Egzamin specjalności ratowniczej gruzowiskowej klasy 0.
Uprawnienia

Specjalność ratownicza klasy 0 uprawnia zespół do kontynuowania
szkolenia i przystąpienia do egzaminu klasy I
przed upływem terminu ważności specjalności ratowniczej klasy 0.

Terminy

Termin ważności specjalności ratowniczej klasy 0 wynosi 12 miesięcy
od dnia jej uzyskania.
Zespół przystępuje do egzaminu klasy 0 w wyznaczonym terminie i
miejscu, jeżeli pies ukończył co najmniej 18 miesięcy

Części egzaminu

Dokumenty

Test zachowania się psa w
stosunku do człowieka

Obiekt do próby
poszukiwawczej

Pozoranci

Jeżeli w okresie 12 miesięcy od zdania egzaminu klasy 0 zespół nie
zda egzaminu klasy I, wtedy zespół ponownie przystępuje do egzaminu
klasy 0.
Egzamin klasy 0 składa się z testu zachowania się psa w stosunku do
człowieka i próby poszukiwawczej. Test przeprowadza się przed próbą
poszukiwawczą.
Podczas egzaminu klasy 0 nie powtarza się testu zachowania się psa
w stosunku do człowieka i próby poszukiwawczej.
Przed przystąpieniem do egzaminu przewodnik psa ratowniczego
przedkłada przewodniczącemu komisji do wglądu:
1) zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie lub
paszport, w którym został dokonany wpis o szczepieniu psa przeciwko
wściekliźnie;
2) dowód ubezpieczenia przewodnika od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
1. Test zachowania się psa w stosunku do człowieka jest
przeprowadzany w następujący sposób:
1) przewodnik z psem na smyczy podchodzi do egzaminatora, który po
powitaniu się z przewodnikiem i pobawieniu się z psem odchodzi około
10 m i kładzie się na ziemi;
2) po sygnale przewodnik spuszcza psa ze smyczy i kieruje go do
pracy;
3) pies powinien oznaczyć odnalezioną osobę;
4) przewodnik pozostawia przywiązanego psa na luźnej smyczy i
oddala się od niego spokojnie; nie prowokując, egzaminator podchodzi
do psa w celu przejścia z nim i przewiązania go w inne miejsce, pies
nie powinien zachowywać się agresywnie, grozić i okazywać paniki.
Test uznaje się za niezaliczony w przypadku celowego użycia, w
stosunku do egzaminatora lub jego ubrania, przez psa zębów, pazurów
albo gdy pies zachowuje się agresywnie.
Obiekt przygotowany do próby poszukiwawczej psa gruzowiskowego
klasy 0 stanowią zniszczone albo częściowo zniszczone budynki lub
sztuczne gruzowisko, składające się z różnych materiałów,
o łącznej powierzchni od 1200 do 1500 m2, pokrywających jeden lub
kilka poziomów, zapewniające możliwość utworzenia co najmniej
sześciu kryjówek i wyznaczenia miejsc do ukrycia
pozorantów:
1) co najmniej dwie kryjówki w ciemnych pomieszczeniach lub
zagłębieniach;
2) co najmniej dwie kryjówki nisko zlokalizowane, zakopane na około 2
m;
3) co najmniej dwie kryjówki na wysokości co najmniej 2 m.
Czterech zakrytych pozorantów, w odległości od siebie nie mniejszej
niż 5 m, w dowolnie wybranych przez komisję egzaminacyjną
miejscach, o charakterystyce ukrycia:
1) jeden niewidoczny dla przewodnika, odkryty lub częściowo zakryty z

pełnym dostępem dla psa;
2) jeden zasypany w strukturze gruzów na głębokości minimum 0,5 m;
3) jeden na wysokości od 2 do 3 m ponad poziomem otaczającego go
gruzowiska, niewidoczny dla przewodnika i psa;
4) jeden umieszczony w ciemności, odkryty lub częściowo zakryty z
pełnym dostępem dla psa; pozorant powinien być umieszczony tak,
aby pozorant i pies znajdujący się przy nim nie byli widoczni dla
przewodnika.
Pozoracja mylna i
przeszkadzającej

Do próby poszukiwawczej psa gruzowiskowego klasy 0, zgodnie z
decyzją przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, mogą być
przygotowane następujące elementy pozoracji mylącej:
1) co najmniej w dwóch miejscach pokarm ludzki lub zwierzęcy,
umieszczony w sposób uniemożliwiający zjedzenie go przez psa, w
tym jedno miejsce musi umożliwiać jego obserwację
przez przewodnika;
2) co najmniej w dwóch miejscach odzież.
Podczas próby poszukiwawczej, zgodnie z decyzją
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, mogą być stosowane
elementy pozoracji przeszkadzającej:
1) lokalne, nietoksyczne zadymienie (tlące się materiały należy
ulokować w takich miejscach, aby unoszący się dym nie przesuwał się
bezpośrednio nad obsadzonymi kryjówkami);
2) hałas powodowany przez pracujące silniki spalinowe, uderzenia
młotami, bębnienie, odtwarzanie głosu lub strzały pistoletu hukowego
oddawane na otwartej przestrzeni w odległości nie bliższej niż
30 m od pracującego psa;
3) obecność pozorantów poruszających się lub znajdujących się na
gruzowisku.

