ПРАВИЛА ВИПРОБУВАНЬ
МИСЛИВСЬКИХ СОБАК НЕ ПРОФІЛЬНИХ ПОРІД
ПО МАРКОВАНО-ФАРБОВАНОМУ СЛІДУ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Мисливські Кінологічні Заходи проводяться структурними підрозділами КСУ
(обласні, міські, територіальні), Всеукраїнськими клубами порід (спільно і на
матеріальній базі відділень КСУ), організаціями, з якими підписано договір про
співпрацю і взаємодопомогу (спільно з ГУ КСУ)
2. У випробуваннях можуть брати участь собаки різних мисливських порід, які мають
навички вистежування підранків копитних, за винятком хортів, російських, російських
рябих, острівних лягавих і спанієлів.
3. У випробуваннях можуть брати участь собаки, які досягли 10 місяців.
4. Випробування собак, що працюють по марковано-фарбованому сліду, проводяться
в лісі по чорнотропу. Допускається прокладання перших 100 метрів треку в полі.
Випробування проводяться по сліду не меншому як тригодинної давності. По одному
треку можуть випробовуватися не більше трьох собак.
5. Час роботи однієї собаки не більше 45 хвилин.
6. Якщо собака протягом 2 хвилин не цікавиться слідом і не йде за ним, то з
випробувань знімається. Собака знімається з випробувань без присвоєння диплому,
якщо вона рве в кінці сліду знайдений муляж без віддачі голосу.
7. Собака веде пошук тільки на корді, довжина якої не менша за 6 метрів. Може бути
відпущена у вільний пошук, тільки з останнього лігва, за умови заявленого анонсу.
Вид анонса собаки (анонс голосом або з поверненням до ведучого, в тому числі з
бринзелем) - вказується в заявочному листі, і не може бути змінений вже
безпосередньо на випробуваннях.
8. За умови, що собака заявляється без анонсу, тобто відпрацьовує весь трек на
корді - така собака може отримати диплом не вище II ступеня.
9. Слухняність собаки перевіряється перед початком випробувань на позивистість,
виконання команди «поруч», виконання інших команд ведучого.
10. Обов'язковою є перевірка на відношення до пострілу. Перевірка проводитиметься
для всіх учасників одночасно. Всі учасники шикують в шеренгу, собаки знаходяться
біля ніг провідника ( «сидячий», «лежачі»). Головний суддя змагань проводити
постріл із стартового пістолету або рушниці у повітря. Суддівська бригада спостерігає
та оцінює відношення кожного собаки до пострілу.
11. На випробуваннях робота собаки по марковано-фарбованому сліду розцінюється
за наступною шкалою максимальних балів:

№

Показники

1

Чуття

2

Пошук. В тому числі:

Максимальні бали
25

30

Манера
Послідовність
Наполегливість
3
Анонс
4
Відношення до муляжу
5
Слухняність
Загальний бал

10
10
10
20/0
15
10
100/80

12. Диплому собакам присуджуються за умови отримання наступних мінімальних
балів:
Ступін
диплому
I
II
III

Загальний
бал/Загальний
бал на корді
80
70/50
60/40

Чуття
22
19
16

У тому числі
Пошук
Анонс/Без анонсу
(загалом)
24
18/21
16/0
18
14/0

13. За умови роботи собаки на корді, без анонсу, мінімальна сума балів у дипломі II
ступеня - 50, III ступеня - 40 балів.
14. Орієнтовна шкала оцінок:
Мисливські якості
та елементи
роботи

1. Чуття

2. Пошук

Характеристика роботи

Орієнтовний бал

Собака впевнено в коректному темпі (провідник йде спокійно за
собакою), користуючись нижнім чуттям, по сліду знаходить муляж.

25

Собака впевнено, користуючись нижнім чуттям, йде по сліду, але
трохи затримується на лігвах і поворотах.

22

Собака по сліду йде впевнено, але часом користується верхнім
чуттям.

19

Собака користується переважно верхнім чуттям, в зв'язку з чим
робить часті відколи, але самостійно їх виправляє.

16

Собака по сліду йде невпевнено, довго обшукує лігва, втрачає слід
на поворотах і лігвах

13

а) манера пошуку
Пошук веде неквапливим кроком з опущеною головою, при пошуку
на повідку повідок не натягує.

10

Йде швидким кроком з переходом на рись.

8

Пересувається переважно риссю, при пошуку на повідку сильно
натягує його

6

Йде риссю, "душиться" на повідку, повідцем чіпляється за дерева.

