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Правила випробувань мисливських лайок по куниці

1. Випробування лайок по куниці можуть проводитися як на спеціально організованих випробуваннях, так і попутно, при
проведенні  випробувань  по  інших  видах,  а  також під  час  полювання  на  куницю,  у  світлий  час  доби,  в  умовах  не
суперечних чинному законодавству.

2. Випробування не проводяться:
А) при довготривалому дощі і снігопаді;
Б) при силі вітру більше 15 м\сек;
В) при сніжному покриві, що перешкоджає пересуванню собаки;
Г) температура вище +25°С.

3. На випробуваннях виявляються й оцінюються наступні мисливські якості й елементи роботи: чуття (нюх, слух, зір),
швидкість і  правильність пошуку, голос,  характер обгавкування, стеження й майстерність переслідування, в’язкість і
слухняність.

ЧУТТЯ- здатність собаки за допомогою нюху, слуху й зору розшукати й показати місцезнаходження знайденого звірка.
ШВИДКІСТЬ ПОШУКУ – швидкість переміщення собаки при обшукуванні місцевості.
ПРАВИЛЬНІСТЬ ПОШУКУ – характеризується виборчим відношенням до угідь, шириною, глибиною й старанністю
при обшукуванні місцевості й контакт з ведучим.
ГОЛОС – розцінюється по манері його віддачі, породності, силі й далекочутності.
ХАРАКТЕР ОБГАВКУВАННЯ – поводження собаки під час обгавкування самого звірка або місця його знаходження.
СТЕЖЕННЯ Й МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ* - здатність собаки переслідувати звірка, що йде, верхи (по
кронах дерев) або низом (по землі) й контролювати будь-які його переміщення.
В’ЯЗКІСТЬ – наполегливість, з якою собака розшукує, переслідує й обгавкує знайденого або загнаного звірка.
ВІДНОШЕННЯ ДО ДОБУТОГО ЗВІРА ТА СЛУХНЯНІСТЬ – лайка не повинна мяти, рвати, поїдати або заносити
добутого звірка, виконувати команди і сигнали ведучого. 
 
4. На випробуваннях робота лайки по куниці розцінюється по наступній шкалі максимальних балів:

Таблиця 1.

Чуття
Пошук

Голос
Характер

обгавкування

Стеження й
майстерність

переслідування
В’язкість

Слухняність та
відношення до

добутого
звірка

Загальний
балШвидкість Правильність

30 5 10 10 10 15 15 5 100



5. Дипломи за мисливські якості присуджуються лайкам при одержанні ними наступних мінімальних оцінок:

Таблиця 2.

Ступінь
диплома

Загальний бал
У тому числі за :

Чуття Голос Стеження В’язкість
I ступінь 80 26 7 13 13

II ступінь 70 22 6 11 11

III ступінь 60 18 5 8 8

6. По куниці собаки випробовуються тільки поодинці. Для присудження диплому досить однієї роботи, якщо це
дозволяє зробити розцінку по всіх елементах.

7. Забороняється проводити випробування по підсадженій куниці, що утримується в неволі., а також в ночі.

8.  На пошук куниці собаці  надається дві  години (120хв.).  Цей час може бути розбитий на два напуски залежно від
обставин,  у  тому  числі  для  переходу  в  інші  угіддя,  якщо в  першому  напуску  наявність  звірка  в  угіддях  нічим не
підтверджується. Тільки в сніжний період, коли собака, взявши слід куниці та не кидає її переслідування, час пошуку
може бути продовжений ще на 30 хвилин. Час, витрачений на обгавкування звірка (хоча б і порожнє) і на перехід в інші
угіддя, не враховується.

