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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. На випробуваннях з пошуку та подачі битої птиці оцінюється робота ретриверів в 
умовах, наближених до полювання. За командою ведучого собака повинен швидко 
знайти птицю на суші, на воді або в прибережних чагарниках, та подати її в руки 
ведучому неушкодженою. 

2. Випробування ретриверів з пошуку та подачі битої птиці проводяться як у відкритий, 
так і у закритий для полювання час. Для випробувань може використовуватися 
польова, борова і водоплавна птиця (переважно). Допускається використання як 
щойно здобутою птиці, так і птиці, що була заморожена, але перед випробуваннями 
відтанула. Птиця має бути придатною для подачі — тобто не мати явних пошкоджень, 
не бути протухлою. 

3. До випробувань допускаються собаки у віці від 8 місяців (8 місяців плюс 1 день) з 
чинними щепленнями від сказу на момент проведення випробувань. 

4. Кількість учасників — не менше 6 собак. 
5. Приймати участь у випробуваннях можуть тільки собаки, що занесені у каталог 

випробувань. 
6. На випробуваннях виявляються та оцінюються такі мисливські робочі якості: подача, 

чуття, пошук, наполегливість, постановка, слухняність і ставлення до пострілу. 
 Подача — здатність собаки швидко і безвідмовно, тільки по команді ведучого 

приносити і віддавати йому в руки неушкоджену биту птицю з «складного місця», з суші 
і води. 

 Чуття — здатність собаки оптимально і раціонально знайти биту птицю 
використовуючи усі органи чуття. 

 Пошук — ретельність і швидкість обшукування місцевості собакою під час пошуку 
битої птиці, як на суші, так і на воді. У пошук собака відправляється тільки за командою 
ведучого. Швидкість ходу залежить від умов місцевості (рівний луг, зарості, топкі місця 
тощо). За необхідністю пошук на суші і на воді повинен керуватися ведучим. 

 Наполегливість — енергійність і цілеспрямованість собаки при пошуку птиці, вміння 
знайти і принести птицю. Собака повинен активно шукати биту птицю в напрямку, 
зазначеному ведучим, подавати її  ведучому протягом всього часу випробувань, не 
припиняти самовільно пошук до виявлення птиці. 

 Постановка — самостійне, свідоме і правильне поводження собаки під час виконання 
всіх елементів роботи, при повному контакті з ведучим. 

 Слухняність — чітке, швидке і правильне виконання команд ведучого, відданих 
голосом, свистком або жестом. 

 Ставлення до пострілу — спокійна поведінка собаки при виконанні всіх вправ з 
пострілом. Собака в цей час повинен перебувати біля ведучого без повідця, не 
сходити зі свого місця і не міняти положення тіла при пострілі. 

7. Поняття та визначення: 
7.1. «Апортувати» — подавати птицю ведучому в руки. 
7.2. «Складне місцє» — зарості, чагарники, заболочені місця, зарості очерету тощо. 
7.3. «Контакт із ведучим» — собака стежить за діями ведучого і пристосовує свою роботу 

до його дій. 
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7.4. «Додаткова команда» — команда голосом, свистком або жестом, подана ведучим 
додатково до вже поданої команди. До додаткової команди також відноситься 
повторення клички собаки. 

8. На випробуваннях робота собаки розцінюється за наступними критеріями і шкалою 
максимальних балів. 

 
Таблиця 1 

Подача Чуття Пошук Виховання 
Загальний 

бал 

35 10 30 25 100 

 

9. Дипломи за мисливські якості присуджуються собакам при отриманні ними наступних 
мінімальних балів за критеріями оцінки. 

  
Таблиця 2 

У тому числі за 
Ступінь диплому Загальний бал 

Подача Пошук Виховання 

I 80 30 25 20 

II 70 25 20 15 

III 60 20 15 10 

 

Мінімальна кількість балів з кожного критерія обмежує можливість присудження більш 
високого ступеня диплома тільки на підставі загальної кількості балів. 

10. Диплом, отриманий на випробуваннях, дає право на участь в робочому класі на 
виставках будь-якого рангу. 

11. Диплом, отриманий на випробуваннях, дає право на закриття Чемпіона України з краси 
за спрощеною схемою. 

