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Вступ
FCI-стандарт Nr. 148 описує таксу (Dachshund, Dackel або Teckel) наступним чином: «В процесі
розведення гінчаків постійно з'являлись собаки, особливо придатні для полювання під землею.
З цих коротколапих собак походить такса, що визнана різнобічною мисливською породою.
Вона демонструє відмінну роботу не лише під землею, але й на поверхні, наприклад, - робота з
віддачі голосу по сліду зайця, пошук звіра та робота по марковано-фарбованому сліду»
Ці змагання, на яких може бути присуджений титул Кандидата в міжнародні чемпіони з
робочих якостей (CACIT) для отримання титулу Міжнародного чемпіону з робочих якостей FCI
(CIT), мають фіксувати можливість широкого застосування такси у практичному полюванні.
Впродовж дводенних змагань такса має якнайкраще презентувати свою поведінку, характер і
темперамент. Вона дружня, не ляклива і не агресивна, має виважений темперамент. Такса завзятий, витривалий мисливський собака з тонким чуттям та блискавичними реакціями.
Усі країни-члени та договірні партнери МКФ (FCI) мають право проводити змагання InterVp за
даними Правилами за умови дотримання закону про захист тварин та національного
законодавства відповідної країни.

Оголошення про проведення змагань
Будь-яка країна, що є членом або договірним партнером МКФ (FCI), має право на організацію
змагань InterVp. Національна кінологічна організація, яка хоче відповідально провести
змагання InterVp, може також доручити проведення одному зі своїх структурних підрозділів. До
кінця лютого календарного року вона має проінформувати про своє бажання президента
Комісії МКФ (FCI) по собаках норних порід. У заявці необхідно вказати наступні пункти:
 місце і дата проведення змагань
 адреса керівника змагань
 кінцева дата реєстрації
 розмір реєстраційного внеску у відповідній національній валюті. Реєстраційний внесок
на безповоротній основі. Це означає, що у випадку відкликання учасником своєї
реєстрації або у разі неявки заявленої команди (ведучий з собакою), реєстраційний
внесок не повертається.
Після перевірки наданих даних, максимум до 31 березня, президент Комісії МКФ (FCI) по
собаках норних порід надає організатору згоду на проведення змагань InterVp.
Національний клуб країни (наприклад, DTK) відповідає за публікацію відповідної інформації у
спеціалізованих виданнях країн-членів Комісії МКФ (FCI) по собаках норних порід. Інформація
щодо проведення змагань InterVp не публікується через канцелярію офісу МКФ (FCI). Заявкудозвіл на проведення змагань із присудженням титулу CACIT для отримання титулу
Міжнародний чемпіон МКФ (FCI) з робочих якостей (CIT) необхідно отримати через
національний клуб у відповідній кінологічній організації (наприклад, VDH).
Для проведення змагань рангу CACIT необхідно отримати щонайменше 6 (шість) реєстраційних
заявок учасників, які мають бути перелічені в каталозі.
Ведучі собак, що зацікавлені в участі, можуть зареєструватися на ці змагання безпосередньо в
організатора заходу. Заявка на участь не повинна подаватись через національну кінологічну
організацію.
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Порядок проведення змагань і відповідальність
Одночасно з поданням реєстраційної заявки на участь у змаганнях InterVp учасник визнає цей
порядок проведення змагань. Категорично виключається будь-яка відповідальність
організатора за нещасні випадки із собаками, людьми або за іншу шкоду, отриману в ході
змагань. Своєю участю у змаганнях учасник погоджується з даними умовами.

Розділи змагань
Впродовж двох днів робота команди (ведучий із собакою) оцінюється в наступних чотирьох
розділах:
 Работа по марковано-фарбованому сліду (змагання обов’язково повинні починатись з
цього розділу)
 Послух
 Пошук звіра
 Работа з віддачі голосу по сліду зайця

Умови допуску до змагань
До цих змагань допускаються виключно собаки породи такса. Вони повинні мати родовід МКФ
(FCI) та бути зареєстрованими в племінній книзі національної кінологічної організації за місцем
проживання власника.
Під час реєстрації для участі у змаганнях InterVp організатору змагань надаються копії
наступних документів:
 Родовід (лицева і тильна сторона)
 Диплом про отримання оцінки екстер’єру (мінімум «дуже добре») на національній
виставці рангу САС
 Квитанція про сплату реєстраційного внеску на розрахунковий рахунок організатора
заходу.

