FH 1
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ
ΒΑΘΜΙΔΑ 1
Παραμονή πάνω στη χαραγμένη διαδρομή
Αντικείμενα (3 Χ 5, 1 Χ 6)=
Σύνολο

79 βαθμοί
21 βαθμοί
100 βαθμοί

Διασταυρούμενη διαδρομή, χρόνος εκτέλεσης: 30’ λεπτά
Όροι συμμετοχής
Την ημέρα της Εξέτασης ο σκύλος πρέπει να έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία.
Καμία εξαίρεση δεν επιτρέπεται. Προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι να έχει περάσει
επιτυχώς την Εξέταση Σκύλου Συνοδείας BH/VT, σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας.
1. Απόδοση κατά την Ιχνηλασία
Ο σκύλος πρέπει να δείξει την αυτοπεποίθησή του στην ιχνηλασία, σε μια διαδρομή με
ελάχιστο μήκος 1200 βημάτων, η οποία έχει χαραχθεί τουλάχιστον 3 ώρες νωρίτερα και η
οποία χαράχτηκε από ένα ξένο προς τον σκύλο Ιχνηθέτη (Ι), με έξι ορθές ‐ΣτΜ. 90ο‐ γωνίες
(βλ. σχέδια), λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις δυνατότητες του χώρου Εξέτασης. Η διαδρομή
διασταυρώνεται τουλάχιστον από δυο άλλες νεώτερες διαδρομές που χαράσσονται από
ένα ξένο Ι σε δυο διαφορετικά σημεία, τα οποία πρέπει να απέχουν αρκετά μεταξύ τους .
Κατά μήκος της διαδρομής, σε ανόμοιες αποστάσεις, τοποθετούνται τέσσερα αντικείμενα
εμφανώς τοποθετημένα, τα οποία βρίσκονται στην τσέπη του Ι, τουλάχιστον 30 λεπτά πριν
τη χάραξη. Μέσα στην διαδρομή πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι
αντικειμένων (Υλικά: π.χ. δέρμα, ύφασμα, ξύλο). Οι διαστάσεις των αντικειμένων πρέπει να
είναι περίπου: μήκος 10 εκ., πλάτος 2‐3 εκ. και ύψος 0.5 – 1 εκ. Το χρώμα τους δεν
επιτρέπεται να διαφοροποιείται έντονα από αυτό του εδάφους.
Οι αριθμοί που αναγράφονται πάνω στα αντικείμενα πρέπει να ταυτίζονται με τον αριθμό
της διαδρομής. Αυτά τα αντικείμενα πρέπει να εντοπιστούν από τον σκύλο είτε με
«πιάσιμο», είτε με «δείξιμο».
Πριν την έναρξη της Εξέτασης, ο Κ πρέπει να παρουσιαστεί στον ΚΕ και να τον ενημερώσει
εάν ο σκύλος του «πιάνει» (ΣτΜ με το στόμα) τα αντικείμενα ή «δείχνει». Αν ένας σκύλος
«πιάσει» και «δείξει» (ΣτΜ δηλαδή και τους δυο τρόπους ένδειξης των αντικειμένων) στην
ίδια διαδρομή, αυτό θεωρείται λάθος. Θα βαθμολογηθούν μόνο τα αντικείμενα που ο
σκύλος έδειξε με τον τρόπο που ο Κ δήλωσε στον ΚΕ.
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Επιτρέπεται στον Κ να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο ο σκύλος του θα ιχνηλατήσει, με ή
χωρίς λουρί.
Το λουρί επιτρέπεται να είναι χαλαρό, αρκεί να μην φεύγει από τα χέρια του Κ.
2. Χάραξη διαδρομών
Ο ξένος προς τον σκύλο Ι, λαμβάνει από τον ΚΕ ή αντίστοιχα από τον Υπεύθυνο Ιχνηλασίας
(ΥΙ), ένα σχεδιάγραμμα με τη διαδρομή. Ο ΚΕ / ΥΙ περιγράφει στον Ι τη διαδρομή που
πρέπει να χαράξει, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του χώρου Εξέτασης, όπως
δέντρα, στύλους, καλύβες κλπ. Πριν την εκκίνηση ο Ι δείχνει στον ΚΕ τα τέσσερα
αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσει. Το σημείο εκκίνησης της διαδρομής πρέπει να
σηματοδοτείται καθαρά, με πάσσαλο που τοποθετείται στο αριστερό μέρος της αφετηρίας
και παραμένει στο σημείο αυτό για όλη τη διάρκεια της ιχνηλασίας. Ο Ι πρέπει να
παραμείνει για λίγο στο σημείο εκκίνησης και μετά να προχωρήσει προς την
προκαθορισμένη από τον ΚΕ διαδρομή.
Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται σε ανόμοιες αποστάσεις κατά μήκος της
διαδρομής και όχι εντός 20 βημάτων πριν ή μετά την στροφή. Το πρώτο αντικείμενο πρέπει
να τοποθετηθεί μετά τα πρώτα 250 βήματα από το σημείο εκκίνησης.
Το τέταρτο και τελευταίο αντικείμενο πρέπει να τοποθετηθεί στο τέλος της διαδρομής. Τα