12. Диплом, отриманий на випробуваннях, дає право на участь в заходах рангу САСТ і 
CACIT. 

13. Диплом, отриманий на випробуваннях, НЕ дає право на закриття Інтерчемпіона з краси 
за спрощеною схемою. 

14. До випробувань допускають тільки собак, власники яких надали копію свідоцтва про 
походження (родовід). Визнаються родоводи країн - членів FCI, Американського кеннел 
клубу (АКС) США, Англійського кеннел клубу (КС) Великобританія, Канадського кеннел 
клубу (СКС) Канада. Запис на міжнародні мисливсько-кваліфікаційні заходи 
проводиться за сертифікатом «EXPORTPEDIGREE» або «PEDIGREE» на одній з мов 
FCI. * — «Положення про випробування, змагання, чемпіонати собак мисливських 
порід всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України»» у редакції 
від 15.01.2019. 

15. До участі у випробуваннях допускаються тільки собаки, які мають Книжку Титулів та 
Нагороджень які в обов’язковому порядку здаються в оргкомітет до початку заходу. 

16. Організатор в обов’язковому порядку вносить в Книжку Титулів та Нагороджень будь-
який результат роботи собаки, в тому числі дискваліфікацію, диплом будь-якого 
ступеня або «без диплому». Організатор в обов’язковому порядку видає тимчасові 
сертифікати всім собакам, які отримали диплом. 

17. У разі якщо собака виконав усі вправи, але не набрав кількість балів, достатню для 
отримання диплома, і не припустив дискваліфікаційних помилок, та у цього собаки 
немає раніше отриманих дипломів, даному собаці може бути виданий робочий 
сертифікат з «тестових випробувань першопольних ретриверів». 
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ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ 

1. Собаки беруть участь у випробуваннях у порядку, визначеному жеребкуванням, що 
проводиться перед початком випробувань публічно під керівництвом члена експертної 
комісії. 

2. Голова та члени експертної комісії перед початком випробувань зобов’язані 
проінструктувати всіх учасників щодо правил техніки безпеки, правил випробувань і 
загального порядку проведення випробувань. 

3. Інструктаж учасників з виконання вправ члени експертної комісії мають право 
проводити одразу для всіх учасників випробувань перед початком заходу або 
індивідуально перед початком роботи кожного наступного учасника. 

4. Для випробувань може застосовуватися як щойно добута птиця, так і попередньо 
заморожена, а перед випробуваннями розморожена до температури навколишнього 
повітря. Термін зберігання птиці на повітрі, в прохолодному місці — не більше 24 
годин. Перед початком випробувань кожної чергової собаки експертна комісія 
зобов’язана оглянути всю призначену для подачі птицю і переконатися в її придатності 
для проведення випробувань. Непридатна птиця повинна бути замінена незалежно 
від того, скільки разів вона вже використовувалася. 

5. Ведучий має право перевірити птицю, призначену для подачі, щодо її цілісності. У 
разі, якщо ведучий не оглянув птицю перед вправою, претензії щодо того, що птиця 
була непридатна або пошкоджена раніше (до цієї вправи), не приймаються. 

6. Для проведення польових випробувань ретриверів з пошуку та подачі битої птиці 
обирається місце в мисливських угіддях, що повністю відповідає умовам виконання 
собаками всіх вправ: ділянка суші має бути не менша за 100-150 м за шириною і не 
менша 150-200 м за довжиною, з природніми перешкодами — канавами, ямами, 
заростями чагарнику, кропиви і густої високої трави; необхідна наявність водоймища 
для вправ на воді, яке повинне бути досить глибоким, великим і зарослим водною 
рослинністю, оскільки за умовами виконання подачі з води собака повинен проплисти 
не менше 10 м. Ділянка для проведення випробувань повинна бути типовою для 
мисливських угідь даної місцевості. Для запобігання звикання випробовуваних собак 
до конкретних орієнтирів і місць, а також для зниження навантаження на угіддя, на 
одному і тому ж місці не рекомендується проводити випробування ретриверів більше 
п’яти разів за сезон. 

7. На обраній для проведення випробувань ділянці експертною комісією і асистентами 
визначається «Зона випробувань», всередині якої віхами відзначаються «Контрольна 
точка», «Вогневі позиції»/«Рубежі», «Проміжні позиції», «Зона очікування». За 
необхідності під час проведення розмітки допускається використання допомоги 
Асистентів. 