4

б) послідовність
Собака точно повторює всі повороти, точно прямує по треку

10

Собака просувається поряд із треком, на лігвах робить кола

8

Собака на лігвах робить сколи, але швидко їх виправляє

6

Собака після сколів, повертає у зворотній напрямок треку

4

в) наполегливість

3. Анонс

4. Відношення
до муляжу

Собака не відволікається на сторонні сліди та предмети впевнено
виходить до муляжу

10

Собака на незначний час затримується на лігвах, наполегливо
розшукує втрачений слід на поворотах

8

Втрачений слід розшукує наполегливо, принюхується до сторонніх
предметів

6

Собака цікавиться сторонніми слідами, предметами

4

Відпущена з корду на останньому лігві, собака протягом 10 хвилин
повертається до ведучого і доповідає вказаним ним способом або
після закінчення не більше 5 хвилин сповіщає про знайдений муляж
безперервним гавкотом до підходу ведучого.

20

Повертається та доповідає ведучому протягом 12-13 хвилин, або
протягом 7-10 хвилин сповіщає непереривним гавкотом

18

Повертається до ведучого протягом 20 хвилин та доповідає
вказаним способом, або по закінченню 10 хвилин сповіщає
непереривним гавкотом

16

Сповіщає переривчастим гавкотом

14

Собака бере знайдений муляж за горло, намагається апортувати
його, або зовсім не чіпає

15

Бере за горло, але намагається тріпати муляж

13

Обережно бере за хребет, кінцівки

11

Те ж саме за тулуб, очеревину

9

Те саме, але намагається тріпати муляж

7

5. Слухняність Собака охоче виконує всі команди ведучого, йде біля ноги без
повідка

10

Команди виконує охоче, але не йде без повідка біля ноги

8

Команди виконує не охоче, необхідно повторювати команду декілька
разів, позивистість добра.

6

Позивистість слабка; команди ведучого не виконує.

4

ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА
Маркувально-фарбований слід прокладається в чистому високостовбурному лісі.
Довжина треку на іспитах- 400-600 метрів. Трек повинен мати не менше трьох
поворотів, три кути менше 90 градусів в напрямку руху звіра. Через 50 метрів від
початку сліду робиться перше лігво. Наступні лігва робляться на відстані не меншій
за 150 метрів. В кінці треку кладеться, муляж звіра (кабана або козулі). Муляж
обов'язково повинен бути випотрошений. Один слід від іншого прокладається в лісі не
ближче 150 метрів і позначається на початку і кінці номерним знаком, вказується час
прокладки сліду і муляж якої тварини знаходиться в кінці сліду. По всій довжині
штучний слід маркується, таким чином, щоб учасник не бачив маркування.

На один слід витрачається ¼ (250 мілі літрів) літра маркувальної суміші, що
складається з крові того звіра, муляж якого викладається в кінці. Суміш наноситься
тампоном з губки, прикріпленим до палиці 1,5-2 метра довжини, або зі спеціальної
крапельниці. При прокладанні сліду, можливе використання спеціального взуття для
прокладання сліду копитом. Копито має відповідати суміші та муляжу в кінці сліду.
На першому стартовому лігві, повинен бути розташований покажчик (гілочка)
напрямку 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.
Суміш на початку сліду наноситься густіше і частіше, в кінці рідше. В середньому на
два кроки наноситься одна мітка суміші. Лігва позначаються більш густим
накопиченням крові на одному місці.
За пущеної в пошук собакою йдуть провідник і суддя. До останнього лігва собака
зазвичай проходить на корді, собака, заявлена з анонсом, повинна бути відпущена з
корди на останньому лігві. Про що суддя попереджає ведучого. Корда не натягується
і не смикається провідником, щоб не заважати руху собаки.
Ведучому забороняється стежити за напрямком суддівських міток. За навмисне
спрямування собаки згідно міткам - за перше попередження судді з оцінок роботи
собаки в показниках "чуття" і "пошук" знімають по 5 штрафних балів. Після повторного
попередження собака - знімається.
Якщо на випробуваннях собака втрачає слід, то за вказівкою судді провідник
повертається з собакою до початку сліду і відновлює пошук. Якщо собака повторно
слід не втрачає і швидко, впевнено знаходить звіра, бали за «чуття» і «пошук» не
знімаються. При повторному випадку за кожну таку «підказку» показники «чуття» і
«пошук» знижуються на 5 балів.
Для оцінки поведінки собаки, заявленої з анонсом, один з членів експертної комісії
повинен знаходитися недалеко від муляжу звіра (з підвітряного боку, так, щоб собака
не могла його бачити або відчувати). Спостерігач зазвичай сідає на спеціально
приготовлену переносну вишку або приставні сходи.

Допускається ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ПО МАРКОВАНО ФАРБОВАНОМУ СЛІДУ
для непрофільних порід, ВІДПОВІДНИМИ ПОРОДНИМИ КЛУБАМИ, РАНГУ ЧК, ПК
АБО ІНШИХ КЛУБНИХ ТИТУЛІВ.
За умови, того, що правила клубу узгоджені з робочою комісією і затверджені
президентом КСУ. Опубліковані на офіційному сайті КСУ.

