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Правила випробувань мисливських лайок по норці та тхору

1. Випробування по норці та тхору можуть проводитися як на спеціально організованих випробуваннях, так і попутно,
при проведенні випробувань по інших видах у світлий час доби.

2.  На  випробуваннях  виявляються  й  розцінюються  наступні  якості:  чуття  (нюх,  слух,  зір),  швидкість  пошуку,
правильність  пошуку,  голос  і  характер  обгавкування,  стеження,  злостивість  до  звірка,  майстерність  атаки  й
вміння хваток, слухняність.

3.  Чуття  (нюх,  слух,  зір),  швидкість  пошуку,  голос,  характер  обгавкування,  стеження,  в'язкість  і  слухняність
виявляються й оцінюються так само, як при випробуванні лайок по білці, тетеруку й фазанові.

4. При  оцінці  правильності  пошуку  додатково  враховується здатність собаки знаходити звірка в норі.
5. Злостивість, майстерність атаки і вміння хваток - відношення собаки до звірка. Потрібна смілива атака на звірка,

правильна хватка, яка умертвляє звірка.
6. На випробуваннях робота лайки по норці та тхору розцінюється по наступній шкалі максимальних балів:

Таблиця 1
Чуття 

(нюх слух, зір)
Пошук Голос і

обгавкування
Стеження

Злість, атака й
вміння хваток

В'язкість Слухняність
Загальний

бал
Швидкість Правильність

30 5 10 5 15 10 10 10 100

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 стеження За злість, атаку й вміння хваток

I
II
III

80
70
60

24
22
20

4
3
2

12
10
8

12
10
8

8. Собака випробовується по одному звірку. Для знаходження звірка собаці надається 60 хвилин. Піймання звірка
обов’язкове. 

9. Собака знімається з випробування без розцінки із вказівкою причин зняття, якщо він:
- упродовж 10 хвилин не пішов у пошук;
- не переслідує звірка по свіжому сліду;
- допустив три порожніх обгавкування при якому звірок не був виявлений;
- не знайшов звірка у відведений на пошук час. 
10. Собака, що рве, жує або  тікає з добутим звірком, розцінюється, але диплом йому не присуджується.



4
3
2

12
10
8

Орієнтовна шкала оцінок і зразкових знижок при випробуваннях лайок норці та тхору. 

Вимоги для одержання вищого бала Вищий бал Недоліки, що знижують розцінку
Орієнтовний
бал знижки

1. Чуття (нюх, слух, зір).
Собака повинен швидко знайти, чітко й 
упевнено показати місцезнаходження 
звірка

30 Одне порожнє обгавкування 7
Два порожніх обгавкування 10

Обгавкує, невпевнено фіксуючи місцезнаходження звірка 8-10

2. Швидкість пошуку.
Собака повинен мати досить швидкий 
пошук галопом або риссю

5 Пошук повільною риссю 1
Пошук кроком 3-4

3. Правильність пошуку. Собака повинен 
ретельно обшукувати характерні для
знаходження звірка угіддя, швидко 
проходити нехарактерні й мовчки йти по 
сліду

10 Пошук із залишенням неперевірених великих ділянок 
угідь, характерних для знаходження звірка.

4-6

Тривала затримка під час пошуку в нехарактерних угіддях
і при відсутності слідів інших звірків і птахів

4-8

Пошук по сліду з голосом 6-8
4. Голос й обгавкування.
Собака повинен азартно обгавкувати 
знайденого звірка сильним, породним 
голосом

5 Не досить сильний 2
Слабкий,  хрипкий 3

Рідка й млява віддача 3

Не характерний для породи голос 4

5. Стеження. Собака повинен простежити
 звірка, що йде, до його
піймання або схованки

15 Втратив звірка під час стеження в радіусі до 25 м 2-3

Те ж у радіусі до 50 м 4-5
Те ж у радіусі більше 50 м 6-7
Не помітив втечі звірка й продовжує обгавкування 8

6. Злостивість, атака й вміння хваток.
Собака повинен проявляти
максимальну злостивість до звірка, 
атакувати, схопити звірка та задушити 
його

15 Робить невпевнену хватку, випускаючи звірка 3-4

Обгавкує недостатньо злобливо 4-6

Не хапає звірка 6-8

7. В'язкість. Собака повинен обгавкувати 
знайденого звірка до підходу ведучого й 
наполегливо переслідувати його, а також 
не кидати розшуку загубленого звірка без
наказу ведучого

10 Кидає стеження й не розшукує загубленого звірка й 
відправляється в подальший пошук або виходить до 
ведучого

до 6

8. Слухняність.
Собака повинен виконувати сигнали 
ведучого й не
псувати добутого звірка

10 Погано підходить на поклик ведучого 2
Не дотримується ходу ведучого, незважаючи на сигнали, 
що дають йому

2-3

Не підходить на поклик ведучого 4
Не віддає звірка ведучому 6
Псує добутого звірка 8

24
22
20

12
10
8