8. У день випробувань, до початку проведення випробувань, забороняється заходити у 
ймовірну «Зону випробувань», тим більше вигулювати собак, здійснювати натаску 
тощо. Винні у цих порушеннях можуть бути дискваліфіковані за рішенням експертної 
комісії. 

9. Ведучі з собаками, які очікують своєї черги на випробування, або ті, які  вже пройшли 
їх, зобов’язані вести себе коректно щодо інших учасників: 
 В «Зоні очікування», поруч з «Зоною очікування» і «Зоною випробувань» 

забороняється стріляти, шуміти, натаскувати собак і зберігати / викладати / 
підкидати птицю. Винні у порушенні можуть бути дискваліфіковані за рішенням 
експертної комісії. 

 Перебувати в «Зоні очікування» і постійно тримати собак прив’язаними, щоб 
уникнути випадкового проникнення в «Зону випробувань». Якщо в «Зоні 
випробувань» з’явиться собака, який не випробовується в даний момент, то цей 
собака знімається з випробувань без винятків. Якщо цей собака до цього моменту 
вже пройшов випробування, то результати анулюються і собака підлягає 
дискваліфікації. 
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10. У «Зоні випробувань» мають право перебувати: ведучий з випробуваним собакою, 
члени експертної комісії і асистенти. Присутність інших осіб можлива тільки за 
дозволом судді і ведучого. Будь-які помилки в роботі собаки з вини цієї особи / осіб 
розглядаються як помилки ведучого або собаки і штрафуються відповідним чином. 

11. У «Зоні випробувань» собака повинен перебувати без повідця і нашийника (будь-яких 
типів і видів). 

12. «Контрольна точка» — точка на краю «Зони випробувань», позначена віхою. До 
«Контрольної точки» ведучий підходить з собакою на повідці, там знімає з нього 
повідець і нашийник, отримує від експертів вказівки щодо маршруту слідування, про 
черговість і умови виконання вправ, за необхідності, мисливську рушницю / стартовий 
пістолет і патрони. 

13. Ведучий починає рух з «Контрольної точки» тільки після вказівки експертів. Вихід 
ведучого з собакою по команді «поруч» з «Контрольної точки» в «Зону випробувань» 
вважається початком проведення випробувань і з цього моменту всі дії ведучого та 
собаки контролюються і оцінюються експертами. Після закінчення виконання вправ 
ведучий з собакою «поруч» повертається в «Контрольну точку», де бере собаку на 
повідець, отримує від експертів інформацію про результати випробувань і прямує до 
місця збору учасників випробувань — в «Зону очікування». 

14. «Вогнева позиція» (або «Рубіж») — місце в «Зоні випробувань», позначене віхою. З 
нього ведучий посилає собаку в пошук. 

15. Відстань між «Контрольною точкою» і «Рубежем» має бути не менше 10–15 м. 
16. Елементи вправ, що вимагають пострілу, виконуються з пострілом із мисливської 

рушниці (холостим патроном) або із стартового пістолета. 
17. Постріл може проводитися ведучим, асистентом експерта або членом експертної 

комісії. У момент пострілу собака повинен знаходитися поряд з ведучим в статичному 
положенні. 

18. «Проміжна позиція» — місце в «Зоні випробувань», позначене віхою, в якому ведучий 
залишає собаку перед виконанням другої подачі вправи на воді. Собака повинен мати 
хорошу витримку і спокійно залишатися в зазначеному місці, не намагаючись 
слідувати за ведучим самостійно, без команди. 

19. Всі відстані для викладання або підкидання птиці вимірюються від віхи на «Вогневій 
позиції / Рубежі». 

