
PĒDU MEKLĒŠANAS SERTIFIKĀCIJA

ORGANIZATORS
Šīs sertifikācijas organizators ir K-9.LV suņu apmācības centrs. Organizators ir atbildīgs par personāla,
aprīkojuma un šīs sertifikācijas prasībām atbilstošām pēdām piemērotas vietas nodrošināšanu.

TIESNEŠI
Gadījumā, ja sertifikācijas pasākums tiek plānots vairākām komandām, organizatoram ir tiesības uzaicināt
neatkarīgu tiesnesi(-šus), kas pārraudzītu sertifikācijas procesu un rezultātus. Tiesneša(-u) pamatuzdevums ir
nodrošināt sertifikācijas procesu “double blind” metodoloģijas un sertifikācijas noteikumu ietvaros.
Tiesnesis(-ši) arī kontrolē izlozes procesu un risina iespējamos strīdus starp dalībniekiem un organizatoriem.

Tiesneša(-u) lēmumi visos jautājumos ir galīgi un neapstrīdami . Tiesnesim(-šiem) ir jāpaskaidro savi lēmumi,
taču ir jāatturas no diskusijām ar jebkuru no neapmierinātajām pusēm.

VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
Šīs sertifikācijas mērķis ir novērtēt K9 komandas spēju atrast konkrētu personu pa viņa/viņas pēdām un
sniegt K9 hendleriem, kas piedalās sertifikācijā, viņu suņu novērtējumu. Šī sertifikācija nav sacensības,
komandu vērtējumi netiek salīdzināti, kā arī netiek noteikta komandas ieņemtā vieta.

Visas sertifikācijas pēdas tiek vērtētas “nokārtots” (pēdu licējs ir atrasts) vai “nav nokārtots” (pēdu licējs nav
atrasts) ar šādiem izņēmumiem:

● Lai izslēgtu teritorijas izmeklēšanas atrašanu (air-scent), sertifikāts netiks piešķirts, ja komanda
atradīs pēdu licēju, taču suns jau pēdas pirmajā pusē būs pēdu licēju izsmaržojis;

● Lai izslēgtu nejaušu atradumu, sertifikācija netiks piešķirta, ja komanda atradīs pēdu licēju, taču suņa
maršruts pēc tā GPS ieraksta būtiski atšķiras no pēdu licēja maršruta.

Piezīme: Mēs saprotam, ka dažkārt abu veidu atradumi var notikt reālajā dzīvē un ir ļoti pozitīvi notikumi, taču
šīs sertifikācijas mērķis ir pārbaudīt tikai K9 komandas pēdu meklēšanas spējas.

KOMANDA
Katra komanda sastāv no suņa un suņa hendlera, kuru pavada organizatoru nozīmēts komandas asistents, kā
arī suņa hendleris var izvēlēties uzaicināt vēl vienu personu (backup).

Komandas asistents seko hendleram un dara visu iespējamo, lai netraucētu komandas kustībai un nenovērstu
komandas uzmanību. Asistents un backup nedrīkst sniegt nekādu palīdzību vai padomu K9 hendleram
(izņemot palīdzību saistībā ar automašīnu satiksmi, ja tas ir nepieciešams).

DOUBLE BLIND
Visas pēdas tiek veiktas “double blind” metodē ar GPS verifikāciju. Pēda tiek uzskatīta par double blind, ja
nevienam komandas dalībniekam, kā arī K9 komandai sekojošām personām nav zināšanu par pēdas virzienu,
konfigurāciju vai pēdu licēja atrašanās vietu galapunktā.

GPS VERIFIKĀCIJA UN VIDEO IERAKSTĪŠANA
Sertifikācijas pēdu atļauts ierakstīt video.

Katrs pēdu licējs un katra K9 komanda maršruta reģistrēšanai ir aprīkota ar GPS ierīci. Kad sertifikācijas pēda
ir pabeigta, organizatori uzklāj GPS ierakstus vienu virs otra, lai pārbaudītu komandas un pēdas licēja
maršrutu savstarpējo atbilstību. Tas nenozīmē, ka komandas maršrutam jābūt identiskam pēdu licēja
maršrutam, tomēr komandai ir jāseko pēdu licēja maršruta plūsmai, ņemot vērā vēju un reljefu. Par noiešanu



no pēdu licēja maršruta un labošanos (suns zaudē pēdas, novirzās no tām, bet spēj atgriezties), sods nav
paredzēts.

