ПРАВИЛА
проведення випробувань/змагань рангу САСТ (Вt)
по марковано-фарбованому сліду для профільних порід
(6 групи МКФ)
1. МЕТА
Випробування/змагання мисливських собак проводять з метою:
-

виявлення та відбору мисливських собак за робочими якостями;
поліпшення генетичних якостей порід;
підготовка собак до практичного полювання;
стимулювання зацікавленості у високоякісних собаках;
демонстрація кращого поголів‘я порід, дипломованих на випробуваннях;
внесення до кінологічної роботи елементів спортивних змагань;
виявлення кращих представників порід, популярізація заходів по маркованофарбованому сліду в системі КСУ.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У випробуваннях/змаганнях (Bt) можуть брати участь собаки профільних
мисливських порід (6 групи МКФ).
Змагання по даному виду можуть бути як серед представників однієї породи
собак, так і міжпорідними.
Змагання рангу САСТ можуть проводитись в окремих групах серед учасників, які
проходять по марковано-фарбованому сліду з різними видами анонсу, а саме: «анонс
голосом», «анонс з поверненням».
Якщо після закриття реєстрації в одній з груп не набралась достатня кількість
для розіграшу САСТ (6 собак), групи формуються на розсуд організаторів.
Випробування/змагання собак, які працюють по марковано-фарбованому сліду,
проводяться в лісі по чорнотропу.
У випробуваннях можуть брати участь собаки, які досягли 10 місяців, у змаганнях
– з 12 місяців, а також мають дипломи з випробувань по марковано-фарбованому сліду.
Максимальний вік собаки, що може брати участь - 10 років.
Випробування проводяться по марковано-фарбованому сліду не менш як
трьохгодинної давнини.

У випробуваннях по одному марковано-фарбованому сліду випробовується не
більше трьох собак. У змаганнях кожному собаці прокладається окремий маркованофарбований слід, давністю не меншою за 10 годин.
На випробуваннях час роботи одного собаки по сліду становить до 45 хвилин. На
змаганнях встановлюється час – не більше 30 хвилин по сліду.
Якщо собака протягом 2 хвилин не зацікавиться слідом і не йде по ньому, то його
знімають з випробувань/змагань. Собаку знімають з випробувань/змагань без
присвоєння диплома, якщо він рве у кінці сліду знайдений муляж.
Собака повинен працювати на корді для роботи по марковано-фарбованому
сліду довжиною не менше за 6 м. Суддя повинен звернути увагу провідника на це.
Якщо, незважаючи на зауваження, провідник не бере до уваги такий припис, то собака
до участі у випробуваннях/змаганнях не допускається.
Слухняність собаки перевіряють перед початком випробувань/змагань на
позивистість, ходіння біля ноги, виконання команд провідника, витримку.
Обов’язковою є перевірка на відношення до пострілу. Перевірка проводиться для
всіх учасників одночасно. Всі учасники шикуються в шеренгу, собаки знаходяться біля
ніг провідника («сидячи», «лежачи»). Головний суддя змагань проводить постріл із
стартового пістолету або рушниці у повітря. Суддівська бригада спостерігає та оцінює
відношення кожного собаки до пострілу.
На випробуваннях/змаганнях робота собаки по марковано-фарбованому сліду
оцінюється за наступною шкалою максимальних балів:
№п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Максимальні
бали
25
30
10
10
10
20/0
15
10
100/80

Показники
Чуття
Пошук, в тому числі:
- манера
- послідовність
- наполегливість
Анонс/Без анонсу
Відношення до муляжу
Слухняність
Загальний бал

Дипломи собакам присуджують при отриманні ними наступних мінімальних балів:
Ступінь
диплома
І
ІІ
ІІІ

Загальний
бал/ «без
анонсу»
80
70/50
60/40

В тому числі:
Чуття

Пошук (загалом)

22
19
16

24
21
18

Анонс/без
Анонсу
18
16/0
14/0

За умови роботи собаки «без анонсу» - максимальна ІІ ступінь диплому.
Мінімальний загальний бал за умови роботи собаки «без анонсу» - 40 балів для
ІІІ, 50 для ІІ ступені.
Система нарахування балів за роботу собаки:
Мисливські
якості і
елементи
роботи