20. Своєчасне підкидання, викладання битої птиці в певні місця угідь під час проведення 
випробувань виконують асистенти експертів з числа стажерів, власників ретриверів, 
чиї собаки не беруть участь в даних випробуваннях, або з числа спеціально 
запрошених мисливців. Такі асистенти мають пройти попереднє навчання або 
інструктаж. Асистенти зобов'язані строго виконувати всі зазначені вимоги і умови щодо 
викладання або підкидання птиці відповідно до сигналів експертів, а також не 
впливати на роботу випробовуваних собак. За необхідності, експерти мають право 
запитувати у асистентів відомості щодо виконання собакою окремої вправи, свідками 
чого вони були. Асистенти зобов'язані мати при собі необхідну кількість битої птиці, 
яка зберігається в чистих і бажано герметичних пластикових мішках або контейнерах, 
а всі дії з підготовки птиці до випробувань, закидання або викладання здійснювати в 
чистих пластикових або гумових рукавицях. Перед початком випробувань експертна 
комісія проводить ознайомлення собак з запахами птиці, використовуваної для подачі 
(за бажанням ведучого). 

21. Для виявлення і оцінки робочих мисливських якостей собаці надається можливість 
виконати комплекс обов'язкових вправ із пошуку та подачі битої птиці. При 
знаходженні в «Зоні випробувань» (і під час виконання всіх вправ) собака повинен 
перебувати без повідця і нашийника (будь-яких типів і видів), вести себе тихо (не 
гавкати і не скиглити). 

22. При виконанні вправ з подачі битої птиці обов'язковою умовою є випробування 
кожного собаки послідовно по всьому комплексу вправ, нерозривно від першої до 
останньої вправи. Допускається зміна черговості вправ через особливості місцевості 
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за рішенням експертної комісії (наприклад, спочатку робота на суші, а потім на воді 
або навпаки). 

23. У зв'язку з тим, що в комплексі присутні вправи з пострілом, окрема перевірка реакції 
собаки на постріл не потрібна. 

24. Всі вправи повинні виконуватися собакою тільки за командою ведучого, а ведучий, в 
свою чергу, має право послати собаку в пошук /на подачу тільки після дозволу судді. 
Для виконання будь-якої вправи встановлюється Контрольний час, відлік якого 
починається з моменту віддачі ведучим команди на пошук і подачу битої птиці. 

25. Контрольний час заміряється тільки для того, щоб упевнитися, що собака вклався в 
границі часу, відведені на виконання вправи. Загальний час роботи собаки ніяк не 
впливає на оцінку, ступінь диплома і розстановку. 

26. Не допускається зміна відстані до закладки (закидання) птиці в залежності від 
особливостей місцевості. Якщо витримати необхідну дистанцію немає можливості, то 
слід змінити самє місце проведення заходу. 

27. Птиця для подачі повинна знаходитися з боку зустрічного вітру щодо Рубежу чи під 
гострим кутом між напрямком вітру і Рубежем (але не більше 45° вліво або 45° вправо 
до нього). 

28. Експертна комісія і асистенти зобов’язані стежити за тим, щоб закидання і закладка 
птиці проводилися відповідно до п. 27. Для контролю за напрямком вітру 
рекомендоване встановлення прапорців або флюгерів позаду Рубежу, за спиною 
ведучого, та на такій відстані, щоб не заважати роботі собаки . 

29. Експертна комісія повинна складатися щонайменше з двох суддів. Головний суддя 
повинен мати мінімум II ступінь у категорії «Ретривери». 

30. Для проведення даного заходу потрібно заздалегідь його узгодити з ГУ КСУ і Комісією 
із спорту та робочих якостей (мисливське собаківництво). Всі звіти щодо заходу 
висилати у штатному порядку до ГУ КСУ, а також копії — до Комісії з питань спорту та 
робочих якостей (мисливське собаківництво). За відсутності копії звіту в Комісії — 
результати заходу автоматично анулюються. 

ВПРАВИ З ПОДАЧІ БИТОЇ ПТИЦІ 

Для отримання диплому собака повинен успішно виконати наступні вправи з подачі битої 
птиці: 

Перша вправа — обшук ділянки місцевості площею приблизно 70х70 м. До початку 
виконання вправи проводиться приховане закладання 2-х тушок птиці на відстані не 
менше 30-35 м від Рубежу. Відстань між тушками має бути не менша за 15-20 м. Третя 
птиця закидається на очах у собаки і ведучого (видима подача). Птиця для видимої подачі 
закидається таким чином, щоб собака, слідуючи до неї, не міг зачути приховану птицю. 
Видима подача проводиться з пострілом. 