Організація на місці
За розв'язання усіх питань, пов'язаних з адміністративною та технічною стороною проведення
змагань InterVp, відповідає виключно клуб такс країни або структурний підрозділ національної
кінологічної організації, що проводить змагання. Фінансові ризики також несе клуб, що
організовує захід.
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Судді













Суддя не може судити роботу собаки, заводчиком, власником або співвласником якого
він є, якого він тренував або виставляв, лише якщо з моменту зміни власника або
спливання терміну дії договору про тренування собаки не пройшло щонайменше шість
місяців, перш ніж суддя став судити змагання InterVp. Те ж саме стосується собак, які
належать його найближчим родичам або співмешканцям.
Перед початком заходу обов’язково має відбутися нарада суддів, аби забезпечити
проведення змагань відповідно до Правил та гарантувати уніфіковане оцінювання.
Одна суддівська група може судити максимум шість команд (ведучій із собакою).
Одна суддівська група складається із трьох суддів.
До змагань InterVp можуть бути допущені стажисти у рамках проходження навчання,
однак, вони не можуть замінити суддю. Свої витрати стажисти несуть самостійно.
До кожної суддівської групи запрошується акредитований іноземний суддя
міжнародної категорії з робочих якостей такс.
Іноземні судді допускаються до суддівства лише на підставі письмового дозволу
головної національної кінологічної організації своєї країни. За пропозицією
організаторів даний дозвіл необхідно своєчасно отримати через головну кінологічну
організацію країни, що проводить захід (наприклад, VDH).
Окрім цього, до кожної суддівської групи може бути залучений “гостьовий суддя” з
інших клубів мисливських собак. Однак, цей “гостьовий суддя” не може бути
призначений головним суддею суддівської групи.
Судді та стажисти повинні мати при собі актуальні Правила проведення змагань InterVp
МКФ (FCI), за необхідності - точний переклад Правил на їх рідну мову.
За запрошення суддів відповідає Клуб такс країни або структурний підрозділ
національної кінологічної організації, що проводить захід. Витрати запрошеним суддям
відшкодовує клуб, що проводить захід. Відшкодування витрат відбувається згідно з
чинними нормами МКФ (FCI) «Додаткові положення щодо витрат суддів у відрядженні».
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Дисципліни змагань InterVp
Напередодні заходу керівник змагань організовує розподіл учасників на групи та жеребкування
стартових номерів.
a)

Робота по марковано-фарбованому сліду
Загальні положення


Прокладання сліду по снігу не допускається. Якщо сніг випав після прокладання сліду,
то змагання можна проводити лише після того, як траєкторія сліду стане невпізнаною.