1. Чуття

2. Пошук

3. Анонс

Характеристика роботи

Орієнтовний
бал

Собака впевнено, користуючись нижнім чуттям, йде
25
по сліду, знаходить муляж битого звіра
Собака впевнено, користуючись нижнім чуттям, йде
по сліду, але трохи затримується на лігвах і
22
поворотах
Собака по сліду йде впевнено, але час від часу
19
використовує верхнє чуття
Собака користується здебільшого верхнім чуттям, у
зв‘язку з чим робить часті «сколи» (губить слід), але
16
самостійно їх виправляє
Собака по сліду йде невпевнено, довго обшукує
13
лігва, втрачає слід на поворотах
а) манера пошуку:
пошук веде неквапливим кроком з опущеною
10
головою, при пошуку на корді, його не натягує
йде швидким кроком з переходом на рись
8
пересувається здебільшого риссю, при пошуку на
6
корді сильно натягує його
йде риссю, «душиться» нашийником, кордою
4
чіпляється за дерева
б) послідовність:
собака в пошуці точно повторює всі повороти,
10
дотримуючись марковано-фарбованого сліду
собака просувається поруч зі слідом, на поворотах
8
кружляє
собака на поворотах робить «сколи», але швидко їх
6
виправляє
собака після «сколів» бере зворотній слід
4
в) наполегливість:
собака не відволікається на сторонні запахи та
10
предмети і впевнено виходить до муляжу
собака трохи затримується на лігвах, наполегливо
8
розшукує втрачений слід на поворотах
втрачений слід шукає наполегливо, принюхується
6
до сторонніх предметів
собака цікавиться сторонніми слідами, предметами
4
Якщо собака заявлений без анонсу, в оціночному аркуші навпроти
графи «Анонс» ставиться 0 або «-»
Пущений по марковано-фарбованому сліду собака
з останнього лігва знаходить муляж протягом 10
хвилин:
20
«анонс голосом» знаходить муляж звіра і подає
голос аж до приходу провідника;
«анонс з поверненням» знаходить муляж звіра та

4. Відношення
до муляжу

5. Слухняність

повертається до провідника і доводить його до
муляжу звіра (без повідка);
Робить те ж саме, але протягом 12-13 хвилин
Робить те ж саме невпевнено протягом 15 хвилин
Собака сповіщає переривчастим гавкотом (інтервал
більше 1 хвилини), кілька разів бігає між
провідником і звіром
Собака бере муляж за горло (утримує на місці), або
зовсім не чіпає муляж
Собака пробує щіпати, тріпати муляж
Собака тріпає муляж, робить впевнені хвати,
гарчить
Собака охоче виконує команди провідника, йде біля
ноги без повідка. Виконує команду «місце» на
відстані від 10 до 40 кроків, час до 5 хвилин.
Команди виконує охоче, але біля ноги не йде без
повідка
Команди виконує неохоче, потребує повторних
команд, позивистість добра
Позивистість слабка, команди провідника не
виконує

18
16
14
15
11
7
10
8
6
4

Перед початком випробувань/змагань (Bt) організатори перевіряють наявність
документу про походження собаки, паспорт щеплень та відповідність чипу або тавра.
Бажано мати паспорт на мисливську собаку для участі у змагання.
Після офіційного відкриття випробувань/змагань проводиться жеребкування
щодо черговості собак. Провідник, який веде більше однієї собаки, отримує один
порядковий номер, решту номерів присвоює суддя або оргкомітет на власний розсуд.
Додаткове жеребкування відбувається на випробуваннях щодо черговості проходження
по одному марковано-фарбованому сліду безпосередньо перед слідом.
Провідник собаки може подати протест проти оцінювання собаки лише у випадку,
якщо під час випробувань/змагань не були дотримані правила. Протест має бути
поданий у письмовій формі відразу після оголошення результатів оцінювання (форма
додається). Провідник обов‘язково повинен зазначити, які саме пункти правил були
порушені. Якщо провідник не подав протест під час проведення випробувань/змагань,
додаткові скарги на адресу КСУ не розглядаються.
Реєстрація на змагання закривається за 2 тижні до дати проведення. Вид анонсу,
а також провідник, заявлений у реєстраційній формі, вноситься до каталогу Внесення
змін після закінчення реєстрації або безпосередньо на випробуваннях/змаганнях не
допускається.
Дипломи
Кожний собака, який успішно пройшов випробування/змагання, отримує диплом,
в якому вказують вид роботи, кількість балів, отриманий титул.
Диплом, ОТРИМАНИЙ НА ВИПРОБУВАННЯХ, НЕ дає права на участь в робочому
класі на виставках рангів САС/CACIB, дає право лише на участь у заходах рангу САСТ
та CACIT (за умови наявності такого допуску до CACIT – через регламент). Диплом,
отриманий на випробуваннях, НЕ дає право на закриття Чемпіона України з краси за
спрощеною схемою, НЕ дає право на закриття Інтерчемпіона з краси (C.I.B. та C.I.E.) за
спрощеною схемою.