DROŠĪBA
Katrs K9 hendleris ir pilnībā atbildīgs par savu veselību un drošību, kā arī par sava suņa veselību un drošību.
Visā sertifikācijas laikā K9 hendlerim ir pilnībā jakontrolē savs K9, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai:

● sertifikācijas zonās suns neapdraudētu cilvēku un citu suņu veselību un drošību;
● suns netraucētu citu suņu darbu;
● suns nebojātu citu īpašumu.

Suņiem, kas atrodas sertifikācijas zonu tuvumā, jābūt izolētiem automašīnās vai būros. K9 hendleri tiks
informēti par pastaigu vietām.

K9 DROŠĪBA UN LABSAJŪTA
Suņiem, lai piedalītos sertifikācijā, jābūt veseliem un kopumā labā formā. Organizatoriem ir tiesības atteikt
dalību jebkuram, viņuprāt, dalībai nepiemērotam sunim.

K9 hendleriem pirms sertifikācijas, tās laikā un pēc tās ir jānodrošina pienācīga aprūpe savam K9 (ūdens,
fiziskā pārbaude, atpūtas periodi, utt.). Nežēlīga vai aizskaroša izturēšanās pret K9 ir aizliegta un, ja šāda
uzvedība tiks novērota, komanda nedrīkstēs piedalīties sertifikācijā, kā arī sertifikācijas rezultāti tiks uzskatīti
par nederīgiem.

K9 hendleriem ir atļauts ienest ūdeni un ledu sunim dzeršanai, kā arī izmantot to suņa atdzesēšanai. K9
hendleriem ieteikts ņemt līdzi pirmās palīdzības aptieciņas un nepieciešamos drošības instrumentus, un
nepieciešamības gadījumā tos izmantot. K9 hendlerim ir atļauts mutiski iedrošināt un glāstīt savu K9.

UZVEDĪBA
Gadījumā, ja K9 hendleris neievēro sertifikācijas noteikumus vai izrāda necieņu vai rupju uzvedību pret citiem
dalībniekiem, organizatoriem vai tiesnešiem, K9 komanda var tikt atsaukta no sertifikācijas. Veiktie
maksājumi netiks atmaksāti.

PĒDAS LIKŠANAS PAMATPRINCIPI
Tā kā šī sertifikācija nav sacensību pasākums, organizatora mērķis nav nodrošināt visām dalībkomandām
vecuma, garuma, reljefa, utt., ziņā absolūti līdzvērtīgas sertifikācijas pēdas, taču tiks pieliktas saprātīgas
pūles, lai pēdas saglabātu sertifikācijas prasības.

PĒDU LICĒJS
Pēdu licējam ir jābūt sunim nezināmam. Persona nedrīkst darboties kā pēdu licējs, ja:

● Viņš/viņa ir ģimenes loceklis vai draugs, kurš regulāri apmeklē māju, kurā dzīvo suns;
● Viņš/viņa 90 dienu laikā pirms sertifikācijas ir ieklājis pēdu vai regulāri ar to komunicējis.

Katrs pēdu licējs saņem no organizatoriem norādījumus par vēlamajiem sertifikācijas pēdas parametriem.
Pēdu licējam ir jāziņo organizatoriem par visām būtiskajām maršruta kļūdām. Pēc informācijas saņemšanas
organizatori izlemj, vai šīs maršruta izmantošana atbilst sertifikācijas prasībām. Pēdu licējam pēc iespējas
drīzāk jāinformē organizatori par bažām, saistītām ar maršruta drošību (proti, viņu pašu un suņa, hendlera un
pavadošo personu drošību) pēdu likšanas laikā vai galapunktā.

Pēdu licējs atradīsies galapunktā visos gadījumos, izņemot transportlīdzekļa scenāriju.

APRĪKOJUMS
Pēc noklusējuma, sertifikācijas laikā suns strādā pie garas pavadas un tam ir uzvilkts krūšu un/vai kakla
siksna. Ir atļauts izmantot K9 vestes dzesēšanai/sildīšanai, cits K9 ekipējums ir atļauts tikai ar organizatora
piekrišanu. K9 hendleriem ir atļauts nēsāt līdzi mugursomu ar nepieciešamajiem piederumiem un
instrumentiem, piemēram, pirmās palīdzības komplekts, glābšanas rīku komplekts, laikapstākļu aprīkojums,
papildus pavada, utt.

