ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РОБОЧОГО ТЕСТУ НА ДАММІ ДЛЯ
РЕТРИВЕРІВ
“WORKING TEST”

1. ВСТУП
1.1 Робочий тест (Working Test — WT) — вид змагань, який проводиться з метою оцінки
робочих якостей групи порід ретриверів без відстрілу дичини.
1.2 Ретривер – незамінний помічник мисливця. Завдання WT - визначити найкращих робочих
ретриверів, які мають породний темперамент, ініціативні в роботі, вміють відмінно визначати
і запам'ятовувати місце падіння даммі (маркування), та мають гарне чуття.
1.3 Керування собакою (хендлінг) слід розглядати як незамінний додаток до цих якостей.
Собака має бути витриманим як під час руху поруч, так і під час перебування на фіксованому
місці, а також має бути готовим виконувати інструкції ведучого під час виконання подачі. Це
стосується і випадків, коли собака не мав змоги бачити місце падіння даммі.

2. Організація WORKING TEST
2.1 Організація та проведення національного WT здійснюється відповідно до цих правил,
розроблених на основі правил проведення International Working Test для ретріверів,
затверджених Міжнародною Кінологічною Федерацією (Federation Cynologique Internationale).
Будь-які невказані в цих правилах ситуації повинні бути врегульовані відповідно до
вищезазначенних правил проведення International Working Test для ретріверів, затверджених
FCI.
2.2 WT може бути організований як захід для одного, декількох або всіх можливих класів. Класи,
відповідно до досвіду собак, за зростанням діляться на початківець (starter), просунутий
початківець (beginners), проміжний (novice), і відкритий (open). Наприклад, WT може бути
організований тільки для собак відкритого класу; WT може бути організований тільки для
собак відкритого і класу просунутого початківця; WT може бути організований тільки для
собак таких класів: відкритого, проміжного, просунутого початківця і початківця (тощо).
2.3 До участі у WT допускаються ретривери у віці від 9 місяців, які мають свідоцтво про
походження (родовід), визнаний КСУ та FCI.
2.4 WT проводиться на спеціальних апортувальних предметах – даммі (dummy). Під час Working
Test, можна використовувати тільки нові стандартні даммі зеленого кольору, вагою – 500 грам.
2.5 На одного суддю допускається не більше 20 учасників з усіх класів. Організатори мають право
обмежити кількість учасників WT. У цьому випадку критерієм відбору учасників буде дата
реєстрації.
2.6 Організатори мають право виключити собаку зі змагання та / або відмовити в реєстрації у
випадках, передбачених правилами FCI.
2.7 Черговість виступу собак на WT встановлюється Оргкомітетом WT.

2.8 На офіційні змагання не допускаються хворі собаки. Ні в якому разі в угіддя, де проводяться
офіційні тести, не повинні допускатися суки в період тічки - це відповідальність всіх учасників
WT.
2.9 Оргкомітет повинен включити в програму реєстраційну форму, що містить дані, необхідні для
складання списку учасників (на кожен день), а саме: офіційне ім'я собаки; порода і стать;
номер родоводу; мікрочіп; дата народження; ім'я заводчика; ім'я та адреса власника або
орендаря.

2.10
Судді повинні перевірити даммі на початку суддівства випробувань, щоб переконатись,
що вони неушкоджені.
2.11

Перевага надається використанню рушниці, а не стартового пістолету.