Вимоги до угідь
 У лісових угіддях має бути наявним щонайменше один осілий вид копитних.
 Прокладання марковано-фарбованого сліду на ділянках лісу менших за 20 га не
допускається.
Траєкторія прокладання штучного марковано-фарбованого сліду
 Початок сліду необхідно позначити таким чином, як це виглядає в умовах реального
полювання (умовне місце відстрілу звіра) та вказати номер сліду.
 На початку сліду встановлюється гілка, що позначає старт (умовне місце відстрілу),
та вкладається друга гілка, яка вказує напрямок сліду (напрямок слідування
підранка).
 Довжина сліду становить щонайменше 600 метрів. Впродовж сліду має бути
зроблено два повороти та два лігва. Під час прокладання сліду не можна обходити
перепони та важкопрохідні ділянки, наприклад, струмки, чагарники, лісові дороги.
 Мінімальна відстань між сусідніми слідами має становити 150 метрів.
 На початку сліду (умовне місце відстрілу) та на лігвах має бути наявна шерсть, ці
місця повинні бути чітко марковані сумішшю.
 В кінці сліду повинен бути вказаний номер сліду.
 Траекторію прокладання сліду необхідно схематично зафіксувати або під час
прокладання можна залишати мітки, що будуть не видимі для ведучого.
 Відстань між мітками залежить від прозорості окремих ділянок угідь.
Підготовка сліду для змагань
 Траєкторія сліду повинна імітувати природну поведінку підранка в умовах
практичного полювання, але без повернення звіра.
 Запах спеціальної маркувально-фарбувальної суміші має відповідати виду звіра,
муляж якого використовується наприкінці сліду.
 Для прокладання слідів можна використовувати спеціальну маркувальнофарбувальну суміш із запахом оленя, косулі, лані; на одному змаганні можна
використовувати суміш з запахом лише одного виду копитного звіра. Спеціальна
маркувально-фарбувальна суміш надається організатором. У публікації анонсу заходу
має бути вказаний вид звіра, суміш з запахом якого буде використано для
прокладання слідів.
 Для прокладання сліду довжиною 600 метрів використовують чверть літра
спеціальної маркувально-фарбувальної суміші з запахом копитного звіра.
 Мінімальний час витримки сліду складає 20 годин.
 Напрямок та траєкторія слідів повинні бути визначені до їх прокладання.
· Сліди повинні прокладатись одним й тим самим способом - розбризкуванням або
тампонуванням (за допомогою губки). Прокладання сліду відбувається завжди в
одному напрямку - від початку (умовне місце відстрілу) до кінця сліду (місце
викладання муляжу). Умови прокладання слідів повинні бути опубліковані в анонсі
заходу. Повороти та лігва не комбінуються.
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В кінці сліду викладають муляж копитного звіра. Об’єкт має бути викладений відкрито
та бути видимим для ведучого. Не можна ховати муляж, наприклад за деревом або
кущем.

Основні принципи оцінювання
 Собака повинен працювати по сліду виключно на повідку. Собака на спеціальному
нашийнику або шлеї та повідку для роботи по марковано-фарбованому сліду, що
розпущений щонайменше на 6 метрів, має привести до муляжу.
 Судді мають спостерігати за манерою роботи собаки, як він поводиться під час
постановки на слід (умовне місце відстрілу) та як він утримує слід. А також за тим, чи
виправляється собака самостійно у випадку сходження зі сліду.
 Ведучому дозволяється просуватись по сліду вперед, або повертатись назад.
Ведучій повинен обґрунтувати свої дії.
 Якщо ведучій оголосив про виявлення маркувально-фарбувальної суміші та після
цього собака втратив слід, то у випадку самостійного повернення на слід (без
відкликання), ведучій з собакою на вимогу суддівської групи має повернутися та
продовжити роботу по сліду з місця, де востаннє було виявлено маркувальнофарбувальну суміш. Це відбувається навіть у тому випадку, якщо ймовірне місце
виявлення суміші було анонсовано ведучім помилково і насправді знаходиться за
межами реального сліду.
 Самостійний вихід зі сліду (втрата сліду), що повторюється, призводить до зниження
балів або до непроходження змагань, навіть у тому випадку, якщо муляж був
знайдений.
 Якщо собака втратив слід, необхідно надати йому достатню можливість виправитись
самостійно. Тому судді повинні давати команду відкликати собаку лише з відстані
близько 70 метрів від місця сходження зі сліду. Відстань 70 метрів відраховується від
того місця, де був втрачений зв’язок зі слідом. Саме з цього місця собака наново
пускається в роботу.
 Судді та інші супровідні не повинні показувати ведучому, що собака зійшов зі сліду.
Більш того, глядачі повинні слідувати за ведучим на належній відстані близько 50
метрів.
 Для успішного проходження змагань, собака має право двічі зійти зі сліду з
подальшим відкликанням.
 Якщо собака демонструє недостатню продуктивність, роботу необхідно зупинити.
 Час з моменту постановки собаки на початок сліду (умовне місце відстрілу)
обмежується 60 хвилинами. Час підготовки ведучого до слідової роботи не
враховується.
b)

Послух
Загальне



Після роботи по марковано-фарбованому сліду обов’язково необхідно провести
оцінювання дисциплін з послуху.
Кожна окрема дисципліна має бути здана з прохідним балом (мінімальний прохідний
бал: 1 = недостатньо/погано).

