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Ст.1. Ціль і мета.
Випробування/змагання мисливських собак по водоплавній дичині полягають у перевірці
природних і придбаних навичок за робочими якостями та підготовки мисливського собаки до
полювання. При перевірці робочих якостей собаки враховуються властивості, придбані у
процесі: вирощування, дресировки, натаскування та подальшого полювання з ними.
Випробування по суті імітують полювання і проводяться по дикій, а у разі необхідності
випускній/підсадній водоплавній дичині/далі качці/. Накопичення статистичних данних про
рівень робочих якостей нащадків для подальшого планування селекційно-племінних
заходів,устаткування репродуктивного відтворення пород мисливських собак.
Ст.2. Загальні положення.
Проведення випробувань/змагань по качці відповідає Законам України «Про мисливське
господарство та полювання», «Про гуманне відношення до тваринного світу», положенням,
наказам та інструкціям центрального уповноваженого органу у галузі мисливського
господарства та полювання, приписам користувачів мисливських угідь які доповнюють
зазначені нормативно-правові акти про використання мисливських собак під час полювання.
Робота по водоплавній дичині має за мету: підготовити мисливську собаку до подальшого
практичного використання, тобто, насамперед пошуку підранків, битої дичини, досягти
певного результату за допомогою випробувань/змагань, підтвердити документально
спроможність таких собак до посилення розведення породи.
Щоби, з одного боку, досягнути цілей роботи на воді, а з другого боку, провести
випробування/змагання у відповідності до закону про захист тваринного світу, під час
випробувань по водоплавній дичині треба враховувати обов»язкові для всіх норми.
Нижче приведені принципи Загальної частини обов»язкові для виконання всіх організацій
які проводять випробування/змагання/ з живими качками, з урахуванням закону «Про
мисливське господарство та полювання».
Ці принципи слід чітко виконувати і під час натаскування мисливського собаки на воді,
причому задіяти для собак у роботі не більше 3-х качок.
Дії що мають намір або недбалість при виконанні цих принципів тягнуть за собою негайне
виключення з процесу натаскування, а у подальшому випробувально – змагального циклу.
Для цього треба використовувати як адміністративно-правові так і статутні переслідування
усередені організацій.
Ст.3. Водоймище
Водоймище для випробувань/змагань, відносно до його розмірів/мінімум 0,25га поверхні
води/, його глибини, не менше 2м і більше, ширини місцями від 30 до 50 м, щоби собака міг
його здолати тільки уплав, його покриття очеретом/приблизно 500 кв.м/ повиненно бути
таким, щоби качки могли використати можливість для втечі.
Ст.4. Відповідальна особа
4.1. Організації, осередки,клуби, призначають на кожне випробування/змагання
відповідальну особу у якості голови експертної комісії який повинен чітко слідкувати за
виконанням всіх нижче перелічених приписів.
4.2. Поряд з особою, яка несе відповідальність за дотриманням цих норм, відповідальність
несе також і організація-улаштовувач.
4.3. Для проведення заходу заціквлені організації, за згодою, обирають організаціюулаштовувача на яку покладається організаційна, господарська підготовка заходу.
Ст.5. Учасники,глядачі.
5.1. Улаштовувач випробувань/змагань, головний експерт зобов»язані створити всі умови
для того щоби під час роботи собаки на водоймищі окрім ведучого, експертної комісії і
відповідального за постріли поряд нікого не було і ніхто не міг заважати перевірці собаки.
5.2. Учасники випробувань/змагань, які очикують свою чергу, глядачі повинні знаходитися на
відстані не меньше 100м у таборі учасників. Беспосередньо за роботою мисливського
собака дозволяється спостерігати з відстані не ближче 50м.

