Методичні рекомендаціі щодо проведення випробувань і змагань собак
мисливських порід в ФМСУ
1. Випробування та змагання собак мисливських порід проводяться правлінням
ФМСУ, обласними осередками ФМСУ та колективними членами ФМСУ.
2. Випробування можуть бути районними, міжрайонними, міськими, обласними,
гарнізонними, регіональними, АР Крим, кінологічних клубів та на контрольно –
випробувальних станціях.
3. Усі випробування проводяться по плану обласних осередків та колективних членів
ФМСУ.
4. Змагання бувають:

– Всеукраїнські;
– регіональні до них відносяться: Кримські республіканські та регіональні;
– обласні: до них відносяться обласні, міжобласні, гарнізонні.
4.1. Всеукраїнські: проводяться правлінням ФМСУ.
4.2. Республіканські: проводяться тільки Кримським регіональним відділенням.
4.3. Регіональні: проводяться правлінням ФМСУ, обласними
колективними членами ФМСУ, які об’єднують не менше 100 осіб.
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4.4. Гарнізонні: проводять колективні члени ФМСУ, що створені при відділеннях
Військово мисливського товариства ЗС України, які об’єднують не менше 50 осіб.
4.5. Обласні, міжобласні: проводять обласні осередки ФМСУ та колективні члени, які
об’єднують не менше 50 осіб.
5. Порядок подання заявок на проведення змагань:
5.1. Заявки на Регіональні змагання подаються обласними
колективними членами щорічно до 01 вересня в правління ФМСУ.
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5.2. Заявки на обласні змагання подаються обласними осередками та колективними
членами щорічно до 01 жовтня в правління ФМСУ.
5.3. Заявка на проведення змагань містить наступні відомості :

– статус та вид змагань;
– група порід;
– вид дичини;
– дата проведення;
– місце проведення.
6. При плануванні змагань необхідно враховувати наступні обмеження:

– за два тижні до проведення Всеукраїнських змагань аналогічні змагання не
проводяться по всій території України;

– забороняється також проведення одночасно аналогічних регіональних, обласних
( міжобласних, гарнізонних) змагань на відстані ближче 200 км;

– для отримання права провести рейтингове змагання, осередок – претендент
повинен успішно провести в поточному році аналогічний захід нижчого рівня;

– в разі, якщо осередок – претендент в поточному році не провів рейтингове
змагання, в наступному році він може проводить змагання лише нижчого рівня.
8. Порядок підготовки до змагань: кожний обласний осередок, або колективний член
ФМСУ, який проводить змагання регіонального чи обласного рангу за два місяці до їх
проведення для узгодження з правлінням ФМСУ повинен надіслати:

– положення про проведення змагань;
– склад експертних комісій;
– вказати відповідальну особу за проведення кінологічного заходу (відповідальною
особою може бути лише експерт-кінолог).
9. Змагання, які не були заявлені та не увійшли до плану Федерації на наступний рік
визнаватися не будуть, як виключення в разі гострої потреби Президія Федерації
може дозволити проведення змагань за умови: подання заявки не пізніше ніж за
чотири місяці до дати проведення Президії ФМСУ.

10. По завершенню змагання обласним осередкам ФМСУ, або колективним членам
ФМСУ до правління ФМСУ на протязі одного місяця повинен податися звіт який
містить:

– копію наказу;
– копію рапортички (за підписами складу комісії);
– копію протоколу отриманих місць;
– копію підсумкової таблиці змагання ( фото, або електронний варіант).
11. Порядок звітності по випробуванням наступний: щоквартально до правління
ФМСУ повинні бути надісланні усі рапортички проведених заходів.
12. В разі не надання звітів про проведенні випробування, змагання дипломи видані
на цих заходах враховуватись не будуть.