Час виконання вправи — 10 хв. Відлік часу виконання вправи починається з моменту 
посилу собаки ведучим. Видима подача виконується з відкликом собаки (далі – відклик). 
Ведучий повинен повідомити експертну комісію, яким чином буде здійснений відклик. 

Друга вправа — подача двох птиць з води з відстані 30–35 м. Одна подача є видимою, 
друга — прихованою. Прихована птиця закидається до початку вправи, місце її падіння не 
повинні бачити ні ведучий, ні собака. Вправа починається з закидання птиці під постріл, на 
очах у ведучого і собаки (видима подача). Обидві птиці повинні знаходитися на відкритій 
воді на відстані 3-5 м одна від одної. На видиму подачу собака посилається «від ноги». 
Для подачі другої птиці ведучий залишає собаку на «проміжній позиції» і відходить від 
нього не менше, ніж на 5 м (перевірка витримки собаки при відході ведучого). Ведучий 
посилає собаку в пошук з цієї відстані після дозволу експерта. 
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Час виконання вправи — 10 хвилин. Відлік часу виконання вправи починається з моменту 
посилу собаки ведучим. 

Примітки. 
 
1. При виконанні вправи кожен перший пуск собаки у пошук проводиться ведучим тільки 

з дозволу головного експерта (на другій вправі обидва пуски тільки з дозволу 
експерта). 

2. Кожна з вправ вважається виконаною і підлягає оцінці, тільки якщо собака розшукав 
птицю і подав ведучому у руки протягом Контрольного часу, відведеного на виконання 
вправи. 

3.  «Подати птицю ведучому в руки» означає, що ведучий по команді забирає птицю з 
пащі собаки. 

4. У складі першої вправи передбачено виконання відклику собаки з видимої подачі. В 
даному випадку ведучий і собака повинні виконати відклик з подачі і повторний посил. 
Ведучий повинен відкликати собаку з подачі з відстані, не меншої за 15-20 м від себе. 
За командою ведучого собака повинен повернутися на первинну позицію. Після цього 
ведучий знову посилає собаку на подачу. Вважається за краще, якщо собака першою 
принесе видиму птицю. 

5. Відклик з подачі вважається виконаним, якщо собака за командою / командами 
повернувся з подачі до ведучого в первинне положення і знову попрямував на подачу 
тільки за командою ведучого. Допускається зупинка собаки з подальшим відкликом. У 
цьому випадку собака повинен виконати зупинку за командою / командами і 
повернення до ведучого за командою / командами. При цьому штрафні бали за 
додаткові команди нараховуються за загальною схемою оцінок. 
Якщо відклик з подачі визнаний невиконаним, то собака не може отримати диплом 1 
ступеня. 

6. При оцінці елементів постановки та послуху враховуються результати ходіння собаки 
без повідця біля ноги ведучого за командою «поруч» в процесі переміщень в Зоні 
випробувань. За повторні команди нараховуються штрафи відповідно до загальної 
системи оцінок, які сумуються зі штрафами за виконання вправ. 
При зміні статичної позиції ведучого, пов’язаної з поворотом навколо своєї осі або 
напочатку руху, при зміні напрямку руху дозволяється подача одноразової команди 
«поруч». При зупинці дозволяється подача одноразової команди «сидіти». 

7. При виконанні вправи з обшуку місцевості, на одній ділянці на випробуваннях 
допускається робота не більше 6 собак. Залежно від характеру місцевості, від даного 
пункту можна відступити за рішенням Головного експерта. 

8. При виконанні всіх подач, крім другої подачі на другій вправі, ведучий повинен 
залишатися на «Рубежі» до завершення подачі (чиста робота). Ведучий може зійти із 
Рубежа для надання допомоги собаці (але не далі «вішки» повернення, встановленої 
на відстані 15-20 м), проте за це переміщення будуть нараховані штрафні бали. У разі, 
якщо ведучий сходить із Рубежа для надання допомоги собаці, така робота не може 
бути оцінена вище диплома 2-го ступеня. 

