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П  Р  А  В  И  Л  А

ВИПРОБУВАНЬ МИСЛИВСЬКИХ  СОБАК ПО ПОДАЧІ ДИЧИНИ З ВОЛОКУ

1.  Випробування  можуть  проводитися  по  всіх  видах  пернатої  дичини  чи  дрібному  звіру  (рекомендується
проводити  іспити  по  фазану, тетереву, куріпці,  качці,  зайцю (кролику),  лисиці,  єноту, тхору –  як  найбільш
близької за імітацією мисливських ситуацій дичини).
2. Випробування проводяться тільки по чорній тропі як у відкритий, так і закритий для полювання час.
3. До випробувань допускаються всі породи мисливських собак окрім хортів, російських, російських рябих й
естонських гончаків, у віці від одного до десяти років.
4. На випробуваннях виявляються й оцінюються наступні якості: чуття, пошук, відношення до дичини, подача й
слухняність.
5. Чуття – уміння користуватися нюхом при обробці сліду.
6.  Пошук – здатність  собаки,  ідучи за  вітром,  точно повторити весь  рисунок сліду, залишений волоком від
«місця падіння» до знаходження дичини й по самому короткому шляху повернутися з нею до ведучого.
7. Відношення до дичини – собака, у випадку, коли вона знайшла дичину, повинна м’яко взяти в пащу тушку й,
не зупиняючись, повернутися до ведучого. Дрібним породам дозволяється тягнути велику дичину до ведучого
волоком і із зупинками.
8. Подача – собака, підійшовши до ведучого, повинна сісти перед чи поруч із ним, тримаючи дичину в зубах. За
першою командою – віддати дичину до рук ведучого.
9. Слухняність – чітке й швидке виконання команд ведучого,  необхідних для продуктивного полювання,  що
виключає втрату підранків.
10. Собаки, котрі знайшли дичину не у результаті роботи на волоку, а у вільному пошуку, навіть при виконанні
ними подачі, розцінюються без присудження диплому.
11.  На  випробуваннях  мисливських  собак  при  подачі  дичини  з  волоку  застосовується  наступна  таблиця
максимальних балів:
Чуття Пошук Відношення до дичини Подача Слухняність Загальний бал
20 20 20 20 20 100

12. Дипломи за мисливські якості присуджуються собакам при отриманні ними наступних мінімальних балів:
Ступінь Загальний У тому числі:
Чуття Пошук Відношення до дичини Подача Слухняність
1 80 16 16 16 16 16
2 70 14 14 14 14 14
3 60 12 12 12 12 12

13. На випробуваннях мисливських собак з подачі дичини з волоку застосовується наступна таблиця штрафних
балів:

1. ЧУТТЯ
Правильне, нижнє, без затримок, як на волоку, так і на його поворотах. Найвищим балом оцінюється робота
собаки, котра чітко пройшла увесь волок нижнім чуттям. 
Вищий бал 20 
Спроба причуяти волок верхом – мінус 1-2 
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Іде паралельно від сліду – мінус 2-3 
Рідко перетинає волок зигзагами – мінус 3-4
Часто перетинає слід човником – мінус 5-6
Затримки на волоку чи поворотах – мінус 6-7 
На поворотах бере зворотній слід – мінус 6-8
Відволікається на сторонні запахи, відходить від волока далі 1 метра – мінус 7-8
Проходить увесь слід верхом – мінус 8

2. ПОШУК
Пристрасний, швидкий, безвідмовний. Вищим балом оцінюється здатність собаки швидко й точно повторити
весь рисунок волока й повернутися з дичиною по найкоротшому шляху.
Час на пошук – не більше 10 хвилин. 
Вищий бал 20.
У пошук іде неохоче – мінус 1-2
Те ж при неоднократних командах – мінус 2-4
Повертається з дичиною своїм слідом – мінус 2-3
Веде пошук недостатньо швидко – мінус 3-5
Зрізає повороти – мінус 4-6 
Повертається з дичиною човноком – мінус 5-7 
Іде по сліду в’яло, повільно – мінус 6-8
Проходить волок по прямій – мінус 7-8 

3. ВІДНОШЕННЯ ДО ДИЧИНИ
Вищим балом оцінюється собака, котрий м’яко взяв дичини в пащу й без зупинок повернувся до ведучого.
Собаці дозволяється однократно покласти чи перехватити дичину, щоб було зручніше нести. 
Вищий бал 20 
Кожний наступний перехват – мінус 1-2
Кожна зупинка (див. пункт 7) – мінус 2-3 
За гру з дичиною – мінус 3-5
Жорстка подача дичини – мінус 5-6 
Мне дичину – мінус 6-8
Собаки, що сильно давлять, рвуть чи пожирають дичину, знімаються з іспитів.

4. ПОДАЧА ДИЧИНИ
Вищим балом оцінюється собака, котрий самостійно сів поруч чи перед ведучим з дичиною в зубах й віддав її за
першою командою. 
Вищий бал 20. 
Сідає й кидає дичину – мінус 1-2.
Кожна повторна команда на віддачу – мінус 2 
Неохоче віддає дичину ведучому – мінус 3-4
Віддає дичину лише стоячи – мінус 4-6
Кидає дичину до ніг ведучого – мінус 6-8
Кидає дичину, не підійшовши до ведучого більше 5 метрів – мінус 9-10

5. СЛУХНЯНІСТЬ
Вищим балом оцінюється собака, який самостійно виконав усю роботу при віддачі ведучим однієї команди на
подачу й однієї команди на віддачу.
Перед початком іспитів собака перевіряється на ходу на повідку й без нього, на відношення до пострілу. 
Вищий бал 20
Кожна повторна команда – мінус 2
Сідає після пострілу – мінус 2
Тягне поводок – мінус 2-3
Встає після пострілу – мінус 2-4
Без повідка відходить від ведучого – мінус 3-4
Після пострілу відбігає в сторону, але по команді повертається – мінус 5-7
Після пострілу самостійно йде в пошук по сліду – мінус 8 
Боїться пострілу, на команди не реагує – знімається з іспитів 
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ТЕХНИЧНА ЧАСТИНА
1. Волок проводиться при попутному вітрі на лугу чи в полі з рідкими чагарниками при висоті трави не вище
зросту собак, що випробовуються, змієподібною лінією з двома тупими кутками на довжину 150 метрів. Для
випробувань  використовується  свіжа  тушка  дичини.  Суддя,  відповідальний  за  волок,  повинен  протягнути
дичину, прив’язану  зашморгом  до  жердини,  в  стороні  від  свого  сліду, звільнити  дичину  в  кінці  волоку  й
укритися  так,  щоб  собака  не  зміг  його  помітити.  Інтервал  між  волоками  не  менше  100  метрів.  Повторне
використання  тієї  ж  території  на  наступний  день  не  дозволяється.  На  випробуваннях  кожному  собаці
прокладається свій волок. Одна тушка може бути використана не більше двох разів.
2. Ведучий укладає собаку в 10-15 метрах від початку волока й здійснює постріл із рушниці, потім, вказавши
йому «місце падіння дичини», посилає собаку на подачу, залишаючись при цьому на місці. 
3. Випробування кожного собаки починається безпосередньо після прокладки волоку.
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