αντικείμενα δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται πάνω στην γωνία ή κοντά σε αυτήν. Τα
αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται ακριβώς πάνω στην διαδρομή και όχι δίπλα σε αυτήν.
Τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί τα αντικείμενα θα σημειωθούν από τον Ι στο σχέδιο της
διαδρομής με ένα «Χ».
Είναι αυστηρά υποχρεωτικό, η διαδρομή να χαράσσεται πάνω σε διαφορετικά εδάφη. Δεν
είναι υποχρεωτικός ένας δρόμος με σκληρή επιφάνεια. Η διαδρομή θα πρέπει να
χαράσσεται με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κάθε σχήμα
πρέπει να αποφεύγεται.
Τριάντα λεπτά μετά τη χάραξη της διαδρομής, ένας δεύτερος Ι, άγνωστος στον σκύλο, από
ένα σημείο που θα του υποδείξει ο ΚΕ, πρέπει να «κόψει» τη διαδρομή (ΣτΜ να πατήσει
μια διασταυρούμενη με τη βασική) σε δύο σημεία, όχι στο πρώτο ή στο τελευταίο σκέλος
και όχι 40 βήματα πριν ή μετά μία γωνία.
3. Εκτέλεση της Ιχνηλασίας
Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στον σκύλο να «πάρει» την μυρωδιά. Θα πρέπει να
έχει εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ήρεμα, κατά το δυνατόν χωρίς επιρροή από τον Κ
(επιτρέπεται η ΠΕ «ψάξε») να «πάρει την μυρωδιά». Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο Κ να
παρακινήσει έντονα τον σκύλο με το χέρι του, ώστε να τον προκαλέσει να ιχνηλατήσει.
Αν ο Κ έχει την εντύπωση ότι ο σκύλος του δεν «πήρε» σωστά την μυρωδιά, έχει τη
δυνατότητα να επανεκκινήσει το σκύλο του, αλλά μόνο εάν ο σκύλος δεν έχει
απομακρυνθεί περισσότερο από 15 βήματα από το σημείο εκκίνησης. Σε αυτή την
περίπτωση επιβάλλεται αφαίρεση 4 βαθμών.
Η ιχνηλασία θα πρέπει να εκτελείται ήρεμα, ούτως ώστε ο Κ να μπορεί να ακολουθεί με
ρυθμό βηματισμού. Μόλις ο σκύλος βρει ένα αντικείμενο, πρέπει αμέσως να το «πιάσει» ή
να το «δείξει» με σιγουριά. Όταν ο σκύλος «δείχνει» το αντικείμενο, επιτρέπεται να πράξει
αυτό είτε όρθιος, είτε στη θέση «κάτσε», είτε στη θέση «κάτω». Ο Κ πρέπει να πάει αμέσως
στο σκύλο του, να σηκώσει ψηλά το αντικείμενο και να το βάλει στην τσέπη του. Ο Κ
επιβραβεύει το σκύλο και τον αφήνει να συνεχίσει να ιχνηλατεί. Εάν ο σκύλος βρει ένα
αντικείμενο το οποίο δεν έχει τοποθετηθεί από τον Ι, δεν επιτρέπεται ούτε να το πιάσει,
ούτε να το δείξει. Αν ο σκύλος ακολουθήσει την διασταυρούμενη διαδρομή για περίπου 25
βήματα, πρέπει να διακοπεί η Εξέταση. Αν μετά την πάροδο 30 λεπτών από την στιγμή της
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εκκίνησης, ο σκύλος δεν έχει φτάσει στο τέλος της διαδρομής, η Εξέταση Ιχνηλασίας θα
διακοπεί από τον ΚΕ.
4. Αξιολόγηση
Η υψηλότερη βαθμολογία των 100 βαθμών μπορεί να αποδοθεί, όταν ένας σκύλος
επιδείξει με πειστικό τρόπο ότι ιχνηλατεί από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδρομής και
είτε «πιάσει», είτε «δείξει» και τα τέσσερα αντικείμενα. Όλες οι γωνίες πρέπει να
εκτελεστούν με σιγουριά. Ο σκύλος δεν πρέπει να επηρεαστεί από τις διασταυρούμενες
διαδρομές. Εάν ο σκύλος δεν «δείξει» κάποιο αντικείμενο δεν αποδίδονται βαθμοί για
αυτό. Αν ο σκύλος δεν βρει κανένα από τα αντικείμενα που τοποθέτησε ο Ι, ο Τομέας Α
αξιολογείται με ανώτατη βαθμολογία το «Επαρκής». Αν ο σκύλος κάνει λάθος ένδειξη (π.χ.
δεν υπάρχει αντικείμενο, ή υπάρχει αντικείμενο που δεν έχει τοποθετηθεί από τον Ι)
ακολουθεί μια γενική αφαίρεση 2 βαθμών.
5. Απονομή του Τίτλου Εργασίας, Σκύλος Ιχνηλάτης Βαθμίδα 1 (FH 1)
Ο τίτλος Εργασίας FH 1, επιτρέπεται να αποδοθεί μόνο αν ο σκύλος έχει αξιολογηθεί
τουλάχιστον με 70 βαθμούς.
Για αξιολόγηση αποδίδονται:
Μέγιστοι Βαθμοί

