
REGULAMENT  TAN 

 

TEST DE APTITUDINI NATURALE 

 

PENTRU CAINI PONTATORI 

 

 

            Valabilitate :  
 

Regulamentul TAN, Test de aptitudini naturale pentru caini de vanatoare pontatori insulari sau 

continentali a fost prelucrat de comisia chinotehnica si aprobat 

de Consiliul  Director al A.Ch.R. la data de 06.03.2007 intrand in vigoare de la aceasta data si 

inlocuieste toate regulamentele precedente. 

 

         Scop :  

 

Examenul TAN – Test de aptitudini naturale pentru caini pontatori insulari sau continentali a fost 

elaborat cu scopul de a promova caini care reunesc calitatile de vanatoare, pe care orice pontator 

insular sau continental trebuie sa le posede  la un nivel cel putin minim, in special in ce priveste 

menirea lor de “caini de aret”. Astfel  

examenul testeaza aptitudinile innascute care se mostenesc cu o mare probabilitate si  

reflecta valoarea de reproducator a parintilor. 

 

       Dreptul de organizare :  

 

Examenele  TAN sunt deschise tuturor cainilor pontatori insulari sau continentali  

cu varsta minima de 6 luni si respectiv maxima de 36 luni si care sunt inscrisi intr-o Carte de origine 

recunoscuta de FCI.  

Prevederile acestui regulament  sunt obligatorii pentru toti participantii care trebuie sa indeplineasca 

aceleasi cerinte.  

 

         Arbitrii : 

 

Caini  sunt examinati de unul sau doi arbitrii recunoscuti FCI si atestati pentru examene si concursuri 

de lucru pentru caini pontatori, delegati  conform uzantelor in vigoare in urma invitarii  lor de  catre  

Asociatia  chinologica sau Clubul organizator. 

Asociatia sau clubul organizator numeste un conducator de examen care raspunde din toate punctele 

de vedere de buna desfasurare a examenului si in final vizeaza din partea organizatorului foile de 

arbitraj. 

 

       Terenul :   

 

Examenul TAN  se va desfasura pe un teren suficient de acoperit, care sa permita pe de o parte 

vanatului sa se ascunda si pe de  alta parte cainelui sa evolueze la capacitate maxima ( lucerna, 

miriste, parloaga, etc. ). Terenurile dificile vor fi pe cat posibil evitate ( vegetatie prea inalta, 

maracinisuri, etc. ).  

 

         Vanatul :    

 

Vanat  viu utilizabil : prepelita, potarniche, fazan, iepure, în terenuri cu densitate mare.  

        



       Fiecarui  caine  trebuie  sa i se asigure  un  teren  separat ce urmeaza a fi parcurs ( aproximativ 

100 x 500 metri ).  

 

      Durata examinarii :  

 

       Examenul se va desfasura pe un interval de timp cuprins intre 5 si 15 minute, cu obligatia de a 

rechema cainele de atatea ori cat este nevoie si a- l pune sa caute pe suprafata de teren ce ii este 

destinata si pe care a fost asezat vanatul sau se presupune  

ca se gaseste acesta .  

 

     Descrierea probelor testului : 
 

     Evolutia cainelui va fi apreciata dupa trei criterii : 

 

I. Primul  criteriu : Instinctul de cautare a vanatului  
 

         Arbitrii de examen vor aprecia ardoarea si pasiunea cainelui in cautarea  vanatului, tinand cont 

de urmatoarele :  

 

1. Calitatea nasului  

           

      Calitatea nasului trebuie apreciata pe intreg parcursul lucrului la camp. Trebuie     

      luat in considerare de la ce distanta reactioneaza la prezenta vanatului, a  

      locurilor unde a stat vanatul, la urmele acestuia, daca miroase mai mult solul    

      sau se foloseste de mirosul din aer. 

           La testul de aptitudini naturale trebuie luat in considerare ca prepelicarul   

      tanar nu are suficienta experienta in utilizarea nasului si de aceea trebuie  

      stabilita in primul rand calitatea acestuia. Pentru arbitrarea calitatii nasului este   

      necesara o observare foarte atenta, cunoastere si experienta. 

