REGULAMENT TAN
TEST DE APTITUDINI NATURALE
PENTRU CAINI SCOTOCITORI
Valabilitate:
Regulamentul TAN, Test de aptitudini naturale pentru câini de vânătoare scotocitori, a fost
prelucrat de comisia chinotehnică şi aprobat de Consiliul Director al A.Ch.R. la data de
14.02.2014 intrând în vigoare de la această dată.
Scop:
Examenul TAN – Test de aptitudini naturale pentru câini scotocitori a fost elaborat cu scopul de
a promova câini care reunesc calităţile de vânătoare, pe care orice scotocitor trebuie să le
posede la un nivel cel puţin minim. Astfel, examenul testează aptitudinile înnăscute care se
moştenesc cu o mare probabilitate şi reflectă valoarea de reproducător a parinţilor.
Dreptul de organizare:
Examenul TAN este deschis tuturor câinilor scotocitori cu vârsta minimă de 6 luni şi, respectiv,
maximă de 36 luni şi care sunt înscrişi într-o Carte de origine recunoscută de FCI. Prevederile
acestui regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii care trebuie să îndeplinească aceleaşi
cerinţe.
Arbitrii:
Câinii sunt examinaţi de unul sau doi arbitri recunoscuţi de FCI şi atestaţi pentru examene şi
concursuri de lucru pentru câini scotocitori, delegaţi conform uzanţelor în vigoare în urma
invitării lor de către Asociaţia chinologică sau clubul organizator. Asociaţia sau clubul
organizator numeşte un conducător de examen care răspunde din toate punctele de vedere de
buna desfăşurare a examenului şi, în final, vizează din partea organizatorului foile de arbitraj.
Terenul:
Examenul TAN se va desfăşura pe un teren acoperit – de preferinţă mixt ( o combinaţie de
mirişte, pârloagă, tufe şi desiş), care să permită, pe de o parte, vânatului să se ascundă şi, pe
de altă parte, câinelui să evolueze la capacitate maximă în situaţii diverse.
Vânatul:
Vânat viu utilizabil : prepelită, potârniche, fazan, iepure, în terenuri cu densitate mare.Fiecărui
câine trebuie să i se asigure un teren separat ce urmeaza a fi parcurs ( aproximativ 100 x 500
metri ).
Durata examinării:
Examenul se va desfăşura pe un interval de timp cuprins între 5 si 15 minute, cu obligaţia de a
rechema câinele de atâtea ori de cât este nevoie şi a-l pune să caute pe suprafaţa de teren ce îi
este destinată şi pe care se găseşte vânatul sau se presupune că se găseşte acesta .

Descrierea probelor testului:
Evoluţia câinelui va fi apreciată după trei criterii :
1. Instinctul de căutare şi stârnire a vânatului
Arbitrii de examen vor aprecia ardoarea şi pasiunea câinelui în căutarea vânatului, ţinând cont
de următoarele :
a. Calitatea nasului:
Calitatea nasului trebuie apreciată pe întreg parcursul lucrului. Trebuie luat in
considerare de la ce distanţă reacţionează la prezenţa vânatului, a locurilor unde a stat vânatul,
la urmele acestuia, dacă miroase mai mult solul sau se foloseşte de mirosul din aer. La testul de
aptitudini naturale trebuie luat în considerare că scotocitorul tânăr nu are suficientă experienţă
în utilizarea nasului şi de aceea trebuie stabilită în primul rând calitatea acestuia. Pentru
arbitrarea calităţii nasului este necesară o observare foarte atentă, cunoaştere şi experienţă.
b. Stilul căutării:
Nu se cere o căutare conform unei scheme, ci se arbitrează mai mult interesul de a
căuta, dorinţa de a găsi vânat ( se ia în considerare în principal lucrul de după primul vânat sau
locul în care a fost vânatul ), poziţia capului în timpul căutării, independenţa ( să nu alerge,
neatent, stânga – dreapta doar la comenzile conductorului, ci să se îndepărteze cu curaj de
acesta ). Să prezinte interes pentru căutare. Se apreciază pozitiv dacă încearcă să exploreze
mirosurile găsite, chiar dacă prin aceasta se rupe schema de căutare şi rămâne teren necăutat.
Se ţine cont şi de mişcarea rapidă, plină de vitalitate, de bucuria căutarii caracteristică rasei. La
testul de aptitudini naturale nu se cere de la scotocitorul tânăr un stil de căutare perfect, ci
trebuie observată foarte bine dorinţa de a căuta şi a găsi vânat.
c. Viteza de lucru:
Viteza de lucru se arbitrează în timpul căutării. Este importantă întotdeauna găsirea
vânatului. Viteza de lucru trebuie să fie adaptată condiţiilor de vânt, respectiv teren, astfel încât
scotocitorul să caute un teren suficient de mare şi să nu lase afară vânat.
2. Comportamentul în prezenţa vânatului:
Cu toate că săritul peste vânat este admis, este necesar ca o piesă să fie localizată şi ridicată în
timpul parcursului .
a. Scotocirea şi semnalizarea vânatului:
Sunt apreciate scotocirea sistematică şi bucuria căutării. Coada trebuie sa fie în mişcare
continuă, apropierea de vânat sau găsirea unei urme trebuie să se reflecte în modul de căutare
şi în comportamentul câinelui ( devine mai agitat, dă din coadă mai repede, adulmecă mai
insistent ). Sunt apreciate la maxim căutarea corectă pe vânt facută din instinct, viteza de
deplasare, cautarea sistematică a terenului şi găsirea vânatului exclusiv pe baza mirosului, şi nu
doar din imediata apropiere, la vederea acestuia. Dacă vânatul pleacă pe picioare, câinele
trebuie să urmărească în continuare după acesta pentru a-l ridica. Insistenţa şi perseverenţa în
căutare sunt apreciate.
3. Echilibrul nervos şi comportamentul general, pe timpul lucrului:
Se apreciază pe toată perioda parcursului următoarele :
a. Perseverenţa
Scotocitorul trebuie să caute, să lucreze perseverent, ceea ce înseamnă că pe întreg
parcursul testului vânatul trebuie căutat neîncetat şi cu pasiune. Perseverenţa se apreciază cu “
foarte bine” dacă pe întreg parcursul testului orice probă este îndeplinită cu o dorinţă hotărâtă
de lucru.