Εξαίρετος

Πολύ Καλός

Καλός

Επαρκής

Ανεπαρκής

100 βαθμοί

96 ‐ 100

90 – 95

80 – 89

70 – 79

0 ‐ 69
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FH 1:

Σχέδια διαδρομών για FH
(Δεν είναι υπό κλίμακα)
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FH 2
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ
ΒΑΘΜΙΔΑ 2
Η διαδρομή χαράσσεται από ένα ξένο στο σκύλο Ιχνηθέτη (Ι), έχει μήκος περίπου 1800
βήματα, , με 8 σκέλη , 7 γωνίες, 7 αντικείμενα, η οποία έχει χαραχθεί περίπου 180 λεπτά
νωρίτερα, διασταυρώσεις διαδρομές, χρόνος εκτέλεσης της άσκησης 45 λεπτά.
Κατανομή βαθμών
Παραμονή πάνω στη χαραγμένη διαδρομή
Αντικείμενα 7 Χ 3
Σύνολο

79 βαθμοί
21 βαθμοί
100 βαθμοί

Αν ο σκύλος δεν βρει κανένα αντικείμενο, η τελική αξιολόγηση μπορεί να είναι κατ’
ανώτατο «Επαρκής».
Όροι συμμετοχής
Την ημέρα της Εξέτασης ο σκύλος πρέπει να έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία.
Καμία εξαίρεση δεν επιτρέπεται. Προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι να έχει περάσει
επιτυχώς την Εξέταση Σκύλου Συνοδείας BH/VT, σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας.
Γενικά
Ο ΚΕ ή ο Υπεύθυνος Ιχνηλασίας (ΥΙ), ορίζει το σχήμα της διαδρομής, προσαρμόζοντάς το
στις ιδιαιτερότητες του χώρου της Εξέτασης. Οι Ιχνηλασίες πρέπει να εκτελεστούν σε δύο
διαφορετικές ημέρες. Δεν επιτρέπεται για παράδειγμα σε κάθε Ιχνηλασία, όλες οι γωνίες
και αντικείμενα να έχουν την ίδια απόσταση, δηλαδή να είναι τοποθετημένα με το ίδιο
μεσοδιάστημα. Το σημείο εκκίνησης της διαδρομής πρέπει να σηματοδοτείται καθαρά, με
πάσσαλο που τοποθετείται στο αριστερό μέρος της.
Ο ΚΕ κάνει κλήρωση για τη σειρά έναρξης των συμμετεχόντων, μετά την χάραξη των
διαδρομών.
Ο Ι πρέπει να δείξει στον ΚΕ ή τον ΥΙ, πριν την έναρξη της χάραξης, τα αντικείμενα που θα
χρησιμοποιήσει. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν αντικείμενα τα οποία έχουν
απορροφήσει καλά την οσμή του Ι (περίπου 30 λεπτά). Ο Ι πρέπει να παραμείνει για λίγο
στο σημείο εκκίνησης και μετά να προχωρήσει με κανονικό βηματισμό προς την
προκαθορισμένη διαδρομή.
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Τα σκέλη και οι γωνίες πρέπει επίσης να χαραχθούν με κανονικό βηματισμό (βλ.
σχεδιάγραμμα), το πρώτο αντικείμενο πρέπει να τοποθετηθεί μετά από τουλάχιστον 100
βήματα στο πρώτο ή το δεύτερο σκέλος, τα υπόλοιπα μπορούν να τοποθετηθούν
οπουδήποτε, ακόμα και δύο στο ίδιο σκέλος και το έβδομο αντικείμενο τοποθετείται στο
τέλος της διαδρομής. Τα σκέλη πρέπει να χαραχθούν λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες του χώρου Εξέτασης. Ένα σκέλος πρέπει να περιλαμβάνει ένα ημικύκλιο, με