Диплом отриманий у заходах рангу САСТ: дає право на участь у робочому класі
виставки рангу САС/САСІВ; дає право на закриття Чемпіона України з краси за
спрощеною схемою, дає право на закриття Інтерчемпіона з краси (C.I.B. та C.I.E.) за
спрощеною схемою.
Титул Чемпіон України з робочих якостей присуджується за наявності двох САСТ
(=2R.CACT під різними експертами) отриманих під різними експертами з інтервалом не
меншим за 6 місяців, або одного САСТ отриманого на Чемпіонаті України Породи або
за видом випробування з марковано-фарбованого сліду.
3. ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА
Марковано-фарбований слід прокладається в чистому високостовбурному лісі з
підліском. Дозволяється починати прокладку сліду довжиною до 100 м в чистому полі.
Довжина штучного сліду:
на випробуваннях – не менше 450 метрів,
на змаганнях не менше 600 метрів.
Слід повинен мати три кути менше 90 градусів в напрямку руху звіра. Через 50
метрів від початку сліду робиться перше лігво (всього 3 лігва), наступні лігва робляться
приблизно кожні 150 метрів – для випробувань.
На змаганнях робиться 3 лігва для собак, що працюють без анонса та - 4 для
собак заявлених з анонсом. Перше лігво робиться через 70 метрів, від початку сліду,
наступні 2 робляться на відстані не меншій за 150 метрів. Останнє (додаткове) лігво
для собак що працюють з анонсом на відстані не ближчій як 100 метрів до муляжу.
Якщо собака заявлений на роботу з анонсом – один з представників суддівської
бригади мусить знаходитися біля муляжу, так щоб собака його не бачив, та не міг при
чуяти, для оцінки роботи собаки з муляжом.
В кінці сліду кладеться муляж звіра (кабана або косулі). Не можна класти муляж
під дерево або в заглиблення.
Один слід від іншого прокладається в лісі на відстані не ближче 150 метрів і
позначається на початку і в кінці номерним знаком, часом його прокладання, датою, а
на змаганнях - також цільове використання (анонс чи без анонсу). На всій довжині
штучний слід маркується на стовбурах дерев з протилежного боку його проходження
або в інший спосіб. Це маркування дає змогу суддям контролювати правильність
роботи собаки. На один слід витрачається близько 1/4 літра маркувально-фарбувальної
суміші (для випробувань) і до 1/10 літра на змаганнях.
Марковано-фарбована суміш в залежності від погодних умов може бути в
оригінальному вигляді або розведена водою 1 частина води до 10 частин суміші. Суміш
має відповідати виду муляжу в кінці сліду. Суміш наноситься тампоном з губки
товщиною 2 см і площею 6 см2, прикріпленим до палиці, або з крапельниці. Суміш на
початку сліду наноситься густіше і частіше, наприкінці рідше. В середньому на два
кроки наноситься одна крапля. Лігво підранка влаштовується таким чином, щоб воно не
кидалося в очі, позначається більш густим шаром маркувально-фарбувальної суміші на
одному місці та притоптаною травою та листям. Також під час прокладання сліду окрім
крапельниці, додатково має бути використаний спеціальний пристрій для взуття з
використанням ратиць задніх кінцівок копитного звіра. На першому стартовому лігві,
повинен бути розташований покажчик (гілочка) напрямки сліду. Так саме стартове лігво
може бути прикрите ялиновими або листяними гілками для того, щоб не втрачалася
концентрація запаху і недосвідченій собаці було б легше включиться в роботу. Перед
початком роботи собаки, суддя прибирає гілки в бік.