SMARŽU PARAUGS
Pirms pēdas uzņemšanas, K9 hendleris saņems nepiesārņotu smaržu paraugu (1., 2. Līmenis), vai tiks ierādīts
apvidus/objekts, no kura būs jāsavāc smaržu paraugu atbilstoši sertifikācijas scenārijam (3. līmenis un
augstāks), vai tiks ierādīts zonas sākums (“Pēdējais redzētais apvidus”, 3.līmenis un augstāks).
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Hendlerim nav pienākuma izmantot smaržu paraugu.

ATRADUMS
Galapunktā nav nepieciešams formāls ID. Gadījumā, ja suns neveic viegli nolasāmu ID, suņu barības, rotaļlietu
vai balss apbalvojuma nodrošināšana tuvu personai, kas iespējams ir pēdu licējs, tiek uzskatīts par pozitīvu
ID.

Gadījumā, ja suņa ID ietver agresīvu riešanu, konfrontējošu fizisku kontaktu vai kodienu un/vai, ja suns tiek
apbalvots ar agresīvu/konfrontējošu spēļu vai kodienu, suņa hendlerim iepriekš jābrīdina organizators.
Organizators centīsies nodarbināt pēdu licēju kas ir kvalificēts šim darbam, bet, gadījumā, ja šādu cilvēku
neizdosies atrast, suņa hendleris un organizators centīsies atrast citu K9 komandai piemērotu risinājumu un
tajā pašā laikā nodrošinās nepieciešamo drošības līmeni pēdu licējam (piemēram, suns var nēsāt uzpurni).

Pēdu licējs galapunktā nedrīkst būt skaidri redzams un var būt maskējies. Pēdu licējām jāpaliek nekustīgai
līdz suņa ID.

PĒDU IZLOZES
Gadījumā, ja sertifikācijas pasākumā piedalās vairākas K9 komandas, katrai komandai tiks izlozēta
sertifikācijas pēda.

PIEDALĪŠANĀS IZMAKSAS
Organizatori neatmaksās nekādas veiktās iemaksas K9 hendlera neierašanās gadījumā, kā arī, ja K9 hendleris
tiek izslēgts no sertifikācijas par šo noteikumu neievērošanu.

KUCES MEKLĒŠANĀS LAIKĀ
Kuces meklēšanās laikā drīkst piedalīties sertifikācijā, izpildot šādus nosacījumus:

● Pirms pasākuma organizatori tiek informēti, ka kucei ir meklēšanās periods;
● Suns neizmanto koplietošanas pastaigu vietas.

ATKĀRTOTA PĀRBAUDE
Gadījumā, ja komanda neiztur sertifikācijas pēdu, tā var lūgt atkārtotu pārbaudi ne agrāk kā 30 dienas pēc
iepriekšējā sertifikācijas mēģinājuma. Ja pēdas garums, vecums vai cits parametrs būtiski atšķiras no
sertifikācijas prasībām kā arī citu neparedzētu apstākļu gadījumā, retos gadījumis, organizatori var veikt
atkārtotu pārbaudi jaunā pēdā arī ātrāk.

PUBLICITĀTE
Sertifikācijas rezultāti un pēdas attēli kopā ar īsu aprakstu tiks publicēti tiešsaistes platformās ar publisku
piekļuvi.

SERTIFIKĀCIJAS LĪMEŅI

DEFINĪCIJAS

VIDE. Šīs sertifikācijas vajadzībām ir 2 vides veidi:
1) Dabiskā vide – meži, lauki, pļavas, purvi, utt.
2) Piepilsētas vide – viss iepriekš minētais un papildus dažas apdzīvotas vietas ar cieta seguma ceļiem un
ielām ar mājām un ēkām (ciemi, piepilsētas dzīvojamie rajoni, industriālie rajoni).

VIRSMAS. Šīs sertifikācijas vajadzībām ir 2 veidu virsmas:
1) Mīksta virsma – zāle, lapas, sūnas, nezāles, netīrumi, miza, koka skaidas, grants, u.c.
2) Cietā virsma – bruģis/ķieģelis, betons, presēta grants, asfalts, u.c.