Керованість на повідку


Керованість на повідку оцінюється наступним чином. Ведучий з собакою, на не
надто короткому повідку або без нього, ходить між стовбурами дерев за довільною
траєкторією. Якщо собака йде на повідку, ведучий не повинен тримати повідок у
руці. При цьому собака має щільно слідувати збоку від ведучого без повідка або на
вільному повідку, що накинутий діагонально через плече ведучого, не тягнути, не
забігати вперед та не відставати. Необхідно спритно обходити та долати перепони.

InterVp для такс

стор. 6

Вкладання та спокійне ставлення до пострілу.
 Кожен собака оцінюється окремо. Можна вкладати собаку на повідку або вільно.
Ведучий самостійно обирає місце фіксації собаки на повідку. При цьому повідок має
вільно провисати таким чином, аби собака мав можливість віддалитися від місця
вкладання на один метр.
 Ведучому дозволяється вкладати собаку на мисливський наплічник або предмет
одягу.
 Якщо собака вкладається вільно, то ведучий повинен зняти та тримати амуніцію
собаки при собі (за виключенням сигнального нашийника).
 Після вкладання ведучий віддаляється в напрямку укриття, яке вкажуть судді.
Собака не повинен бачити ведучого. Приблизно через дві хвилини стрілець, що був
спеціально призначений організатором, з невеликим інтервалом здійснює два
постріли дробом. Собака не повинен покидати місце вкладання. Якщо собака
починає гавкати, постійно скавчить або віддаляється від місця вкладання більш ніж
на один метр, дисципліна вважається не зданою.
 Коли ведучий йде забирати собаку, собака не повинен покидати місце вкладання до
моменту підходу ведучого. Якщо собака стрибає назустріч ведучому, команда
(ведучий із собакою) не здає дисципліну.
 Для оцінювання поведінки вкладеного собаки судді повинні спостерігати за його
поведінкою з укриття впродовж щонайменше 5 хвилин.
 Використання допоміжних засобів не допускається. Попередні тренувальні постріли
для звикання собаки заборонені.
Поведінка на номері під час імітації загінного полювання




c)

Під час знаходження на номері за імітації загінного полювання з численними
пострілами дробом собака має поводитися спокійно поруч з ведучим. Собака не
повинен постійно скавчати, гавкати, стрибати на ведучого та відходити зі свого місця
поруч з ведучим. Під час цієї дисципліни необхідно витримувати достатню відстань
між окремими командами (ведучий із собакою).
Цю дисципліну можна проходити, як на повідку, так і без нього.
Якщо собака проходить дисципліну без повідка, то ведучий повинен зняти та
тримати всю амуніцію собаки при собі (за виключенням сигнального нашийника).

Пошук звіра
Характеристика угідь


Для цієї дисципліни використовуються лише закриті ділянки лісу з щільним
підліском площею щонайменше 1 га, у яких можна очікувати наявність копитного
звіра, зайців та хижаків.

Пошук звіра
 Судді та учасники розташовуються по периметру ділянки лісу площею щонайменше
1 га. Має бути можливість комунікації між учасниками.
 Собаку спускають з повідка за межами ділянки роботи - на місцевості, що добре
проглядається.
 Ведучому не можна заходити на територію ділянки, де собака відпрацьовує пошук
звіра.
 Після того, як собаку пущено з повідка, починається відлік часу роботи з пошуку
звіра. Собака повинен самостійно та широко обшукувати ділянку ліса. У випадку
зустрічі з хутровим звіром собака повинен переслідувати його з голосом до тих пір,
поки звір не полишить зону змагань, або поки він не буде відстріляний.

