honičů ze skupiny 6 FCI, zapsaní v plemenné knize
(LOF), nelze nějaké plemeno diskriminovat, či znevýhodňovat členy některého chovatelského klubu.
Psi, kteří se zkoušky účastní, musí dosáhnout věku 9 měsíců, což lze ověřit podle údajů v rodokmenu
nebo certificat de naissance (zápis v LOF). Horní hranice věku není omezena. Výše zápisného ke
zkoušce je stanovena na 10 Euro a může se eventuelně každoročně měnit.
Článek 4:
Psi, kteří čekají na zápis „a titre initial“ (do PReg.) a kteří dosud nemají odpovídající doklady o zápisu
do plemenné knihy, se mohou zkoušky účastnit na základě ohodnocení exteriéru (confirmation).
Přihláška k zápisu „a titre initial“ do LOF, ověření rozhodčím konfirmatérem SCC, musí být předložena
před začátkem zkoušky; v případě, že tento jedinec v testu obstojí, bude zápis s datem a místem
konání testu uveden v rubrice „Podmínky“ a musí být podepsán zkoušejícím.
Všeobecné podmínky:
Článek 5:
Psi musí být zkoušeni rozhodčím, který má aprobaci pro posuzování zkoušek honičů (pro všechna
plemena honičů), anebo zkoušející musí dostat pověření od Komise Vénérie na základě žádosti
předsedy pořádajícího klubu. Pro udělení pověření je nezbytné, aby tento pověřenec měl lovecký
lístek a dostatečnou zkušenost při lovu s honiči. Ustanovení, která platí pro rozhodčí SCC (např.
zákaz posuzování vlastních psů atd.), platí i pro hodnotitele TAN.
Článek 6:
Terén, ve kterém se zkouška bude konat, musí odpovídat skutečnému loveckému terénu pro lov
s honiči, není však nezbytné, aby se v něm reálně vyskytovala zvěř, i když by to bylo pochopitelně
velmi žádoucí. Vysazování zvěře či vypouštění domácích zvířat do terénu před konáním či během
zkoušky je formálně zakázáno.
Průběh zkoušky:
Článek 7:
V průběhu zkoušky se ověřuje:
1) povaha psa, který nesmí dávat najevo ani agresivitu, ani zřetelnou bázlivost;
2) jeho schopnost pohybovat se ve skutečném loveckém terénu, ve kterém se loví s honiči;

3) vrozená schopnost hledání (vyhledávání) a jeho kvalita;
4) jeho přiměřená samostatnost, která však musí být v souladu s ovladatelností;

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.
Výsledky:
Článek 8:
Po ukončení zkoušky mohou nastat dvě situace:
• Zkoušející může konstatovat, že zkoušený pes splnil všechna čtyři výše uvedená požadovaná
kritéria: pes má nárok na zapsání splněné zkoušky TAN.
• Pokud pes neobstál v jednom či více kritériích, musí být odročen.
Další předvádění:
Článek 10:
Úspěšné splnění kritérií TANu může pes prokázat i na zkoušce praktického lovu, aniž by v ní musel
obstát. Tuto skutečnost musí uvést předseda poroty (vrchní rozhodčí) v závěrečném vyhodnocení a
zapsat ji do pracovního průkazu (nebo PP) zmíněného psa, kde v kolonce „výsledky“ bude uvedeno
„T.A.N.“
Psi, kteří získali osvědčení praktického lovu (loveckou upotřebitelnost) nebo B.A.C.(osvědčení
schopností pro praktický lov) jsou osvobozeni od povinné účasti na TAN, neboť již prokázali svoje
lovecké kvality.
Homologace výsledků:
Článek 11:
Pořadatel TAN musí odeslat na „SCC – sekretariát – T.A.N. honičů“ jeden stejnopis výsledků T.A.N.
s identifikačními údaji každého zúčastněného jedince (plemeno, jméno, tetovací číslo nebo
elektronický identifikační kód, datum narození, číslo zápisu v LOF nebo Reg.). Tyto dokumenty budou
podepsány jedním či více zkoušejícími. Další kopie budou zaslány předsedům chovatelských klubů
zúčastněných plemen. Tato procedura je nezbytná k homologaci výsledků v kartotéce LOF.
Co se týká TAN, které byly splněny v rámci zkoušek praktického lovu, pořadatel hlásí všechny
výsledky ve společném dokumentu přímo Komisi Vénérie. Zaregistrování výsledků TAN proběhne
automaticky na pracovišti LOF.
Oprávnění:
Článek 12:
Pro psy plemen honičů, která jsou podřízena zkoušce, je úspěšné splnění TAN jednou z podmínek pro
jejich zařazení do plemenitby; je navíc i jednou z podmínek pro zapsání jedince do LOF „a titre initial“
(do PReg.).
Nelze na jeho základě vydat certifikát pro pracovní třídu na výstavách, ani přiznat titul národního či
mezinárodního šampiona.

