
Місце проведення   Дата проведення

Führer: Adresse
Адреса

Rüde  Hündin 
Кличка собаки  Дата народження Кобель   Сука

ZB-Nr.:
Порода Номер родоводу

ZB-Nr.:
Мати Номер родоводу

ZB-Nr.:
Батько Номер родоводу

spurlaut / з голосом по сліду

sichtlaut /з голосом по зрячому

fraglich /не виявлено

stumm /мовчки

waidlaut / пустобрех

oder Stöbern m. Ente It. beil. Zeugnis

Unterschrift Richterobmann (RO)
Підпис керівника випробувань

Schußfestigkeit:
Чутливість до пострілу: a) Arbeit am geflügelten Huhn (Fasan) oder /

 робота по фазану або
schußfest / не чутливий

leicht schußempf. / злегка чутливий

schußempf. / чутливий

stark schußempf. / сильно чутливий
  Вплив ведучого

schußscheu / боїться пострілу  Ja
 Так

 Ja
 Так

 Ja

Ja  Nein  Так

Так  Ні 1

Temperament Selbstsicherheit
 Темперамент тип поведінки  соціалізованність  інше

teilnahmslos/phlegmatisch selbstsicher sozialverträglich handscheu
безпристрасний/флегматик впевнений соціалізований боязнь рук

ruhig/ausgeglichen schreckhaft/unsicher aggressiv gegen Menschen wildscheu
спокійний/врівноваєжений нервовий/невизначений агресивний до людей боязливий

lebhaft/temperamentvoll ängstlich aggressiv gegen Artgenossen
жвавий / темпераментний наляканий агресивний до інших сородичів

unruhig/nervös/überpassioniert
неспокійний / нервовий / збуджений

Körperliche Mängel:
Фізичні вади:
Gebiß:  ohne Mängel Zangengebiß Kreuzgebiß   Rückbeißer
зубна формула:  без вад кліщоподібний прикус прямий прикус   недокус   перекус

Prämolarfehler: andere Zahnfehler: 
премоляри моляри інші вади зубної формули

Augen:  ohne Mängel Entropium Ektropium andere Augenfehler:
Очі:   без вад ентропія ектропія інші вади очей

Form und Haarwert: (nur für Zuchtvereine)
Форма та шерсть (тільки для породних клубів)

вади семенників инші суттєві вади фізичного розвитку

Punkten
Не здано - причина невдачи (опис словами) Здано з Баллами

М.П.
Richter (RO) / Головний суддя Richter / Суддя Richter / Суддя

Laut an anderem Haarwild:
Голос по іншій дичині:

Rasse:

Mutter:

Vater:

або пошук живої качки відповідно до наданного звіту
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Wasserarbeit: чутливість до пострілу:
schußfest           робота на воді

10. Art des Bringens / Манера подачі 

a) Hase oder Kanin 

b) Ente 

 Ні

3. Suche / Пошук

4. Vorstehen / Стійка

5. Führigkeit / контактність

2. Nasengebrauch / Чуття

Nein

Nein

Nein

1

1

1

1

 Vorbeißer

Summe 
Abrichte - 
fächer  
Всього за 
поставлені 
елементи

Gesamtpunktzahl: 
(einschl. Zusatzpunkte 
Spurarbeit)      
Всього балів      
(включаючи бали за слід)

3

SonstigesVerträglichkeit

3

Nicht bestanden - Grund des Ausscheidens (in Worten beschreiben): Bestanden mit

Andere grobe körperliche Mängel:Hodenfehler:

Molarfehler:

9. Haarwildschleppe / Волок хутрової дичини

1

Wesens- und Verhaltensfeststellungen / особливості характеру та поведінки

  2. 

6. Arbeitsfreude / бажання працювати 1

Чип/клеймо
Chip/tatoo

8. Verlorensuchen von Federwild / Подача пернатої дичини

7. Wasserarbeit / робота на воді 

b)  1. Stöbern mit Ente im deckungsreichen Gewässer / Пошук живої качки

Summe 
Anlage-
fächer  
o. Spur
Всього за 
вроджені 
якості з/без 
сліду

Zusatz- 
punkte Spur 
Додаткові 
бали за слід

Wertungs- 
punkte  

всього балів

FWZ 
коефіціент

3

2

2

2

UKRAINIAN KENNEL UNION / КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ 
организатор _____________________________

ZENSURENTAFEL FÜR VERBANDS-HERBSTZUCHT-PRÜFUNG (HZP) 
ОСІННІ СЕЛЕКЦІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ. ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ

1

Art des Jagens  (Hase,Fuchs): 
Спосіб полювання (Заяць, лисиця) 

7.  Wasserarbeit / робота на воді 
a)  1. Verlorensuchen mit Ente im deckungsreichen Gewässer

Abrichtefächer / набуті якості

Arbeits-
punkte  
набрані 

бали

Ведучій

Name des Hundes: gew.:

Prüfungsort:   Prüfungsdatum:

Anlagefächer / вроджені якості 

1. Spurarbeit (Hase, Fuchs Fasan) / Робота по сліду (заяць, лисиця, фазан)

  Пошук та подача втраченої качки в водоймі з заростями

Заяць або кріль  

 Качка

 Перната дичина

c) Federwild 

 Einwirken bei Fehlverhalten  

11. Gehorsam / слухняність

b) Verlorensuchen und -bringen von Federwild oder /
/    Пошук та подача пернатої дичини на суші або

c) Bringen auf der Federwildschleppe / волок пернатої дичини

организатор
логотип