SECĪBA. K9 komandai atļauts izvēlēties, vai uzsākt sertifikācijas procesu dabas vai piepilsētas vidē. 1.līmeņa
sertifikācija kādā no vides veidiem ir jānokārto pirms 2.līmeņa sertifikācijas mēģinājuma. 2.līmeņa
sertifikācija ir jānokārto pirms 3.līmeņa sertifikācijas mēģinājuma, un 3.līmeņa sertifikācija ir jānokārto pirms
4.līmeņa sertifikācijas utt.

3



LAIKA IEROBEŽOJUMS. K9 komandai ir jāatrod pēdu licēju noteiktajā laikā. Laiku sāk skaitīt no brīža, kad
hendleris dod sunim komandu sākt strādāt pa pēdām vai, ja komanda netiek dota, no brīža, kad hendleris sāk
kustēties pēc smarzu parauga prezentācijas sunim. Organizatori atsevišķos gadījumos var pieņemt lēmumu
par laika ierobežojumu pagarināšanu (piemēram, ja pēda ir garāka par plānoto vai jebkādu neparedzētu
apstākļu dēļ).

1.LĪMENIS “DABISKĀ VIDE”

Virsmas kritēriji: Mīksta virsma
Pēdu vecums: 60-90 minūtes
Pēdu garums: 600-800 metri
Piesārņojums: No nulles līdz zemam zināmā piesārņojuma līmenim (atkarīgs no vietas)
Pēdu sākums: Jebkurš iespējamais virziens no sākuma punkta, ieskaitot atpakaļgaitas kustību (backtrack)
Smaržu paraugs: Izsniegts K9 hendlerim stikla burkā
Elementi:

● Vismaz 3 pagriezieni (vismaz 4 virziena maiņas)
● Vismaz 1 nelineārs elements (backtrack, cilpa, smaržu dīķis, utt). Šis elements var parādīties jebkurā

ceļa punktā, ieskaitot sākuma vai finiša zonu.
Laika ierobežojums: 20 minūtes

1.LĪMENIS “PIEPILSĒTAS VIDE”

Virsmas kritēriji: Apmēram 60-70% mīksta virsma, 30-40% cieta virsma
Pēdu vecums: 45-60 minūtes
Pēdu garums: 500-700 metri
Piesārņojums: No zema līdz vidēja zināma piesārņojuma līmenim (atkarīgs no atrašanās vietas)
Pēdu sākums: Mīksta virsma, jebkurš iespējamais virziens no sākuma punkta, ieskaitot atpakaļgaitas kustību
(backtrack)
Smaržu paraugs: Izsniegts K9 hendlerim stikla burkā
Elementi:

● Vismaz 2 pagriezieni (vismaz 3 virziena maiņas)
● Vismaz 1 cieta seguma ceļu (ielu) krustojums.

Laika ierobežojums: 30 minūtes

2.LĪMENIS “JAUKTA VIDE” (DABAS + PIEPILSĒTAS)

Virsmas kritēriji: Apmēram 50% mīksta virsma, 50% cieta virsma
Pēdu vecums: 120-150 minūtes
Pēdu garums: 800-1000 metri
Piesārņojums: No zema līdz vidēja zināma piesārņojuma līmenim, citu cilvēku ieklātajām pēdām jābūt
svaigākām, nekā komandai piešķirtā pēdu licēja ieklātajām pēdām (atkarībā no vietas)
Pēdu sākums: Jebkurš iespējamais virziens no sākuma punkta, ieskaitot atpakaļgaitas kustību (backtrack)
Smaržu paraugs: izsniegts K9 hendlerim stikla burkā vai jebkura izmēra un materiāla objekts, kas pieder
pēdu licējam
Elementi:

● Vismaz 3 pagriezieni (vismaz 4 trases virziena maiņas)
● Gadījumā, ja ir šaubas par pietiekama piesārņojuma esamību pēdā, 2.persona veiks vienu apzinātu

jebkuras konfigurācijas krustojumu (cross) vai sadalīšanu (split). 2.persona sāk kustību 30-60
minūtes pēc tam, kad sākotnējais pēdu licējs atstāj starta zonu.

Laika ierobežojums: 40 minūtes

3.LĪMENIS DABISKA VIDE

UZ SCENĀRIJIEM BALSTĪTS LĪMENIS, KAS TIKS DEFINĒTS VĒLĀK

4.LĪMENIS PIEPILSĒTAS VIDE

UZ SCENĀRIJIEM BALSTĪTS LĪMENIS, KAS TIKS DEFINĒTS VĒLĀK
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