ακτίνα μήκους τουλάχιστον τρεις φορές το μήκος του λουριού (30 μ.). Το ημικύκλιο ξεκινά
και τελειώνει με ορθή γωνία. Τουλάχιστον δύο γωνίες πρέπει να είναι οξείες. Οι οξείες
γωνίες πρέπει να είναι από 30 έως 60 μοίρες (βλ. Σχεδιάγραμμα). Τα διαφορετικά
αντικείμενα (Υλικά: π.χ. δέρμα, ύφασμα, ξύλο) μπορούν να τοποθετηθούν με
ανομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα σκέλη, αλλά όχι στο διάστημα των 20 βημάτων πριν και 20
μετά από γωνία. Το τελευταίο αντικείμενο πρέπει να τοποθετείται στο τέλος της διαδρομής.
Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται ενόσω ο Ι είναι εν κινήσει. Μετά την τοποθέτηση
του τελευταίου αντικειμένου, ο Ι πρέπει να βαδίσει σε ευθεία ακόμα μερικά βήματα. Οι
διαστάσεις των αντικειμένων πρέπει να είναι περίπου: μήκος 10 εκ., πλάτος 2‐3 εκ. και
ύψος 0.5 – 1 εκ. Το χρώμα τους δεν επιτρέπεται να διαφοροποιείται έντονα από αυτό του
εδάφους. Οι αριθμοί που αναγράφονται πάνω στα αντικείμενα πρέπει να ταυτίζονται με
τον αριθμό της διαδρομής. Όταν χαράσσεται η διαδρομή, ο Κ και ο σκύλος πρέπει να
παραμείνουν εκτός οπτικής επαφής. Τριάντα λεπτά πριν την έναρξη της Ιχνηλασίας ένας
δεύτερος Ι, άγνωστος στον σκύλο, πρέπει να χαράξει μια διαδρομή, διασταυρούμενη με τη
βασική. Αν η διασταυρούμενη διαδρομή περιλαμβάνει δύο σκέλη τότε αυτά πρέπει να
έχουν μεταξύ τους γωνία τουλάχιστον 60 μοιρών. Η διασταυρούμενη διαδρομή δεν
επιτρέπεται να χαραχθεί 40 βήματα πριν ή 40 μετά από μία γωνία και δεν επιτρέπεται να
τέμνει το πρώτο ή το τελευταίο σκέλος ούτε το ίδιο σκέλος δύο φορές.
Ενόσω ο σκύλος εκτελεί την άσκηση Ιχνηλασίας, ο ΚΕ, ο Ιχνηθέτης και οι συνοδοί δεν
επιτρέπεται να παρευρίσκονται στην περιοχή, όπου η Ομάδα (Κ και σκύλος) έχουν το
δικαίωμα να ψάξουν.
α) Προφορική Εντολή (ΠΕ): «Ψαξε» (such)
Η ΠΕ «ψάξε» επιτρέπεται να δοθεί στην έναρξη και μετά την ανεύρεση κάθε αντικειμένου.
Επίσης επιτρέπονται ευκαιριακές επιβραβεύσεις και ευκαιριακές Π.Ε. «ψάξε» εκτός από τις
γωνίες και τα αντικείμενα.
β) Εκτέλεση της άσκησης:
Ο Κ προετοιμάζει τον σκύλο του για την Ιχνηλασία. Ο σκύλος μπορεί να ιχνηλατήσει
ελεύθερος ή με ένα λουρί 10 μέτρων. Το δεκάμετρο λουρί επιτρέπεται να είναι
τοποθετημένο είτε πάνω στη ράχη του σκύλου, είτε στο πλάι, είτε μεταξύ των μπροστινών
ή/και των πίσω σκελών του. Το λουρί επιτρέπεται να είναι προσδεμένο είτε απευθείας στο
περιλαίμιο (όχι στη θέση «πνίχτη»), είτε στον κρίκο του στηθόλουρου. (Επιτρέπονται οι
ακόλουθοι τύποι στηθόλουρων: κλασσικό στηθόλουρο και τύπος Böttger χωρίς πρόσθετα