9. Дозволяється за згодою ведучого наставляти собаку на свіжий слід  перебаченої або зігнаної куниці (коротка робота),
яка  пішла низом по землі,  але не  раніше як через   5  хвилин після її  втечі.  Час   на  пошук і  переслідування звірка
скорочується до 30 хвилин, а собаці за роботу по такому звірку вище диплома IIІ ступеня не присуджується. Якщо у
відведений на пошук загальний час собака показав таку ж роботу повторно, йому присуджується диплом ІІ ступеня. 

10. Для виявлення звірка ведучому надається право обстеження, але не більше 15 хвилин із правом продовжити пошук
 куниці й 30 хвилин без права продовжувати випробування, якщо обгавкування  виявиться порожнім.

11.Обгавкування  вважається  порожнім,  якщо  після  5  хвилинного  стійкого  обгавкування  без  активного  втручання
ведучого і наступного обстеження куниця не була виявлена в радіусі 15м від обгавкуваного об’єкта. Якщо упродовж  5
хвилин  собака  самостійно  або  по  команді  ведучого  припинив  обгавкування  і  пішов  в  подальший  пошук,  то  таке
обгавкування порожнім не вважається,  а  час  пошуку не переривається.  Рідкі  перевірочні  обгавкування в місцях,  де
затримувалася  куниця, що йшла верхи на днювання, які  служать орієнтиром мисливцеві для продовження пошуку в
потрібному напрямку, не знижують оцінку роботи собаки.

12.Собака знімається з випробувань і залишається без розцінки із вказівкою причин зняття якщо він:
А) упродовж 10 хвилин не пішов у пошук;:
Б) не переслідує куницю по свіжому сліду;
В) зробив три порожніх обгавкування;
Г) зробив обгавкування, що не дало позитивного результату упродовж 30 хвилин обстеження; 
Д) не знайшов звірка у відведений на пошук час;
Е) рве або втікає та ховає добутого звірка.

13.Стеження   перевіряється по куниці, що йде верхи по кронах дерев у важких умовах не менше 60, а в легких умовах -
не менше 100 метрів.* У зв’язку з тим, що на території України мешкає два види куниці – лісова і кам’яна, які суттєво
відрізняються між собою по манері втечі від собаки, лісова – дуже добре йде верхи і майже завжди намагається затаїтися
на деревах,  на  відміну від  кам’яної,  яка  верхи  ходить  набагато  гірше,  тому для  перевірки  стеження і  майстерності
переслідування по кам’яній  куниці:

Диплом І ступеня – присуджується собаці, який знайшов кам’янку (не при короткій роботі, п.9) і двічі (напуск
собаки на слід здійснюється після 5 хв.),  загнав відпущеного звірка на дерево чи в укриття не пізніше 30-ти
хвилинного переслідування після його втечі кожного разу.
Диплом ІІ ступеня – присуджується собаці, який знайшов кам’янку (не при короткій роботі, п.9), та один раз
загнав відпущеного звірка після втечі, не пізніше 30-ти хвилинного переслідування
Диплом ІІІ ступеня – присуджується собаці, який знайшов кам’янку (не при короткій роботі, п.9) і не загнав
відпущеного звірка після 30-ти хвилинного його переслідування.   

14. В дипломі вказується по якому виду куниці розцінена робота собаки.



15.Орієнтовна шкала оцінок і знижок при випробуваннях по куниці:

Вимоги для одержання вищого бала
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Недоліки, що    знижують розцінку
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I. ЧУТТЯ

Собака,  який  почув  свіжі  або  нічні  сліди  куниці,
повинен впевнено розібратися        в набродах і чітко
вказати місце знаходження звірка.
Вищим балом оцінюється  робота  по  сліду  куниці,
що пішла на днювання верхи й знайдена собакою*

30

Допустив:

-    одне порожнє обгавкування 5

-   два порожні обгавкування 10

-   не точно або непевно указує місцезнаходження звірка до 6

-    випадкова коротка, робота із загоном звірка по свіжому
сліду:
-а) у відведений загальний час показав дві короткі роботи по
свіжому сліду

