Правила проведення тесту на стійкість до пострілу
для собак породи такса - Schussfestigkeitsprüfung-UA (Sfk-ua)
Мета тесту
Метою тесту є виявлення, оцінка та збереження мисливських вроджених
якостей такси - найменшої з собак мисливських порід. Підтверджені під час
даного тесту вроджені якості відображаються у племінній книзі для того, аби
полегшити заводчикам подальшу селекційну роботу. Тест проводиться в
умовах наближених до реального полювання.
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. 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.
Організатор
Тест може бути заявлений та проведений структурним підрозділом
Кінологічної спілки України.
Судді
Суддівство тесту проводять двоє суддів. При цьому принаймні один з них
обов’язково має бути чинним суддею з робочих якостей собак мисливських
порід. У якості другого 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 Sfk-ua. Якщо на момент проходження тестування собака не досяг
віку в повні 15 місяців, до абревіатури тесту додається наступна позначка „/J“.
Після виконання усіх умов допуску перед початком тесту між учасниками в
присутності суддів відбувається жеребкування стартових номерів.
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.
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Тест на стійкість до пострілу може бути пов'язаний з проведенням інших
тестів та випробувань.
Перед початком тесту для усіх собак, що беруть участь у тесті, необхідно
зробити два тренувальні постріли дробом.
Кожен собака тестується окремо від інших, без повідка на місцевості, що
добре проглядається.
Для тестування на стійкість до пострілу собака під час вільного пошуку
має віддалитися від ведучого на відстань щонайменше 30 метрів. Під час
роботи собаки у вільному пошуку суддя дає команду здійснити два
постріли дробом. Між двома пострілами має бути витримано адекватну
паузу.
Собак, що демонструють тривожну реакцію, необхідно перевірити ще
раз, але не раніше ніж через 30 хвилин. Якщо собака зривається тікати
або намагається сховатись, він оцінюється, як такий, що боїться
пострілу.
Тест на стійкість до пострілу може бути отриманий в рамках
проходження тесту на воді. Інформація про це фіксується в племінній
книзі.
У разі успішного проходження тесту до племінної книги вноситься
позначка Sfk-ua.
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