 

           2 .  Stilul cautarii  

 

           Nu se cere o cautare conform unei scheme ci se arbitreaza mai  mult interesul  

          de a cauta, dorinta de gasi vanat ( se ia in considerare in   principal  lucrul de  

          dupa primul vanat sau loc in care a fost vanatul ), pozitia capului  in timpul  

          cautarii, independenta ( sa nu alerge , neatent , stanga – dreapta doar la  

          comenzile  conductorului ci sa se indeparteze cu  curaj  de acesta ). Sa prezinte  

          interes pentru cautare . Se apreciaza pozitiv daca     incearca sa exploreze  

          mirosurile gasite chiar daca prin aceasta se rupe schema de cautare si ramane  

          teren necautat. Se tine cont si de miscarea usoara, echilibrata,  armonica ,    

          caracteristica rasei. 

           La testul de aptitudini naturale nu se cere de la prepelicarul tanar un stil de  

           cautare  perfect ci trebuie observata foarte bine dorinta de a cauta si  a gasi     

           vanat. 

   

 

                 3.    Viteza de lucru    

 

      Viteza de lucru se arbitreaza in timpul cautarii la camp. Este importanta  

      intotdeauna gasirea vanatului. Prepelicarul care alearga repede de colo-colo  

      fara un scop, plan nu este de dorit. Viteza de lucru trebuie sa fie adaptata   

      conditiilor de vant, respectiv teren astfel incat prepelicarul sa caute un teren  



      suficient de mare si sa nu lase afara vanat. 

 

 

II. Al doilea criteriu : Comportamentul  in prezenta vanatului, instinctul de  aret   

 

Cu toate ca saritul peste vanat este admis , este necesar ca o piesa sa fie localizata in 

timpul parcursului   prin aret . 

 

 

            1.   Aretul  

 

           Nu se cere un aret ferm si de durata, nu este greseala daca la miscarea  

           vanatului   cainele rupe aretul. Se apreciaza la maxim  cand aretul  iese in    

           evidenta cel putin cateva secunde si cel putin un vanat este  pontat exclusiv pe   

           baza mirosului si nu doar din imediata apropiere, la vazul  acestuia. 

  

2.  Semnalizarea vanatului, filajul  

 

Daca prepelicarul simte miros proaspat trebuie sa semnalizeze aceasta conductorului  printr-o 

miscare caracteristica. Incet, cu o miscare grijulie  sa traga in directia mirosului pe vanat 

dupa care sa il ponteze. Daca vanatul pleaca pe picioare sa traga in continuare dupa acesta. 

Se apreciaza in mod deosebit daca prepelicarul, la comanda, sau in mod independent ajunge 

in fata vanatului care a plecat pe picioare si il ponteaza astfel.  

 

    Lipsa de intelepciune dupa localizare si aret ( caine care latra , care se repede la vanat sau 

il urmareste), va fi considerata ca manifestarea unei mari pasiuni si va fi fara efect la  

aprecierea finala . 

 

III. Al treilea criteriu : Echilibrul nervos si comportamentul general, pe timpul lucrului  

 

         Se apreciaza  pe toata perioda parcursului  urmatoarele : 

 

 

1. Perseverenta  

 

Prepelicarul trebuie sa caute, sa lucreze  perseverent ceea ce inseamna ca pe intreg parcursul 

testului vanatul trebuie cautat neincetat si cu  pasiune. Perseverenta se apreciaza cu “ foarte 

bine” daca pe intreg parcursul testului orice proba este indeplinita cu o dorinta hotarata de 

lucru. 

 

2. Subordonarea, colaborarea cu conductorul   

 

De la prepelicarul tanar se asteapta un comportament corespunzator varstei dar echilibrat . 

Subordonarea iese in evidenta in manevrabilitate , respectiv in indeplinirea  comenzilor 

intelese. In compania altor prepelicari care lucreaza este linistit , nu scanceste, nu smuceste 

lesa, nu deranjeaza vanatoarea. 

 

 

3. Comportamentul la focul de arma  

 

Se examineaza stabilitatea sistemului nervos a prepelicarului tanar. In timpul cautarii atunci 

cand cainele se gaseste la cel putin 25 metri de conductor, dintr-o arma cu alice ( sau 



eventual pistol de calibru mare 8 – 9  mm ) se trag doua focuri cu o diferenta de cel putin 20 

de secunde intre  ele. In cazul in care se lucreaza exclusiv cu vanat natural, focurile  se vor 

trage la plecarea  vanatului. 

