ПРАВИЛА
проведення змагань рангу САСТ (Bt)
по марковано-фарбованому сліду для собак породи такса
Мета
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». Метою змагань є оцінка та збереження
мисливських якостей такси. Підтверджені під час даного тесту мисливські
якості відображаються у племінній книзі для того, аби полегшити
заводчикам подальшу селекційну роботу. Змагання проводяться в умовах
наближених до реального полювання.
Умови допуску до змагань
До тесту допускаються виключно собаки породи такси всіх типів шерсті та
розмірів, якщо вони мають родовід МКФ (FCI) та зареєстровані в племінній
книзі національної кінологічної організації за місцем проживання власника.
Вік допуску – від 12 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.
Організація на місці та відповідальність
За розв'язання усіх питань, пов'язаних з адміністративною та технічною
стороною проведення змагань, відповідає виключно клуб такс країни або
структурний підрозділ національної кінологічної організації, що проводить
змагання.
Одночасно з поданням реєстраційної заявки на участь у змаганнях учасник
визнає цей порядок проведення змагань. Категорично виключається будьяка 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.
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. 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. При цьому
принаймні один з них обов’язково має бути чинним суддею з робочих
якостей собак мисливських порід не нижче національної категорії з
правом суддівства випробувань та змагань рангу САСТ на території
України. У якості другого та третього судді може бути залучений
суддя КСУ з правом суддівства випробувань та змагань рангу САСТ
другим або третім членом суддівської групи. У якості третього судді
також може бути залучений стажист.
Перебіг змагань
Перед змаганнями керівник змагань організовує розподіл учасників на
групи та жеребкування стартових номерів.
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 використовують 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.
• 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
маркувально-фарбувальну 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.
Система оцінювання
Передбачена наступна система оцінювання з урахування отриманих балів
та коефіцієнту складності елемента.
Множенням оцінки на коефіцієнт (LZ x FWZ) визначається загальна
кількість балів за критерій, що оцінювався суддями.
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2. Кількість балів, необхідна для
отримання

Бал

диплому ІІ ступеню:

Коефіцієнт Всього
балів

a) Манера роботи по сліду

3

10

30

b) Впевненість утримання сліду

3

8

24

c) Бажання йти по сліду
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7

14

Всього
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(бажання знайти підранка)

3. Кількість балів, необхідна для
отримання

Бал

диплому ІІІ ступеню:

Коефіцієнт Всього
балів

a) Манера роботи по сліду

2

10

20

b) Впевненість утримання сліду

2

8

16

c) Бажання йти по сліду

2

7

14

Всього

50

(бажання знайти підранка)

Для присудження титулу Кандидат в чемпіони України з робочих
якостей
(CACT) необхідно набрати щонайменше 85 балів.
Мінімальний вік собаки - 12 місяців.
R.CACT отримує собака, який набрав другу за значенням кількість
балів і диплом I ступеню
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)
Молодший за віком собака
Для успішного проходження змагань необхідно отримати 50 балів.
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, 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.