3. ПРОВЕДЕННЯ WORKING TEST
3.1 Working Test повинен складатися мінімум із 5-ти завдань на 3-5 станціях. Під станцією
розуміється виділена для виконання завдання/вправи місцевість, суддівство на якій здійснює
один суддя чи група суддів.
3.2 . Завдання повинні бути складені однією або кількома особами з обов'язковим досвідом
складання завдань для випробувань ретриверів. Завдання складаються з урахуванням
особливостей місцевості проведення та заявлених класів собак на заході. Всім собакам в
рамках одного класу повинні надаватись якомога більш рівні можливості, а елемент удачі
зведений до мінімуму.
3.3 Завдання на WT повинні бути складені таким чином, щоб вони максимально імітували
мисливські ситуації. Завдання повинні бути складені таким чином, щоб не відволікати собак
від можливості побачити падіння і дати їм змогу продемонструвати свої вроджені робочі
якості. Дуже важливо пам'ятати про це при розташуванні стрільців і закидачів.
3.4 Не слід складати завдання таким чином, щоб при виконанні подачі собаці доводилося
проходити дуже близько (менше 10 метрів) до іншого предмету для подачі.
3.5 Організатори та судді повинні пам'ятати про безпеку собак і не повинні складати завдання так,
щоб собаці доводилося проходити через небезпечні перешкоди.
3.6 Відправлення собаки на подачу здійснюється ведучим строго за рішенням судді.
3.7 На собаках-учасниках не повинно бути нашийників, включно з собаками класу початківців
(Starter).
3.8 Учасники відповідають за поведінку своїх собак протягом всього тесту і стежать за тим, щоб
їхні собаки не заважали парам, що працюють.
3.9 Учасникам забороняється сперечатися з суддею при виконанні завдання і до підбиття
загальних підсумків.
3.10
Взаємодія всіх сторін повинна ґрунтуватись на принципах взаємної поваги та
дотримання етики як під час проведення тесту, так і після підбиття його підсумків.
3.11
Рішення суддів є остаточним. Учасники заходу не повинні відкрито оскаржувати
рішення суддів або критикувати місце проведення, організаторів або помічників.
3.12
Покарання собак або жорстка корекція собак в рамках WT заборонені. За таку поведінку
(на підставі рішення суддів) учасникам загрожує дискваліфікація.

4. СУДДІВСТВО/ЕКСПЕРТИЗА
4.1 Суддя, запрошений здійснювати суддівство на WT, повинен мати підтверджене у своїй країні
право судити воркінг тести (working test) для ретріверів, або філд-трайли (field trial) для
ретріверів, а також мати підтвердження наявності в особистої собаки оцінки не нижче «дуже
добре», отриманої в класі “Open” на WT, або оцінки не нижче «дуже добре», отриманої на
філд-трайлі будь-якого рівня.
4.2 Завдання судді - надати собакам всі можливості для успішного виконання завдання в наявних
умовах і оцінити роботу максимально на їхню користь.
4.3 Суддя (судді) відповідальний за складання завдання і має переконатися, що кожній cобаці
надаються максимально рівні можливості для демонстрації своїх робочих якостей, як собаки,
що подає. Суддя має пояснити кожному учаснику завдання та дати необхідні інструкції перед
початком його роботи.
4.4 Учасник виходить на стартову позицію з собакою на повідку. Оцінка завдання починається з
моменту, коли суддя дає вказівку зняти з собаки повідець, і закінчується після того, як на
собаку одягається повідець.
4.5 Для породної групи ретриверів вміння добре визначати місце падіння (маркувати) є важливою
якістю. Це вміння супроводжується швидким захватом даммі і поверненням до ведучого. При
цьому судді не можуть штрафувати собак занадто строго за необхідність покласти дамі, щоб
краще його захопити, але таке перехоплення не слід плутати з недбалою подачею. Подачу
необхідно виконувати в руки, але за випадкову втрату даммі (зачепився, ведучий випустив з
рук, все, що однозначно дає зрозуміти, що собака не відмовлявся подавати) нуль не ставиться,
однак знижуються бали (за умови подання даммі без додаткової команди).
4.6 Ретривер повинен проявляти витримку по відношенню до пострілу, виконувати подачу тільки
по команді ведучого. Всі собаки повинні бути протестовані на предмет роботи у воді, а для
класів Новайс і вище – на предмет обшуку міцних місць. Собаки повинні спокійно і витримано
рухатися поруч з ведучим.
4.7 Кожне завдання може складатися з однієї або двох подач; в класі “Опен” до трьох подач в
завданні.
4.8 Після виконання учасником кожного завдання суддя оцінює роботу собаки, та має право дати
невеликі коментарі щодо роботи. Оцінка учаснику не оголошується. За винятком, коли
учасник отримав нуль за завдання, про який має бути повідомлено відразу, із зазначенням
причин.
4.9 Дискваліфікуючі помилки - помилки, які призводять до оцінки “0” за вправу і не дають
можливості собаці отримати будь-яку оцінку за захід.
4.10
Оцінка "0" за завдання зберігає для учасника право продовжити виконання інших
завдань WT.
4.11
Якщо дамі не влучає в область потрібного ареалу, суддя може дати команду асистентам
закинути дамі повторно. Одним ареалом вважається місце падіння дамі +/- 10 метрів.