Prepelicarul cu sistem nervos bun este atent la foc dar dupa cateva secunde continua lucrul 

fara sa manifeste teama. Cainele se considera ca este sensibil la foc daca se sperie in urma 

acestuia dar dupa un pic de timp, fara retinere continua lucrul. Cainelui ii este frica de focul 

de arma daca dupa foc manifesta semne de frica , nu continua lucrul nici dupa trecerea unui 

scurt timp , alearga la conductor sau paraseste terenul de teama. Acel caine care nici dupa o 

jumatate de minut dupa focul de arma nu continua lucrul se exclude de la examen  si se 

considera ca cel de-al treilea criteriu al examenului nu este indeplinit.  

      Se mentioneaza ca examinatorul nu trebuie sa exagereze cu testarea intelepciunii la focul 

de arma, dar el va cauta sa aprecieze  gradul de “ teama” al cainelui.  

 

         Rezultatele : 

 

    La sfarsitul parcursului pot sa apara urmatoarele doua situatii : 

A . Arbitrii au apreciat fara echivoc :  

            - pasiunea de vanatoare in cautarea vanatului ; 

                       - un bun comportament in prezenta vantului ; 

                       - un bun echilibru , in special la focul de arma . 

                Cainele atunci a satisfacut toate exigentele examenului. In fisa de arbitraj se   

          va mentiona ADMIS iar in pedigree se va trece : TAN  obtinut. 

        

        B. Daca cainele nu a reusit sa treaca ansamblul celor trei probe va fi declarat :   

            AMANAT  

 

              O noua prezentare   

 

      In caz de succes cainele  nu va fi autorizat sa participe la un alt TAN.  

      Cainele amanat se poate prezenta din nou la un alt examen, in limita maxima de   

      varsta ( 36 luni).   

 

                 Echivalente 

 

      Cainii deja clasati pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament la concursurile 

oficiale de primavara  sau la probele cu vanat impuscat , sunt dispensati de examenul TAN, calitatile 

lor de vanatoare fiind deja recunoscute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL DE FOAIE DE ARBITRAJ: 

 

(Sigla A.Ch.R )                                                                              ( Sigla F.C.I.) 

   ………………….…………ANTET……………………………….. 



 

FOAIE  DE  ARBITRAJ 

TEST DE APTITUDINI NATURALE    TAN 

pentru pontatori 

 

Localitatea ……………………..                                         Data …………………….. 

Nr. Concurs …………. 

Numele  cainelui ………………………………………………..Data nasterii………… 

Rasa………………………………………Nr. CO……………...Sex………………….. 

Tata ……………………………………..Mama………………………………………. 

Crescator………………………………………………………………………………... 

Proprietar……………………………………………………………………………….. 

Conductor………………………………………………………………………………. 

   APRECIERI : 

I. Instinctul de cautare a vanatului  : 

Observatii : 1…………………………………………………………………………… 

                    2…………………………………………………………………………… 

                    3…………………………………………………………………………… 

Pasiune de vanatoare in cautarea vanatului 
          DA                                                                                                  NU 

 >                                                                                           >                                 

II. Comportament in prezenta vanatului, instinctul de aret      

 

 Observatii  1…................................................................................................................. 

                    2…………………………………………………………………………… 

Bun comportament in prezenta  vanatului 

DA                                                                                                                        NU 

>                                                                                                         > 

III. Echilibrul nervos si comportamentul general pe timpul lucrului 

Observatii : 1……………………………………………………………….. 

                   2……………………………………………………………….. 

                   3 ………………………………………………………………. 

 

Bun echilibru , in special la focul de arma 

 

DA                                                                                                                        NU 

>                                                                                                         > 

 

   CAINELE A SATISFACUT TOATE EXIGENTELE EXAMENULUI 

DA                                                                                                                        NU 

>                                                                                                          > 

 EXAMEN TAN :            ADMIS  0          AMANAT  0 

 

 

   VIZA  ORGANIZATORULUI                                  ARBITRU                         ARBITRU 

 

………………………………………..                         ………………..                ……………….. 

 

 


