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Правила випробувань мисливських лайок по лосю й оленям

1. Випробування лайок по лосю й оленям проводяться як на спеціально організованих випробуваннях, так і попутно
при інших видах випробувань лайок.

2. На випробуваннях лайок по лосю й оленям виявляються й оцінюються наступні мисливські якості собак:  чуття
(нюх, слух, зір), швидкість пошуку, правильність пошуку, голос, майстерність постановки звіра й обгавкування,
в'язкість, слухняність.

3.  Чуття,  швидкість  і  правильність  пошуку,  голос  і  слухняність  виявляються  й  оцінюються  так  само,  як  і  при
випробуванні лайок по білці, куниці й іншим видам дичини.

4. Майстерність постановки й обгавкування - поводження собаки біля звіра й подальша робота по його затримці.
5. В'язкість - наполегливість, з якою собака обгавкує, переслідує й знову затримує звіра.
6. На випробуваннях робота лайки по лосю й оленям розцінюється по наступній шкалі максимальних балів:

Таблиця 1

Чуття,
(нюх, слух, зір)

Пошук

Голос
Майстерність
постановки й

обгавкування звіра
В'язкість Слухняність

Загальний
балШвидкість Правильність

20 10 10 10 30 15 5 100

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

Таблиця 2

Ступінь диплома Загальний бал
У тому числі

За чуття Голос За майстерність
I
II
III

80
70
60

16
14
12

7
6
5

24
22
20

8. Собака випробовується по одному звірю. Для знаходження звіра собаці надається дві години в угіддях, характерних
для перебування об'єкта випробувань, перевірених на наявність звіра

9. Собака знімається з випробування без розцінки із вказівкою причин зняття у випадках, якщо він:
- без сторонніх перешкод не зміг затримати звіра при його зупинках до трьох разів;
- віддає голос по сліду звіра;
- кидає перслідування зігнанного звіра.



Орієнтовна шкала оцінок і зразкових знижок при випробуваннях лайок по лосю й оленям
Таблиця 3

Вимоги для одержання вищого бала
Вищий

бал
Недоліки, що знижують розцінку

Орієнтовний
бал знижки

1. Чуття (нюх, слух, зір).
Собака повинен швидко й упевнено, не гублячи 
сліду, дійти до звіра

20 Непевність у роботі по свіжому сліду 6

Тривала робота собаки на набродах до 
виправлення сліду

8

2. Швидкість пошуку. 
Потрібен швидкий пошук, переважно галопом 10

Пошук галопом, що перемежовується із риссю 2
Часті переходи на рись 3
Пошук тільки риссю 5

Пошук риссю з переходами на крок 8
3. Правильність пошуку
Собака повинен мати далекий і широкий пошук

10 Короткий пошук 5

Вузький пошук 6

4. Голос.
Сильний, далеко чутний, з безперервною віддачею 
на протязі всього часу віпробування

10 Сильний, далеко чутний, але з рідкою віддачею 2
Чутний з частою віддачею 3

Голос достатньо чутний з частою віддачею 4

Голос недостатньо чутний з частою віддачею 5

Голос хриплий, слабо чутний з частими 
перемовчками, або в процесі роботи голос 
слабшає.

7

5. Майстерність постановки й обгавкування звіра.
Собака повинен з'явитись перед звіром мовчки й 
спочатку обережно обгавкувати його з голови

30 Не намагається обережно поставити стронутого 
звіра

6-8 

Підходячи до звірові, не знижує алюру й відразу 
починає злобливо обгавкувати 

7-8 

Обгавкувує здалека, даючи звірю вільно 
переміщатися 

8-9 

Під час обгавкування звіра кидається на нього 10-15

6. В'язкість. 
Собака повинен обгавкувати звіра до підходу 
ведучого й переслідувати стронутого звіра до його 
затримки

15 Не намагається обережно зупинити стронутого 
звіра

6-8

Кидає обгавкування звіра до підходу ведучого 8-10

7. Слухняність. 
Собака повинен реагувати  на 
команди ведучого

5 Неохоче підходить до ведучому на поклик під час
пошуку

2

Не підходить до ведучого на поклик під час 
пошуку

3

16
14
12

7
6
5

24
22
20