5. КАТЕГОРІЇ ТА КЛАСИ
5.1 У робочому тесті можуть брати участь собаки з різним рівнем підготовки: на підставі цього,
а також віку і досвіду зареєстрованої собаки, встановлюються такі класи:
5.2 Starter (стартер) — початківець.

5.3 Beginners (бегінерс) — просунутий початківець.
5.4 Novice (новайс) — проміжний.
5.5 Open (опен) — відкритий.
5.6 Клас “Starter” виступає в ролі класу для входу в дисципліну Working Test, в якому можуть
зареєструватися собаки, які ще не отримали кваліфікації в національних та / або міжнародних
робочих тестах, або мисливських випробування як в країні, так і за кордоном. Мінімальний вік
для виступу в цьому класі - 9 місяців.
5.7 У класи вищого рівня складності, учасник має право реєструватися за наявності отриманої
кваліфікації в національних та / або міжнародних робочих тестах, або мисливських
випробуваннях як в країні, так і за кордоном.
5.8 У класі “Starter” допускаються видимі подачі та подачі по пам'яті. Відстань подач до 50
метрів. Не допускаються невидимі подачі, подачі у заданій послідовності та робота в парі, або
групі. У класі “Starter” допускається обмежене використання повідця.
5.9 У класі “Beginners” допускаються видимі подачі, подачі по пам'яті, та невидимі подачі –
мотивовані пострілом, чи знайомим ареалом. Відстань подач до 80 метрів. Допускаються подачі
в заданій послідовності та робота у парі чи групі.
5.10 У класі Новайс можуть бути будь-які види подач. Відстань подач до 100 метрів. Можлива
робота у парі чи групі.
5.11 У класі Опен можуть бути будь-які види подач. Відстань подач до 120 - 150 метрів. Можлива
робота у парі чи групі
5.12 Після отримання учасником двох оцінок «відмінно» у класі одного рівня складності, він
більше не має права з наступного календарного року реєструватися та виступати в класі даного
рівня складності, та рівня нижче. У такому разі він повинен подавати заявку на участь у будьякому класі вищого рівня складності.

6.
ЯКОСТІ, ПРОДЕМОНСТРОВАНІ СОБАКОЮ ТА ВЕДУЧИМ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА
ПІДВИЩЕННЯ ОЦІНКИ:
6.1 контроль – собака з готовністю у будь-який момент реагує і виконує команди ведучого,
особливо на відстані;
6.2 драйв – бажання і азарт собаки в роботі;
6.3 якісна подача – швидке повернення до ведучого з дамі і віддача в руки по команді;
6.4 вроджене вміння визначати місце падіння;
6.5 «тихе» управління – немає необхідності в повторних командах, собака точно виконує всі
вказівки з першої команди. Собака реагує на команди свистком – немає необхідності
дублювати ці команди голосом;
6.6 Стильна ініціативна робота;
6.7 Хороша швидкість при виконанні подач.
7. ГРУБІ ПОМИЛКИ
7.1 недостатній контроль та / або пошук поза ареалом – собака працює поза ареалом падіння і
ведучий не може повернути собаку в ареал;
7.2 марно турбує угіддя;
7.3 поганий рух поруч, необхідність давати повторні голосові команди для збереження
позиції;

7.4 погане вміння визначати місце падіння і / або погана пам'ять на місце падіння, надмірна
залежність від ведучого;
7.5 неспокійна поведінка при очікуванні своєї черги (на витримці), необхідність постійного
контролю з боку ведучого;
7.6 «гучне» управління – необхідність повторних команд, необхідність дублювання команд,
поданих свистком, голосовим командами, ведучий змушений підвищувати голос на
собаку, використання клички;
7.7 недбала подача – собака постійно упускає предмет на поверненні, пережовує;
7.8 плювання дамі при виході з води (крім класу Трейнінг);
7.9 повільна та / або безініціативна робота.
7.10 У разі грубої помилки оцінка має бути не вище 6 балів із 10 (один даммі з двох) або 12 із
20. У разі більш ніж однієї грубої помилки оцінка повинна бути не вище 2 з 10 балів, або 4
із 20.