λουριά). Μετά από κλήση του ΚΕ, ο Κ πρέπει να παρουσιαστεί σε αυτόν, με τον σκύλο στη
Βασική Θέση. Ο Κ πληροφορεί τον ΚΕ, εάν ο σκύλος του πιάνει (ΣτΜ με το στόμα) τα
αντικείμενα ή δείχνει αυτά. Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε βίαιη επιρροή στο σκύλο πριν την
έναρξη, κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της Ιχνηλασίας.
Με εντολή του ΚΕ, ο σκύλος οδηγείται αργά και ήρεμα στο σημείο εκκίνησης και μπαίνει
στη διαδρομή. Ο σκύλος πρέπει στην Εκκίνηση να «πάρει την μυρωδιά» έντονα, ήρεμα και
με «βαθιά μύτη» στο έδαφος. Ο σκύλος πρέπει με «βαθιά μύτη» στο έδαφος, με σταθερό
ρυθμό, έντονα να ακολουθεί την πορεία της διαδρομής. Ο σκύλος πρέπει να εκτελεί τις
γωνίες με σιγουριά. Ο Κ ακολουθεί τον σκύλο του σε απόσταση 10 μέτρων κρατώντας την
άκρη του λουριού. Όταν ο σκύλος ιχνηλατεί χωρίς λουρί, πρέπει επίσης να τηρείται η
απόσταση των 10 μέτρων. Επιτρέπεται το λουρί της ιχνηλασίας να είναι ελαφρά χαλαρό. Το
λουρί επιτρέπεται να είναι χαλαρό, αρκεί να μην φεύγει από τα χέρια του Κ. Μετά τις
γωνίες πρέπει ο σκύλος να συνεχίσει την έρευνα με τον ίδιο ρυθμό.
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Μόλις ο σκύλος βρει ένα αντικείμενο, πρέπει αμέσως, χωρίς βοήθεια από τον Κ & χωρίς
δισταγμό να το υποδείξει ή να το πιάσει (με το στόμα). Όταν ο σκύλος «πιάνει» το
αντικείμενο, επιτρέπεται να πράξει αυτό είτε παραμένοντας όρθιος, είτε στη θέση «Κάτσε»,
είτε φέρνοντάς το στον Κ. Δεν επιτρέπεται ο σκύλος να βαδίσει περαιτέρω με το
αντικείμενο στο στόμα ή να το πιάσει ενόσω βρίσκεται στη θέση «κάτω». Όταν ο σκύλος
«δείχνει» το αντικείμενο, επιτρέπεται να πράξει αυτό είτε στη θέση «Κάτω» είτε στη θέση
«Κάτσε», είτε όρθιος (επίσης επιτρέπεται η εναλλαγή των θέσεων).
Μόλις ο σκύλος «πιάσει» ή «δείξει» το αντικείμενο, ο Κ αφήνει κάτω το λουρί και πηγαίνει
στον σκύλο. Σηκώνει το χέρι του κρατώντας το αντικείμενο και δείχνει ότι ο σκύλος το
βρήκε. Μετά από αυτό ο Κ σηκώνει το λουρί ιχνηλασίας ξανά και συνεχίζουν την Ιχνηλασία.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, τα αντικείμενα που βρέθηκαν επιδεικνύονται στον
ΚΕ. Δεν επιτρέπεται το τάισμα του σκύλου κατά τη διάρκεια της ιχνηλασίας. Επιτρέπεται ο Κ
μετά από συνεννόηση με τον ΚΕ, να διακόψει για λίγο την Ιχνηλασία αν θεωρήσει ότι αυτός
ή ο σκύλος του εξ αιτίας σωματικής κατάστασης και των καιρικών συνθηκών (π.χ. μεγάλος
καύσωνας) χρειάζονται μία μικρή παύση. Ο χρονική διάρκεια του διαλείμματος αφαιρείται
από τον προβλεπόμενο συνολικό χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδρομής. Επιτρέπεται
