Všeobecná část zkušebního řádu
Všichni účastníci canisterapeutických zkoušek musí dodržovat Řád
pro ochranu zvířat platící pro CANTES o.s.

1. Účel zkoušek
canisterapeutické zkoušky kvalifikují psa pro výkon canisterapie pouze v týmu
s proškoleným psovodem, se kterým složil zkoušky.
Zkoušky jsou veřejné.

2. Účast na zkouškách
Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi a feny bez ohledu na jejich původ po
dosažení věku 6 měsíců. Požadovaný věk musí psi dosáhnout den před konáním
zkoušek.
Přihlášky na zkoušky se podávají na příslušném tiskopise do termínu, který je
uveden v propozicích . Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením
předepsaného poplatku.
Pořadatel zkoušek je oprávněn odmítnout přihlášku tehdy, odporuje-li propozicím a
jiným obecně platným předpisům.
Majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že uvedená data jsou
správná a pravdivá, že jsou mu známá ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody
způsobené jeho psem.
Všichni psi (feny) musí mít platné očkování.
Ke zkouškám nelze připustit:
a) psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé
b) feny březí více jak 30 dnů, feny do 50 dnů po porodu a háravé feny, které
nemohou být zásadně připuštěné na zkoušky ani ve zvláštní skupině, ani
zkoušeny jako poslední.
c) agresivní a nezvladatelní psi

3. Trestání a odměňování psa
Psovod vede psa na zkouškách na hladkém obojku a nesmí psa trestat ani během
zkoušek, ani v čase kdy nepředvádí. Ostnatý obojek se nesmí používat. Zachází-li
psovod se psem během zkoušek hrubě, nebo jej trestá, je ze zkoušek vyloučen.
Psovod může u zkoušek používat různé pochvaly a pamlsky.
Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmějí rušit průběh zkoušek.

4. Známkování a výsledná klasifikace

Pro posuzování jednotlivých předmětů se používá 10 stupňová škála. Sečtením
bodů ze všech disciplín dostaneme celkový počet bodů za každou zkoušku.
Minimální hranice, která je potřeba ke složení zkoušky, je 70 procent.
Rozhodčí na zkouškách nesmí posuzovat vlastní psy.

5.Platnost zkoušek
Zkouška platí po dobu výkonu CT se psem, který má splněnou zkoušku. Přerušení činnosti více
jak rok je nutné zkoušku provést znovu. Stejně, pokud Byl pes nemocen nebo po úrazu
s možnosti změny povahy psa. Vysvědčení musí vydat veterinář.
Při přerušení činnosti do jednoho roku, doloží člen potvrzení od zařízení kde byla poslední CT
provedena.
ZMP je platná nejdéle do věku 12 měsíců. Potom test pozbývá platnosti. Platnost
bude zapsána do certifikátu.