8

б) з наступним загоном куниці в укриття[п.9], 
9-12

в) не наздогнав й не загнав куницю по свіжому сліді при
повторній роботі 9-12

ІІ. ШВИДКІСТЬ ПОШУКУ

Від  собаки  потрібно  швидкий  пошук,  відповідно
стандарту по алюру для породи

5

- пошук тільки риссю 1

- пошук повільною риссю, перемежованою з риссю 2

- пошук повільною риссю і кроком 3-4

III. ПРАВИЛЬНІСТЬ ПОШУКУ

Собака  повинен  шукати  по  обидві  сторони  ходу
ведучого, проявляючи виборче відношення до угідь
в межах чутності її голосу, дотримуючись ходу
ведучого

10

- пошук короткий До 5

- пошук прямолінійний, слабкий контакт із ведучим До 6

- тривалі затримки в нехарактерних угіддях До 4

- часті перевірочні обгавкування без наступного виявлення
звірка

До 5

IV. ГОЛОС

Собака  повинен  обгавкувати  звіра  породним,
дзвінким, далекочутним голосом 10

- породний, не досить дзвінкий До 3

- породний, але не досить чутний 4 – 5

- породний, слабочутний 5 – 6 

- хриплий, слабкий 6 – 8 

- не характерний для породи 8

V. ХАРАКТЕР ОБГАВКУВАННЯ

Собака  повинен  стійко,  безперервно,       але
акуратно обгавкувати виявлену або загнану куницю,
займаючи  зручну  позицію  для  спостереження  за
нею, в укритті обгавкувати до підходу ведучого. 10

- обгавкує перебуваючи біля самого стовбура дерева до 3

- обгавкує з великими перемовчками 4-6

- кидається на дерево, гризе сучки. У наземному укритті
не  гавкає  а  скавучить,  намагається  самостійно  зловити
куницю до підходу ведучого

до 5

VI. СТЕЖЕННЯ І МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

Собака повинен  чітко стежити
за переміщеннями куниці, її
виходом з укриття,
переслідувати звірка, що їде низом, змушуючи його
піднятись на дерево і стежити верхи
до западання не менше 60м.*

15
- губить слід або самого переслідуваного звірка, але
самостійно швидко виправляється

до 2

- з запізненням реагує на вихід звірка з укриття,
часом неточно вказує його місце знаходження, але
самостійно виправляється

до 4

- те ж саме, але виправляється ведучим 5-7

26
22
18

7
6
5

13
11
8



- не стежить звірка 8  й більше

VII. В’ЯЗКІСТЬ

Собака повинен бути завзятим і наполегливим
під час пошуку і переслідування куниці,
обгавкувати  знайденого  або  загнаного  звірка  до
підходу ведучого.

15

- часом знижує активність у розшуку куниці,
але самостійно йде у подальший пошук

до 2

- виходить до ведучого на короткий час, перериває пошук,
переслідування або обгавкування, але по команді ведучого
продовжує роботу

До 4

- неодноразово припиняє переслідування, але кожен раз 
продовжує його

5-7

- кидає впевнене обгавкування і виходить до ведучого, не
розшукує загубленого звірка 8-10

VIII. ВІДНОШЕННЯ ДО ДОБУТОГО ЗВІРКА ТА СЛУХНЯНІСТЬ

Собака  повинен  виконувати  команди  й  сигнали
ведучого,  необхідні  для  успішного  полювання,
уміло  ходити  на  шворці.  Самостійно  без  команд
ведучого прикусити звірка не пошкодивши шкірку
покласти його на землю.
Не рвати і не тікати з добутим звіром.

5

- сильно прикушує голову звірка, але шкірка залишається 
непошкодженою

1

- мне звірка, залишаючи слід на шкірі 1-2

- рве звірка чи тікає з ним та ховає його знімається
- погано ходить на шворці 1-2

- не підходить на поклик ведучого 2-3

- не виконує команди ведучого 3-4

13
11
8