Прокладання сліду прямий обов’язок суддівської бригади. Організатори заходу, не
мають права прокладати слід.
Спосіб прокладання повинен бути зазначений в публікації умов. На кожному
випробуванні/змаганні необхідно прокладати запасний (резервний) слід.
ПРОХОДЖЕННЯ СЛІДУ:
Провіднику забороняється стежити за напрямом маркування і спрямовувати рух
собаки. За навмисне спрямування собаки згідно з маркуванням за перше попередження
суддя знімає по 5 штрафних балів з оцінок роботи собаки в показниках «чуття» і
«пошук». Після повторного попередження собаку знімають зі змагань/випробувань.
Провідник інформує суддю про знайдення відміток маркувально-фарбувальною
сумішшю на сліді підняттям руки.
Якщо на випробуваннях собака втрачає слід, то за вказівкою судді провідник
повертається з собакою до втраченого сліду на те місце, де він його втратив, і
відновлює пошук. Якщо собака повторно слід не втрачає і швидко, впевнено знаходить
звіра, бали за «чуття» і «пошук» знижуються на 5 балів. У змаганнях будь-яке
повторення сліду не дозволяється.
Собака повинен вказати на лігво підранка. Однак, якщо собака проходить мимо
на близькій відстані і йде далі по сліду, це не є помилкою.

ВИДИ АНОНСУ:
Собака працює на корді для роботи по марковано-фарбованому сліду в тісному
контакті з провідником. В ідеальному варіанті собака протягом усього часу роботи
впевнено йде по сліду, використовує лише нижнє чуття. Допускається рух собаки
паралельно сліду, але на відстань не більшу за 3 метри. Більша відстань оцінюється як
сходження зі сліду. Про кожне сходження зі сліду суддя повинен повідомити провідника.
Дозволяється виправити собаку та знову спрямувати її на слід (на випробуваннях до 2
разів, на змаганнях будь-яке повторення сліду не дозволяється). Кожне виправлення
після зауваження експерта знижує оцінку. Собака не повинен йти занадто швидко, щоб
провідник встигав за ним йти нормальним кроком.
За вказівкою судді собаку відпускають в позначеному місці (останнє лігво) з
повідка з командою в залежності від виду анонсу, щоб він знайшов муляж та вказав на
нього у зазначений спосіб. Максимальний час для виконання всіх видів анонсу– 15
хвилин.
Анонс голосом
15 хвилин після відпускання почати подавати голос про знайдений муляж.
Собакою, що подає голос, можна вважати лише такого собаку, який біля
знайденого муляжа стійко подає голос аж до приходу провідника (до 5 хвилин).
Короткочасні паузи у гавкоті собаки для того, щоб набрати повітря або подивитись, де,
імовірно, може знаходитись його провідник, помилкою не вважаються.
Провідник разом із суддею направляються до собаки лише тоді, коли собака
подає голос. Якщо собака перестане подавати голос, провідник і суддя залишаються
стояти. В напрямку собаки вони знову починають рухатися, лише коли той знову почне
подавати голос. Ніяк не можна підохочувати собаку до подання голосу.
Якщо на змаганнях собака не витримає випробування як собака, який подає
голос, або не дійде до дичини, його дискваліфікують.

Анонс з поверненням
Перед початком провідник повинен повідомити суддів про те, в який спосіб
собака вкаже на знайдення муляжу або як його до нього приведе. Собака працює до
останнього лігва на корді, за вказівкою суддів його відпускають в позначеному місці з
корди з командою, щоб той знайшов муляж та вказав.
Собака повинен повернутися до провідника від муляжа і доповісти вказаним ним
способом та довести його до муляжу звіра протягом максимум 15 хвилин з моменту
відпускання. Це має бути виконано без повідка. Якщо собака не подасть сигнал
провіднику про знайдений муляж у спосіб, про який провідник наперед повідомив
суддів, робота не може оцінюватися, задовільно.
Якщо на останній ділянці собака не витримав випробування або взагалі не дійде
до муляжу, його дискваліфікують.
За позитивної оцінки, спосіб, у який працював собака по марковано-фарбованому
сліду, повинен бути зазначений у дипломі, який видають за результатами участі собаки
у випробуваннях/змаганнях.