9. Цілісність тушки птиці перевіряється комісією до і після виконання кожної подачі. 
10. Тушки птиці, які не задіяні в виконуваній вправі, повинні перебувати поза зоною 

роботи собаки і бути в упаковці, яка не пропускає запах. 
11. У разі порушення будь-якої з умов виконання вправ із пошуку та подачі битої птиці, 

допущеного з боку асистентів або експертної комісії, робота собаки по цій вправі не 
зараховується і її виконання має бути повторене. 

12. Собака знімається з випробувань і залишається без оцінки із зазначенням причин 
зняття в протоколі комісії в наступних випадках: 
 при відмові йти в пошук протягом 1 хв.; 
 при перевищенні Контрольного часу, відведеного на виконання вправи; 
 при відмові йти в воду протягом 1 хв.; 
 при боязні пострілу; 
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 якщо собака рве, мне птицю або намагається її їсти, тобто птиця пошкоджена 
фізично; 

 при отриманні собакою травми, за згодою ведучого. У разі прийняття ведучим 
рішення про продовження випробувань, вся відповідальність за здоров'я собаки 
лежить на ведучому. Жодні поблажки собаці не робляться і оцінка роботи собаки 
виконується на загальних підставах. Якщо експерт має сумнів в подальшому 
здоров'ї собаки або вважає продовження випробувань даного собаки неетичним, то 
собака знімається з випробувань; 

 при негативному фізичному впливі ведучого на собаку, а також при дачі або показі 
ласощів під час випробувань; 

 при ігноруванні ведучим вказівок експертної комісії та порушенні ним правил техніки 
безпеки поводження зі зброєю; 

 при агресивній або некоректній поведінці ведучого; 
 на прохання ведучого з повідомленням експертної комісії. 
 при повній відсутності контакту собаки із ведучим протягом 1 хвилини в будь-який 

момент часу, починаючи з заходу в Зону випробувань. 
 при використанні ведучим ультразвукового свистка; 
 якщо собака грає з птицею; 
 якщо собака не подав одну птицю; 
 якщо собака скиглить або гавкає в Зоні випробувань. 

13. Випробування не проводяться / можуть бути перервані при: 
 температурі повітря вищій за 30 °С чи нижчій за 0 °С; 
 повній відсутності вітру; 
 затяжному дощі, при грозі, що насувається і під час неї; 
 недостатній видимості (сутінки, густий туман); 
 наявності льоду на водоймі (лід, крижана шуга тощо). 

14. У разі, якщо випробування були перервані, вони можуть бути продовжені в цей же 
день після закінчення негоди. 

15. Після закінчення випробувань голова експертної комісії або, за його дорученням, член 
експертної комісії, зобов'язаний оголосити учасникам загальні результати 
випробувань, присвоєння дипломів і титулів. Члени експертної комісії не зобов'язані 
глибоко аналізувати дії кожного собаки і ведучого в ході оголошення загальних 
результатів, однак, на прохання учасника, можуть в індивідуальному порядку пояснити 
оцінку. 
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Видача робочого сертифікату виконується в офісі ГУ КСУ за реєстрами, наданими 
відділеннями КСУ. 
 
Примітка.  Породи собак, які мають право брати участь у випробуваннях. 

8 група FCI   Ретривери, спаніелі та водяні собаки  
Секція 1 — Ретривери 
 

Назва породи 
Дата 

реєстрації 
CACIB 

Робочі 
випробування

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER (312) 6/24/1987 * * 

CURLY COATED RETRIEVER (110) 7/28/2009 * * 

FLAT COATED RETRIEVER (121) 7/28/2009 * * 

GOLDEN RETRIEVER (111) 7/28/2009 * * 

LABRADOR RETRIEVER (122) 10/13/2010 * * 

CHESAPEAKE BAY RETRIEVER (263) 2/14/1995 * * 

 
 

http://www.fci.be/en/nomenclature/NOVA-SCOTIA-DUCK-TOLLING-RETRIEVER-312.html
http://www.fci.be/en/nomenclature/CURLY-COATED-RETRIEVER-110.html
http://www.fci.be/en/nomenclature/FLAT-COATED-RETRIEVER-121.html
http://www.fci.be/en/nomenclature/GOLDEN-RETRIEVER-111.html
http://www.fci.be/en/nomenclature/LABRADOR-RETRIEVER-122.html
http://www.fci.be/en/nomenclature/CHESAPEAKE-BAY-RETRIEVER-263.html