b. Subordonarea, colaborarea cu conductorul
De la scotocitorul tânăr se aşteaptă un comportament corespunzător vârstei, dar
echilibrat. Subordonarea iese în evidenţă în manevrabilitate, respectiv în îndeplinirea
comenzilor înţelese. In compania altor scotocitori care lucrează este liniştit, nu scânceşte, nu
smuceşte lesa, nu deranjează vânătoarea.
c. Comportamentul la focul de armă
Se examinează stabilitatea sistemului nervos al scotocitorului tânăr. In timpul căutării,
atunci când câinele se găseşte la cel puţin 25-30 de metri de conductor, dintr-o armă cu alice
se trag 2 focuri cu cel puţin 20 de secunde între ele. In cazul în care se lucrează exclusiv cu
vânat natural, focurile se vor trage la plecarea vânatului.
Scotocitorul cu sistem nervos bun este atent la foc, dar după câteva secunde continuă
lucrul fără să manifeste teamă. Câinele se consideră că este sensibil la foc dacă se sperie în
urma acestuia, dar după un pic de timp, fără reţinere, continuă lucrul. Câinelui îi este frică de
focul de armă dacă după foc manifestă semne de frică, nu continuă lucrul nici după trecerea
unui scurt timp, aleargă la conductor sau părăseşte terenul de teamă. Acel câine care nici după
o jumătate de minut după focul de armă nu continuă lucrul, se exclude de la examen şi se
consideră că cel de-al treilea criteriu al examenului nu este îndeplinit.Se menţionează că
examinatorul nu trebuie să exagereze cu testarea înţelepciunii la focul de armă, dar el va căuta
să aprecieze gradul de “ teamă” al câinelui.
Rezultatele:
La sfârşitul parcursului pot sa apară următoarele doua situaţii:
A . Arbitrii au apreciat fără echivoc :
- pasiunea de vânătoare în căutarea vânatului ;
- un bun comportament în prezenţa vântului ;
- un bun echilibru, în special la focul de armă .
Câinele atunci a satisfăcut toate exigenţele examenului. In fişa de arbitraj se va menţiona
ADMIS, iar în carnetul de performanţe se va trece : TAN obţinut. Punctajul minim obligatoriu
pentru a fi declarat admis este de 75 % din totalul punctelor posibile.În caz de succes, câinele
nu va fi autorizat să participe la un alt TAN.
B. Dacă câinele nu a reuşit să treacă ansamblul celor trei probe va fi declarat : AMANAT
Câinele amânat se poate prezenta din nou la un alt examen, în limita maximă de vârstă ( 36
luni).

MODEL DE FOAIE DE ARBITRAJ:
(Sigla A.Ch.R ) ( Sigla F.C.I.)

TEST DE APTITUDINI NATURALE TAN PENTRU SCOTOCITORI
Localitatea …………………….. Data ……………………..
Nr. Concurs ………….
Numele câinelui ………………………………………………..Data naşterii…………………….
Rasa………………………………………Nr. …………CO……………...Sex…………………...
Tata …………………………………………..Mama……………………………………………….
Crescător……………………………………………………………………………………………..
Proprietar……………………………………………………………………………………………..
Conductor…………………………………………………………………………………………….
APRECIERI :
I.
Instinctul de căutare şi stârnire a vânatului
Observaţii :
1.Calitatea nasului…0-10 puncte
2.Stilul căutării – găsirea urmei vânatului şi prelucrarea acesteia…0-10 puncte
3.Viteza de lucru în timpul căutării şi găsirii vânatului…0-10 puncte
Pasiune de vânătoare în căutarea vânatului - 30 puncte
II.
Comportament în prezenţa vânatului
Observaţii;
1.Modul de căutare şi comportamentul câinelui la apropierea de vânat …0-10 puncte
2.Scotocirea şi semnalizarea vânatului…0-10 puncte
3.Găsirea exclusiv a vânatului şi ridicarea acestuia…0-10 puncte
Bun comportament în prezenţa vânatului – 30 puncte
III.
Echilibrul nervos şi comportamentul general pe timpul lucrului
Observaţii :
1.Insistenţa şi perseverenţa în căutare…0-10 puncte
2.Subordonarea şi colaborarea cu conducătorul…0-10 puncte
3.Comportamentul la focul de armă…0-10 puncte
Bun echilibru , în special la focul de arma - 30 puncte.
Total general…90 puncte
IN URMA EXAMENULUI, CAINELE A OBŢINUT URMATOARUL PUNCTAJ…

EXAMEN TAN :
ADMIS

AMANAT

VIZA ORGANIZATORULUI
………………………………

ARBITRU
………………………….

ARBITRU
……………...

