Правила проведення тесту
з віддачі голосу по сліду зайця для собак породи такса
Spurlautprüfung-UA (Sp-ua)
Мета тесту
Робота з віддачі голосу по сліду зайця - це тест на наявність вроджених якостей.
Критеріями оцінювання в полі є застосування собакою чуття під час роботи по
сліду зайця, робота з віддачі голосу по сліду, бажання працювати по сліду.
Собака, що тестується, не повинен бачити зайця.
Умови допуску
До тесту допускаються такси всіх типів шерсті та розмірів без огляду на оцінку
екстер’єру, якщо вони мають родовід МКФ (FCI) та зареєстровані в племінній
книзі національної кінологічної організації за місцем проживання власника. Вік
допуску – від 5 місяців. Для допуску до проходження тесту собака повинен
мати успішно складений тест на стійкість до пострілу. Суки, що перебувають в
охоті, допускаються, але проходять тест наприкінці тестувань. Власник собаки,
що перебуває в охоті, має попередити про це організатора перед початком тесту.
Вагітні суки з п’ятого тижня вагітності, а також суки, що годують, не
допускаються до тестування та оцінювання.
Кількість учасників
На одну суддівську групу має приходитись не більше 15 собак.
Організатор
Тест може бути заявлений та проведений структурним підрозділом Кінологічної
спілки України.
Судді
Суддівство тесту проводять троє суддів. При цьому принаймні два з них
обов’язково мають бути чинними суддями з робочих якостей собак
мисливських порід. У якості третього судді може бути залучений стажист.
Основні положення тесту
Застосування робочого собаки в мисливській практиці повинно відповідати
вимогам законів про захист тварин, а також додатково регулюватись вимогами
місцевого мисливського законодавства.
Ідентифікація усіх собак (номер клейма або номер чипа) відбувається перед
початком або після закінчення тесту.
Собаки, що успішно склали тест згідно з даними правилами отримують
позначку Sp-ua. Якщо на момент проходження тестування собака не досяг віку
в повні 15 місяців, до абревіатури тесту додається наступна позначка „/J“.
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Відповідальність
Ведучі собак та інші учасники тесту несуть власну відповідальність за себе та
свого собаку. Категорично виключається будь-яка відповідальність організатора
за нещасні випадки із собаками, людьми або за іншу шкоду, отриману в ході
тесту. Своєю участю у тесті учасник погоджується з даними умовами.
Проходження тестування
1. Судді, ведучі собак та помічники утворюють лінію загону та прочісують
місцевість у пошуку зайця.
2. Після того, як піднявся заєць, ведучий з собакою за запрошенням судді
підходить до сліду і пускає свого собаку у вільний пошук. Суддя має
проінформувати ведучого та вказати йому напрямок уходу зайця. Суддя
може надавати підтримку собаці та ведучому в процесі постановки на слід.
Собака повинен взяти слід та йти ним з віддачею голосу. Якщо собака взяв
слід, ведучий повинен залишатись на місці. Він може слідувати за своїм
собакою лише за вказівкою судді.
3. Для підтвердження здатності працювати по сліду з віддачею голосу кожен
собака має відпрацювати слід одного зайця. Для покращення оцінки судді
можуть надати собаці можливість відпрацювати слід другого зайця.
Собакам, які не підтвердили роботу з віддачі голосу по сліду другого зайця,
на розсуд суддів, може бути надана остання можливість роботи по сліду
третього зайця. Кількість спроб, що надаються, залежить від поголів’я
зайців в угіддях, де проходять тестування.
Оцінювання тестування
Якщо собака працював по двох слідах, то в оцінку враховується кращий
результат.
Якщо собака показав задовільну або роботу вище задовільної лише на слідові
по третьому зайцю, оцінка за чуття та віддачу голосу не може бути вищою за 3
бали.
Під час оцінювання роботи собаки необхідно враховувати ґрунтові та погодні
умови.
Робота собаки оцінюється наступними балами:
незадовільно
0
недостатньо
1
задовільно
2
добре
3
дуже добре
4
Вимоги для присудження оцінки (LZ) «дуже добре» (4 бали)
Оцінка “дуже добре” (4 бали) за “Чуття” може бути дана лише тоді, коли
собака за нормальних умов безперервно і добре утримує слід зайця впродовж
400 метрів. Цій дисципліні повинна приділятись особлива увага, оскільки
собаки, що навіть за доброго вітру весь час втрачають слід, як правило, мають
“коротке чуття”.
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Оцінка “дуже добре” (4 бали) за “Віддачу голосу на сліді” може бути дана
лише тоді, коли собака тривалий час з голосом йде слідом зайця. Переривання
віддачі голосу в момент, коли собака зійшов зі сліду, помилкою не вважається.
Собаки, які продовжують віддавати голос після втрати сліду, не можуть
отримати оцінку “дуже добре” (4 бали).
Припущення суддів, що собака є пустобрехом, необхідно перевірити в угіддях
без звіра. Якщо це припущення підтвердиться, то тест вважається не пройденим.
Причина має бути зазначена в суддівському звіті.
Оцінка “дуже добре” (4 бали) за “В'язкість (Бажання працювати по сліду)”
може бути дана лише тоді, коли собака беззупинно демонструє прагнення
утримувати взятий слід. За траєкторією переміщення собаки має бути видно
його бажання знайти втрачений слід та бажання продовжувати просуватись ним
далі.
Оцінка “дуже добре” (4 бали) за “Вірність утримання сліду” може бути дана
лише тоді, коли собака безперервно та впевнено працює по сліду.
Оцінку множать на коефіцієнт, який відповідає кожній з якостей, що
оцінюються.
Робота впродовж менш ніж 100 метрів є недостатньою для оцінювання. Лише в
складних умовах (відсутність рослинності, сухий ґрунт, штормова погода тощо)
можна допустити оцінку роботи ділянкою меншою за вказану довжину.
Якості
Чуття
Віддача голосу по
сліду
В'язкість
Вірність
утримання сліду
Всього

Мін. оцінка для диплома
І
ІІ
ІІІ
ступеню ступеню ступеню
4
3
2

Коефіцієнт
складності

Максимальна
оцінка

10

4

9

4

4

3

2

3

4

3

2

2

3

4

3

2

1

100

94

69

47

Випробування по підсадному зайцю.
У тих регіонах, де чисельність зайця не дає змоги проводити випробування в
природних умовах, випробування можуть бути проведені по підсадному зайцю.
Зайці повинні бути дорослі, не молодше 3 місяців.
Умовою таких випробувань є наступне:
Заєць перебуває в кошику з висувними дверцятами. Він повинен виходити
звідти самостійно, без допомоги. Зайця бажано випускати на легкому
зустрічному вітрі. Напрямок зайця спочатку може направлятися, наприклад,
дерев'яними планками. Кожен собака працює по одному зайцю. Ділянка угідь,
на якій випускають зайця, має бути максимально наближена до природних (луг,
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рілля, низька рослинність) і на достатній відстані, щоб сліди зайців не
перетиналися.
Суддівство проводиться відповідно до тих самих вимог, що й по вільному звіру.
Після успішного проходження собакою цього тесту ставиться відмітка Sp/K-ua.
Якщо на випробування записано понад 20 собак, можливе утворення другої
експертної комісії.
Успішно пройдені випробування не надають собаці права брати участь в
робочому класі на виставках.
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