Правила проведення тестування роботи на воді для собак
породи такса - Wassertest-UA (Wa.T.-ua)
Мета тесту
Метою тесту на воді є підготовка собаки до подальшого практичного
застосування (пошук підранка або битої дичини), а також доказова
демонстрація результатів підготовки до випробувань. Підтверджені під час
даного тесту робочі якості собаки 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 на водну дичину
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 Wa.T.-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,
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отриману в ході тесту. Своєю участю у тесті учасник погоджується з даними
умовами.
Перебіг тесту
1.
2.

3.

4.

5.

Робота на воді має підтвердити здатність собаки подати з води добуту качку.
Ведучий або третя особа кидає тушку качки на відкриту ділянку води
таким чином, аби собака проплив приблизно 6-8 метрів до качки й таку ж
відстань назад до берега. Одночасно з цим у повітря здійснюються два
постріли дробом. Собаку звільняють з повідка після здійснення пострілів.
Собака повинен добровільно принести качку ведучому або на берег біля
нього. Підбадьорювання з боку ведучого дозволяється. Можливе
однократне повторення наприкінці тестування.
Якщо результат другої спроби також негативний, робота вважається не
виконаною і тест на воді не складеним. Але, якщо собака після пострілу
поплив до качки, тест на стійкість до пострілу може бути зарахований та
задокументований окремо.
Робота оцінюється за 4-бальною системою з урахуванням коефіцієнту
складності:
4 бали = дуже добре
3 бали = добре
2 бали = задовільно
1 бал = недостатньо/погано
0 балів = незадовільно
Коефіцієнт 5
a) Бажання працювати в воді
b) Подача (апортування) качки
Коефіцієнт 3
Тест вважається успішно складеним, якщо обидві дисципліни оцінені
щонайменше 2 балами.

Тест на стійкість до пострілу може бути отриманий в рамках проходження
тесту на воді. Інформація про це фіксується в племінній книзі.
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