στον Κ να καθαρίζει το κεφάλι, τα μάτια και τη μύτη του σκύλου κατά την διάρκεια της
παύσης ή μετά τον εντοπισμό αντικειμένου. Για τον λόγο αυτό επιτρέπεται ο Κ να φέρει
μαζί του ένα υγρό ύφασμα ή σφουγγάρι. Τα αντικείμενα αυτά πρέπει να επιδειχθούν στον
ΚΕ πριν την έναρξη της Ιχνηλασίας. Δεν επιτρέπονται άλλα πρόσθετα βοηθητικά μέσα.
γ) Αξιολόγηση: Προκειμένου να απονεμηθεί ο Τίτλος Εργασίας Σκύλου Ιχνηλάτη πρέπει και
οι δύο διαδρομές να αξιολογηθούν με τουλάχιστον 70 βαθμούς. Ο ρυθμός έρευνας δεν
είναι κριτήριο, εφόσον ο σκύλος δείξει καθ’ όλη την διάρκεια της Ιχνηλασίας, έντονη,
ομοιόμορφη και πειστική εκτέλεση και επίσης μία θετική ιχνηλατική συμπεριφορά. Δεν
είναι λάθος τυχόν επιβεβαίωση της διαδρομής από τον σκύλο, υπό τον όρο ότι δεν
εγκαταλείπει τα ίχνη.
Επανεκκινήσεις, άσκοπες περιστροφές, σήκωμα της μύτης
ούρηση/αφόδευση, στροφές στις γωνίες, συνεχείς παροτρύνσεις, βοήθεια προφορική ή
μέσω του λουριού κατά την διαδρομή ή στα αντικείμενα, λάθος «πιάσιμο» ή λάθος ένδειξη
αντικειμένου, λευκή ένδειξη, επιφέρουν αφαίρεση βαθμών. Αν ο σκύλος απομακρυνθεί
από την διαδρομή περισσότερο από ένα μήκος λουριού, διακόπτεται η Εξέταση. Αν ο
σκύλος χάσει την διαδρομή και ο Κ τον σταματήσει, ο ΚΕ του δίνει εντολή να ακολουθήσει
τον σκύλο του. Αν ο Κ δεν ακολουθήσει την εντολή του ΚΕ, διακόπτεται η Εξέταση. Αν μετά
την πάροδο 45 λεπτών από την στιγμή της εκκίνησης, ο σκύλος δεν έχει φτάσει στο τέλος
της διαδρομής, η Εξέταση Ιχνηλασίας θα διακοπεί από τον ΚΕ. Εξαιρείται η περίπτωση κατά
την οποία ο σκύλος ερευνά στο τελευταίο σκέλος, οπότε δεν διακόπτεται η εξέταση λόγω
υπέρβασης χρόνου. Η ιχνηλασία αξιολογείται μέχρι το σημείο της διακοπής.
Αν ένας σκύλος επιδείξει και τους δυο τρόπους δουλειάς στα αντικείμενα στην ίδια
εξέταση, δηλαδή και «πιάσει» και «δείξει» τα αντικείμενα, αυτό είναι λάθος.
Βαθμολογούνται μόνο τα αντικείμενα που ο σκύλος έδειξε με τον τρόπο που δήλωσε ο Κ
στην έναρξη της Εξέτασης.
Η «λευκή» ένδειξη αξιολογείται στην βαθμολόγηση του εκάστοτε σκέλους. Αντικείμενα τα
οποία προσπεράστηκαν δεν πρέπει να επιδειχθούν στον Κ.
Για τα αντικείμενα που δεν έγινε ένδειξη από το σκύλο, δεν αποδίδονται βαθμοί.
Ο καταμερισμός των βαθμών για την παραμονή του σκύλου στην διαδρομή αξιολογείται
ανάλογα με το μήκος και το βαθμό δυσκολίας του σκέλους. Την αξιολόγηση του κάθε
σκέλους ακολουθεί η βαθμολογία του.
Αν ο σκύλος δεν ερευνά (μακριά παραμονή στο ίδιο σημείο χωρίς να ερευνά) η Ιχνηλασία
μπορεί να διακοπεί ακόμα και αν ο σκύλος βρίσκεται πάνω στη διαδρομή.
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