Czas próby
poszukiwawczej
Wyposażenie przewodnika

Czas próby jest liczony od momentu wysłania psa do poszukiwania.
Maksymalny czas trwania próby poszukiwawczej wynosi 40 min.
Przewodnik musi być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej: kask
ochronny, rękawice ochronne, latarkę i buty o wzmocnionej podeszwie,
a także posiadać notes z przyborami do pisania oraz pojemnik z wodą
do picia dla psa
Podczas próby poszukiwawczej gruzowiskowej i testów pies:
1) nie może być wyposażony w szorki identyfikacyjne;
2) może być wyposażony w obrożę, z zapięciem umożliwiającym
samoczynne rozpięcie się jej pod wpływem obciążenia psa w
przypadku zaczepienia obroży o stały element.
2. Podczas prób i wszystkich testów jest zabronione stosowanie obroży
kolczastych i obroży
z elementami oświetleniowymi.

Wyposażenie psa

Szczegółowy przebieg
próby poszukiwawczej
gruzowiskowej klasy 0

Przewodnik melduje się u przewodniczącego komisji egzaminacyjnej,
który na wyraźne żądanie przewodnika zapoznaje go z sytuacją.
Przewodnik bez psa ratowniczego może obejść gruzowisko,
nie wchodząc na nie.
Przewodnik ma prawo wyboru techniki poszukiwania i w każdej chwili
może zmienić technikę poszukiwania:
1) pies szuka samodzielnie, przewodnik może podążać za psem;
2) pies jest prowadzony na lince, pod bezpośrednią kontrolą
przewodnika.
Przewodnik w każdej chwili może wnioskować do komisji
egzaminacyjnej o wyeliminowanie części lub całości środków pozoracji
przeszkadzającej.
Prawidłowe odnalezienie pozoranta, warunkujące zdanie próby,
polega na:
1) oznaczaniu przez psa odnalezionego pozoranta;

2) wyraźnym wskazaniu przewodnikowi przez psa miejsca odnalezienia
pozoranta;
3) słownym potwierdzeniu odnalezienia pozoranta przez przewodnika,
potwierdzonym podniesieniem do góry ręki;
4) wskazaniu egzaminatorowi przez przewodnika miejsca lokalizacji
pozoranta.
Przewodnik musi określić miejsce odnalezienia pozoranta przed
próbą nawiązania głosowego kontaktu z ukrytym pozorantem.
Pozoranci mogą być, w obecności psa ratowniczego, odsłonięci.
Przewodnik składa końcowy meldunek przewodniczącemu komisji
egzaminacyjnej.

Oznaczania osoby żywej
przez psa

Jedynymi dopuszczalnymi sposobami oznaczania przez psa
odnalezienia pozoranta są:
1) szczekanie;
2) aport rolki;
3) meldunek.
2. Oznaczanie w każdej metodzie powinno być wykonane jak najbliżej
pozoranta, w sposób umożliwiający przewodnikowi określenie miejsca
wydzielania się zapachu oraz miejsca ukrycia pozoranta.
3. Oznaczanie powinno spełniać następujące wymogi:
1) pies szczekający oznacza szczekaniem powtarzanym w czasie
minimum 10 s, jednocześnie pozostając w miejscu odnalezienia
pozoranta lub w miejscu wydobywania się zapachu
o największym natężeniu, aż do momentu dojścia przewodnika, który
rozpoczyna dojście po 10 s oznaczania i przemieszcza się tylko
podczas szczekania psa;
2) pies rolkowy podbiera rolkę oznaczeniową, przy pozorancie lub w
miejscu wydobywania się zapachu o największym natężeniu, następnie
donosi rolkę w pysku do przewodnika, na lince doprowadza
pamięciowo przewodnika do miejsca podebrania rolki; zgubienie drogi
lub ponowna próba lokalizacji węchowej podczas doprowadzania są
traktowane równoważnie jak oznaczenie fałszywe;
3) pies meldunkowy decyduje o powrocie do przewodnika, po
odnalezieniu pozoranta lub z miejsca wydobywania się zapachu o
największym natężeniu, składa meldunek w sposób precyzyjnie
określony przez przewodnika, następnie pies na lince doprowadza
pamięciowo przewodnika do miejsca odnalezienia; zgubienie drogi lub
ponowna próba lokalizacji węchowej podczas doprowadzania są
traktowane równoważnie jak oznaczenie nieprawidłowe.
Przy oznaczaniu pies nie może być w żaden sposób zachęcany
przez przewodnika lub pozoranta.
Sposób oznaczania powinien być dla psa taki sam przez cały czas
trwania egzaminów.

Przerwa

Podczas próby poszukiwawczej przewodnik ma prawo zażądać
jednorazowej przerwy.
Maksymalny czas przerwy wynosi 5 min i nie jest wliczany do czasu
poszukiwania. W czasie przerwy zespół musi opuścić gruzowisko i nie
wolno mu się z nikim porozumiewać.

Zdanie egzaminu

Próbę poszukiwawczą uważa się za zdaną, gdy:
1) nie mniej niż trzech pozorantów zostanie prawidłowo odnalezionych;
2) nie więcej niż raz zostanie wykonane oznaczenie fałszywe.
Niezdany egzamin klasy 0 można powtarzać najwyżej pięć razy. Okres
między kolejnymi terminami składania egzaminu
klasy 0 nie może być krótszy niż 2 miesiące.

W przypadku niezdania