InterVp для такс
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Під час змагань InterVp у першій спробі собака має 10 хвилин для демонстрації своїх
можливостей. Якщо перша спроба була не достатньо інформативною щодо
демонстрації манери роботи собаки, то суддівська колегія має право дати
розпорядження пустити собаку вдруге, і в останнє, аби оцінити придатність собаки
до роботи по пошуку звіра.
Під час змагань InterVp собака не зобов’язаний знайти звіра. Дисципліна
“виявлення” не оцінюється.

Оцінка роботи з пошуку звіра
 Якщо собака працював дві спроби, то в оцінюванні дисциплін “Поведінка під час
роботи з пошуку звіра” та “Наполегливість під час пошуку” враховуються обидві
спроби.
 Якщо неможливо однозначно оцінити роботу собаки, коли він, наприклад, дуже
швидко знайшов звіра і при цьому не встиг продемонструвати ані поведінку, ані
наполегливості під час роботи з пошуку звіра, необхідно ще раз перевірити
вищезазначені якості на більш прозорій ділянці лісу.
 Якщо собака впродовж однієї години не повертається до ведучого і при цьому не
демонструє очевидного зв’язку з поставленим перед ним завданням з пошуку звіра,
дисципліна вважається не зданою. Відлік часу (одна година) починається з моменту
звільнення собаки з повідка.
 У разі наявної загрози, судді можуть дати розпорядження відловити собаку.
d)

Робота з віддачі голосу по сліду зайця
Загальне



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.

Проходження дисципліни
 Судді, ведучій та помічники йдуть загінною шеренгою через поле.
 Після того, як піднявся заєць, ведучий за запрошенням судді підходить до сліду.
Суддя має проінформувати ведучого та вказати 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.
 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 після роботи слідом другого
зайця, на розсуд суддів, може бути надана можливість роботи по сліду третього
зайця.
 Кількість спроб, що надаються, залежить від поголів’я зайців в угіддях, де проходять
змагання.
Оцінювання роботи
 Якщо собака працював по двох слідах, то в оцінку враховується кращий результат.
 Якщо собака показав роботу, яку можна оцінити лише за результатами роботи по
третьому зайцю, він не може отримати за чуття оцінку “дуже добре” (4 бали).
 Під час оцінювання роботи собаки необхідно враховувати ґрунтові та погодні умови.
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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”.
 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 дисципліна вважається не зданою
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.
 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.

Бали (LZ) та оцінки
Судді оцінюють роботу за наступною системою балів:
 4 = дуже добре
 3 = добре
 2 = задовільно
 1 = недостатньо / погано
 0 = незадовільно

Коефіцієнт складності (FWZ)

Коефіцієнти показують ступень складності критеріїв, що оцінюються.
FWZ 1

Означає не надто вагомі вроджені якості собаки, або дуже легке завдання для
ведучого та собаки

FWZ 10

Означає вагомі вроджені якості собаки, або дуже важке завдання для ведучого та
собаки

Множенням оцінки на коефіцієнт (LZ x FWZ) визначається загальна кількість балів за критерій,
що оцінювався суддями.
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Система балів для оцінювання змагань InterVp
Передбачена наступна система оцінювання за балами.
Максимально можлива кількість балів - 280.
Оцінка
(LZ)

Робота по маркованофарбованому сліду:
Манера роботи по сліду
Впевненість утримання сліду
Бажання йти по сліду
(бажання знайти підранка)
Послух:

Коефіцієнт
складності
(FWZ)

Загальний
бал

4
4

10
8

40
32

4

7

28

Керованість

на повідку або
вільно

4
4

1
2

(4)
8

Вкладання та спокійне
ставлення до пострілу

на повідку або
вільно

4
4

1
2

(4)
8

Поведінка на номері під час на повідку або
імітації загінного полювання вільно

4
4

1
2

(4)
8

Для присудження CACIT собака повинен отримати в усіх дисциплінах розділу “Послух” оцінку
не нижче “добре” (3 бали) .
Загальний бал за цими дисциплінами має становити щонайменше 13 балів.
Пошук звіра:
Поведінка під час роботи з пошуку звіра
Наполегливість під час пошуку

