ПРАВИЛА
проведення випробувань/змагань по марковано-фарбованому сліду
без супроводження експерта рангу САСТ(КС/20) /САСТ(КС/40)
для профільних порід (6 група МКФ)
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Загальні положення
Випробування/Змагання по марковано-фарбованому сліду без супроводження
експерта можуть проводитись в системі КСУ як самостійний зоотехнічний захід.
Змагання з даного виду можуть бути як серед представників однієї породи собак,
так і міжпорідними, але у рамках 6 групи МКФ.
Максимальна кількість учасників визначається оргкомітетом відповідно до
можливостей угідь та кількістю запрошених суддів. Максимальне навантаження на одну
суддівську бригаду – не менше 6 та не більше 8 учасників.
Обов‘язки оргкомітету і суддів
Суддівство на випробуваннях/змаганнях здійснює експертна комісія, яка
складається мінімально з двох осіб. Допускається участь одного стажера, заявленого
заздалегідь згідно з установленим порядком. На національних змаганнях всі члени комісії
мають бути суддями КСУ, або будь-якої країни-члена FCI по марковано-фарбованому
сліду. Головний суддя повинен мати спеціальний допуск до роботи з маркованофарбованого сліду (blood tracking) без супроводження експерта.
Члени суддівської комісії оголошують результат, який показав кожен собака,
одразу після закінчення її роботи і роз‘яснюють оцінку.
Під час проведення випробування/змагань члени експертної комісії можуть зняти
зі змагань безперервно скиглячих, або тих, що провокують інший шум собак, агресивних
собак, ведучих або власників собак, які не виконують вказівок голови оргкомітету і суддів,
порушують положення і правила змагань, заважають суддям виконувати свою роботу,
намагаються здійснити тиск на суддю або будь-яким чином критикують його роботу.
Причину зняття зі змагань необхідно зазначити у суддівському звіті.

Правила допуску до змагань
До участі у спеціалізованих змаганнях допускають собак, які мають родовід КСУ
або зареєстровані у племінній книзі країни-члена FCI або країни, з якою у FCI укладений
договір про співробітництво.
Клінічно хворих собак, собак з підозрою на захворювання не допускають до
випробувань/змагань. Пустуючих сук до участі допускають, за згодою організаторів та
суддів, та випробовують в останню чергу.
Мінімальний вік для участі у випробуваннях – 10 місяців, змаганнях – 12 місяців,
максимальний вік допуску – 10 років.
Умовою допуску до змагань по 40-годинному сліду (КС/40) є наявність диплома по
20-годинному сліду без супроводження експерта (КС/20).
Як провідники, на змаганнях не допускаються особи, дискваліфіковані FCI або
відповідним національним кінологічним клубом і ті, які мають заборону на участь в
кінологічних заходах.
Жеребкування
Номер сліду, по якому буде працювати собака, визначають жеребкуванням.
Провідники
Провідники мають бути особисто присутніми на жеребкуванні, в іншому випадку
участь їх собак у змаганнях може бути відхилена.
Під час змагань ведучий починає роботу тільки за вказівкою судді, собак, які
очікують своєї черги, слід тримати на повідку.
Власнику, якщо він не виставляє свого собаку самостійно, заборонено здійснювати
будь-який вплив на нього або його провідника під час роботи.
Провідник може зняти свого собаку до початку або під час змагань. В цьому
випадку внесок за участь не повертається і право на отримання диплому втрачається.
Протест або скарга
Провідник собаки може подати протест проти оцінювання собаки лише у випадку,
якщо під час змагань не були дотримані правила. Протест має бути поданий у письмовій
формі відразу після оголошення результатів оцінювання. Провідник обов‘язково повинен
зазначити, які саме пункти правил були порушені. Якщо провідник не подав протест під
час проведення змагань, додаткові скарги на адресу КСУ не розглядаються.
Претензії, що стосуються формальних помилок (помилки при нарахуванні балів,
жеребкуванні та інші, які не мають впливу на загальні результати проведення змагань)
можуть бути розглянуті і вирішені на місці без подання протесту.
Дипломи
Кожний собака, який успішно пройшов випробування/змагання, отримує диплом, в
якому вказують вид роботи (КС/20 або КС/40), кількість пред‘явлених міток, час,
витрачений на пошук, 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 (КС/20)
та CACT (КС/40). 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 (КС/20): 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; дає змогу на участь у заходах рангу САСТ (КС/40)
Диплом отриманий у заходах рангу САСТ (КС/40): дає право на участь у робочому
класі виставки рангу САС, СACIB; 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) 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.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Прокладення сліду
Випробування/змагання по марковано-фарбованому сліду без супроводження
експерта проводять тільки на ділянках перебування копитних, для того, щоб робота
кожного собаки на ВТ/20 та ВТ/40 ускладнювалась слідами, які вводять в оману.
Слід прокладається переважно в лісі, включаючи прогалини, просіки і луки.