8.

ПОМИЛКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО ОЦІНКИ “0” ЗА ЗАВДАННЯ

8.1 зрив;
8.2 висилання собаки на подачу без дозволу судді;
8.3 порушення послідовності виконання завдань;
8.4 застосування ведучим сильного голосового та емоційного тиску (впливу) на собаку;
8.5 фізичне утримання собаки.
8.6 переслідування живої дичини;
8.7 продовження пошуку з апортувальним предметом в пащі;
8.8 заміна апортувального предмету;
8.9 небажання йти в воду;
8.10 невиконана подача;
8.11 повторний висил собаки від себе на одну й ту ж саму подачу при її невиконанні з першого
разу;
8.12 острах пострілу;
8.13 вихід з-під контролю (розуміється ігнорування собакою команд ведучого протягом
тривалого часу, в результаті чого суддя просить відізвати собаку);
8.14 плювання дамі при виході з води (за винятком класу “Starter”).
8.15 У разі вчинення однієї із вищеперерахованих помилок учасник отримує оцінку «0» за
завдання. Однак учасник має можливість виконати решту завдань.
8.16 Мітки території собакою на поверненні або в пошуку трактуються як відсутність драйву та
/ або повільна, безініціативна робота. Це є грубою помилкою, яка повинна штрафуватися
відповідним чином за рішенням судді. У класі Опен така поведінка собаки призводить до «0»
за завдання.

9. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КЛАСУ З РІВНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ
9.1 Якщо після виконання всіх завдань WT дві або більше собак, які претендують на перше,
друге або третє місце в класі, мають рівну кількість балів, буде організовано додаткове
завдання, для визначення переможця чи призера.
9.2 У додатковому завданні може бути організовано стільки подач, скільки потрібно суддям для
визначення переможця/призера класу.

9.3 Результати додаткового завдання не впливають на розцінку собаки, яку вона отримала за
підсумками завдань ВТ, якщо вона не здійснює дискваліфікуючу помилку, що призводить до її
дискваліфікації.
9.4 У разі рівності результатів та неможливості організувати додаткове завдання, сука займає
більш високе місце, ніж кобель, а у випадку, якщо собаки одностатеві, більш високе місце
займає молодший собака.

10. ПІДСУМКОВІ ОЦІНКИ, ДИПЛОМИ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
10.1 Підсумкова оцінка «відмінно» присуджується собаці, який набрав не менше 75 балів із
100 за всі завдання WT, за умови, що кожне завдання розцінено на 20 балів.
10.2. Підсумкова оцінка «дуже добре» присуджується собаці, який набрав не менше
60 балів із 100 за всі завдання WT.
10.3. Підсумкова оцінка «добре» присуджується собаці, що набрав не менше 50 балів із
100 за завдання WT.
10.4. Наявність оцінки «0» за якесь завдання WT не дає право на присудження підсумкової
оцінки, місця та призів.
10.5. За результатами WT учасникам видаються дипломи із зазначенням результату виступи
кожного учасника (оцінка у балах та присуджене місце). Титули на тестах WT не присуджуються.
Диплом, що видається на WT, не є підставою для запису в робочий клас на будь-яких виставках
у системі КСУ для будь-яких порід, а також НЕ ПІДТВЕРДЖУЄ здачу робочого випробування,
необхідного для оформлення будь-якого титулу у системі КСУ. Даний диплом НЕ МОЖЕ
підлягати обміну в КСУ на будь-який сертифікат, щодо робочих якостей собак породної групи
«Ретрівери».
10.6. Судді можуть присудити будь-якому учаснику WT (за винятком дискваліфікованих) приз
«Вибір суддів», що зазначається у загальних результатах та у відповідному сертифікаті
(дипломі).
10.7. Оргкомітет WT може присудити будь-якому учаснику WT (за виключенням
дискваліфікованих) приз «Вибір стрілків», що вказується у загальних результатах та у
відповідному сертифікаті (дипломі).
10.8. Результати WT (оцінки в балах), та диплом учасника, видаються Оргкомітетом WT усім
присутнім учасникам, після закінчення роботи всіх собак та підбиття загальних підсумків.