4
4

8
6

32
24

Робота з віддачі голосу по сліду зайця:
Чуття
Віддача голосу по сліду
В’язкість (Бажання працювати по сліду)
Вірність утримання сліду

4
4
4
4

10
9
3
3

40
36
12
12

Максимальна кількість балів

280

Для присудження титулу Кандидат в міжнародні чемпіони з робочих якостей (CACIT) для
титулу МКФ (FCI) Міжнародний чемпіон з робочих якостей CIT необхідно набрати
щонайменше 267 балів. Мінімальний вік собаки - 15 місяців.

Множинний CACIT:

Усім таксам, що отримали щонайменше 267 балів, може бути присуджений CACIT.
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Для успішного проходження змагань InterVp необхідно отримати наступні оцінки та
відповідну кількість балів:
Оцінка
(LZ)

Робота по маркованофарбованому сліду:
Манера роботи по сліду
Впевненість утримання сліду
Бажання йти по сліду
(бажання знайти підранка)
Послух:

Коефіцієнт
складності
(FWZ)

Загальний
бал

2
2

10
8

20
16

2

7

14

Керованість

на повідку або
вільно

1
1

1
2

Вкладання та спокійне
ставлення до пострілу

на повідку або
вільно

1
1

1
2

Поведінка на номері під час на повідку або
1
1
імітації загінного полювання вільно
1
2
Загальний бал за дисциплінами розділу “Послух” має становити щонайменше
6 балів

6

Пошук звіра:
Поведінка під час роботи з пошуку звіра
Наполегливість під час пошуку

2
2

8
6

16
12

Робота з віддачі голосу по сліду зайця:
Чуття
Віддача голосу по сліду
В’язкість (Бажання працювати по сліду)
Вірність утримання сліду

2
2
2
1

10
9
3
3

20
18
6
3

Мінімальна кількість балів для успішного
проходження змагань

131

Переможець змагань InterVp
Якщо декілька собак у верхівці ранг-листу одночасно мають однакову кількість балів, то для
визначення вищої позиції необхідно керуватись наступними критеріями в такій послідовності:
a)
Кількість балів за роботу по марковано-фарбованому сліду
b)
Кількість балів за роботу з віддачі голосу по сліду зайця
c)
Кількість балів за пошук звіра
d)
Кількість балів за послух
e)
Молодший за віком собака
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Скарги

Оцінки та предикати, що винесені суддями, є кінцевими та оскарженню не підлягають. Скарги
відносно формальних помилок та/або оманливих уявлень необхідно повідомити керівникові
змагань до закінчення заходу. За розгляд скарги одразу на місці вноситься залог в потрійному
розмірі від розміру реєстраційного внеску. У випадку встановлення безпідставності скарги,
залог не повертається. Якщо буде встановлено безпідставність скарги, залог переходить на
користь організатора країни, що проводить захід.
Скарги розглядаються колегіально.
 Комісія складається із керівника змагань та двох призначених організатором
компетентних спеціалістів, які не фігурують суддями за заявленою скаргою. Рішення
комісії є остаточним.

Вступ в силу

Дані правила прийняті Комісією по собаках норних порід на позачерговому зібранні
делегатів 04.07.2010 в Цюриху та набирають чинності 01 січня 2011 року.
Дані правила замінюють усі попередні правила та окремі постанови, зокрема, Міжнародні
правила проведення “Кубку Європи з комплексних випробувань” (Ec-Vp) видавництва квітня
2005, Париж.
Дані правила схвалені Президією МКФ (FCI) на зібранні у Дортмунді, жовтень 2010 року.
Зміни, виділені жирним шрифтом та курсивом схвалені Президією МКФ (FCI) у Загребі в
листопаді 2015 року.
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