Мінімальна довжина сліду для міжнародних змагань рангу, національних змагань
рангу САСТ – 1 000 метрів, випробувань – 500 метрів. Мінімальна відстань між окремими
слідами – приблизно 150-200 метрів по всій довжині сліду.
Слід повинен мати від 3 до 5 кутів менше 90 градусів в напрямку руху звіра. Через
50 метрів від початку сліду роблять перше лігво (всього від 3 до 5 лігв). САСТ
(КС20/КС40) – 5 лігв, на яких розміщено 5 фішок, випробування – 3 лігва на яких
розміщено 3 фішки. В кінці сліду кладуть муляж звіра (кабана або косулі). Слід
помічається трьома/п‘ятьма покажчиками (мітками), які повинні бути розміщені на лігвах,
надійно закріплені. Мітками можуть слугувати: дерев‘яні плашки діаметром біля 3 см,
кістки (до 10 см) із залишками м‘яса або без них та інше. Мітки кожного сліду повинні
виглядати та бути пронумеровані по-різному, щоб не сталася заміна. Маркувальнофарбувальна суміш, муляж та мітки повинні відноситись до одного виду дичини.
Для кожного сліду використовують до ¼ л маркувально-фарбувальної суміші
(залежно від довжини сліду), причому для всіх видів слідів вона має бути одного виду.
Напрям та траєкторія траси повинні бути визначені до прокладання. Слід має
прокладатись спеціальним пристроєм для взуття з використанням ратиць задніх кінцівок
копитного звіра.
Початок сліду (місце відстрілу) та кінець сліду помічають відповідним номером.
Суміш наносять тампоном з губки товщиною 2 см і площею 6 см2, прикріпленим до
палиці 1,5-2 метри довжиною, або зі спеціальної крапельниці. Спосіб прокладання має
бути зазначений в публікації умов. Суміш на початку сліду наносять густіше і частіше,
наприкінці рідше. В середньому на три кроки наноситься одна крапка. Лігва підранка
влаштовують таким чином, щоб вони не кидалися в очі, позначають більш густим

накопиченням маркувально-фарбувальної суміші на одному місці та притоптаною
землею. На кожному змаганні слід прокладати запасний (резервний) слід.
Хід змагань
Перед початком змагань за кожним членом експертної комісії закріплюються
номери трас, які він буде контролювати.
Тільки після цього проводиться жеребкування учасників.
Перед початком роботи собаки наприкінці сліду кладеться муляж та видаляються
всі відмітки окрім номера траси.
Після цього суддя, який знаходиться в кінці сліду, відходить від туші і ховається з
підвітряного боку так, щоб ані ведучий, ані собака не могли його помітити.
Робота по сліду здійснюється тільки на корді.
Провідник повинен використовувати спеціальний корд для роботи по маркованофарбованому сліду довжиною не менше 6 метрів.
Рекомендується, щоб провідники були екіпіровані передавачами, або мобільним
телефоном. Це саме рекомендується також для суддів на початку та в кінці сліду.
На початку сліду суддя вказує ведучому напрям сліду. З цього моменту собака і
ведучий виконують своє завдання самостійно, без супроводу експерта. Час початку
роботи заноситься суддею до протоколу.
Максимальний час від старту до знаходження муляжу – 45 хвилин на змаганнях та
45 хвилин – на випробуваннях. Після закінчення цього часу тест вважається не зданим
незалежно від кількості пред‘явлених міток. Якщо ведучий із собакою вклався у
відведений час, але в кінці не може знайти тушу, тест також вважається не зданим.
Суддя, який знаходиться в кінці сліду, зазначає момент прибуття провідника із
собакою до муляжу і заносить його в протокол як час закінчення роботи.
Собака має довести свого провідника до кінця сліду, де лежить муляж. Повернення
назад по сліду до позначених пунктів не припустиме, навіть якщо це дозволяє час.
Оцінка результатів роботи
Провідник та собака визнаються такими, що пройшли змагання, якщо вони
доходять до муляжу протягом заданого часу (45 хвилин – змагання, 45 хвилин випробування) і пред‘являють не менше двох міток з тієї траси, яка дісталась за
жеребкуванням. Якщо ведучий принесе судді мітку з іншого, а не свого сліду, його
дискваліфікують на цих змаганнях. На початку сліду провідника ознайомлюють з тим, як
повинні виглядати мітки з його сліду.
Місця в загальному заліку визначаються за кількістю пред‘явлених міток, при
однаковій кількості міток більш високе місце займає собака з меншим часом роботи.
За кожну знайдену мітку нараховується 20 балів за умови 5 фішок, на
випробуваннях одна фішка 30 балів. При нарахуванні 40 балів учасник отримує диплом
ІІІ ступеню, 60-80 балів – диплом ІІ ступеню, при 100 балах учасник отримує диплом І
ступеню, для випробувань диплом І ступеню = 90 балів.
Порушення правил або допомога провіднику в будь-який спосіб (використовування
передавач, мобільного телефона, GPS, встановлення орієнтувальних міток іншою
особою) призводить до дискваліфікації собаки.