Ст.6. Качки
6.1. Для проведення випробувань/змагань використовуються дикі качки, які знаходяться у
вільному середовищі, але при цьому їх щільність повинна бути такою, щоби можна було
забезпечити випробування/змагання всіх заявлених учасників або випускні(підсадні) качки з
дотриманням цих правил особливо у частині ст.13,14.
6.2. Для роботи на воді можна використовувати тільки дорослих качок-селезнів, чия
здатність літати на короткий час обмежується по методиці професора Мюллера /паперові
манжети на окремі махові пір»я/.
6.3. Качки повинні вже під час їх вирощування і утримання добре бути знайомі з водою і
очеретом, тобто вміти плавати,пірнати,ховатися у заростях. Незадовго до проведення
випробувань/змагань качка повинна мати змогу змазати пір»я жиром.
6.4. Качка яка буде принесена живою необхідно зразу забита відповідним мисливським
способом.
6.5. Мертвих качок повинно утримувати окремо від живих.
6.6. Ящик з качками треба ставити таким чином щоби собака не зміг його знайти під час
випробувань/змагань.
6.7. Кожному учаснику випробувань/змагань повинна бути надана свіжа качка.
6.8. Для виконання предмету подача втраченої качки використовується забита качка але не
більше як для трьох випробовуваних собак.
Ст.7. Час гніздування.
Випробування/змагання по водоплавній дичині можна перевіряти тільки у той час коли
гніздування буде закінчено.
Ст.8. Умови для перевірки роботи на воді. Загальний час випробувань/змагань.
Випробування/змагання по водоплавній дичині/качці/ можна проводити тільки тоді коли
собака перевірена на стійкість до пострілу, впевнений пошук і подачу мертвої качки,як з
води так і з очерету.
Час відведений на перевірку одного номера випробувань/змагань не повинен перевищувати
35 хвилин.
Для більш якісної перевірки мисливських собак на день випробувань/змагань
перевіряється не більше 15 собак.
З урахуванням виключення собак, за не виконання дисциплін які позбавляють її від
подальшої участі, у випробуваннях/змаганнях, допускається збільшення учасників на день
випробувань/змагань до 20 номерів/за згодою/, але тільки з числа заявлених учасників, які
за умовами жеребкування будуть брати участь у випробуваннях/змаганнях на наступний
день, відповідно до загального жеребкування.
Ст. 9. Мисливські собаки
9.1. До випробувань/змагань/ допускаються тільки ті собаки у ведучих яких є дійсне
мисливське посвідчення на право полювання. Виключення може бути тільки з причин
пов»язаних з розведенням породи. Такі причини треба ґрунтовно пояснити.
9.2. До випробувань/змагань допускаються мисливські собаки які, на день заходу, у спосіб
натаскування, дресировки, навчені роботі з качкою, виконують подачу, слухняні.
9.3. Собаки, які не справляються бодай з одним з елементів, зазначеного у таблиці №
1/оцінка 0/ або проявили боязливість при відношені до пострілу, відмовляються від подачі,
виходять з під контроля ведучого, бояться дичини, з випробувань/змагань знімаються.
9.4. Для кожного випробування/змагання повинна бути надана перевірена, досвідчена у
полюванні собака, яку у випадку необхідності/подати качку/ можна бути підключити на
допомогу.
Ст.10. Приписи для експертів.
Випробування/змагання мисливських собак проводяться індивідуально за стабільною
баловою розцінкою кожного елемента зазначеного у таблиці 1.

Оглядова таблиця максимальних балів
Використання чуття

Стійкість до пострілу

нестомчівостьНаполегливість,

очеретіПошук втраченої качки в

водоймищіПошук живої качки у

Подача битої,втраченої качки

Слухняність

Загальний бал

таблиця №1

25

5

10

20

20

10

20

100

Підставою для отримання диплому є одержання мінімальних балів зазначених у таблиці №2.

Оглядова таблиця мінімальних вимог для отримання диплому

Загальний бал не менше:
Використання чуття
Пошук живої качки
Подача битої, мертвої качки
Слухняність

80
20
18
8
14

70
18
16
6
14

3 ступінь

2 ступінь

Елементи розцінки

1 ступінь

таблиця №2

60
16
14
4
12

10.1.Випробування/змагання проводяться по водоплавній дичині-качка.
10.2.Випробування/змагання проводяться як у закритий, так і у відкритий для полювання
час.
10.3.Випробування/змагання проводяться по вольній качці, а у разі необхідності по
випускній(підсадній) качці в умовах максимально наближених до полювання.
10.4.Випробування/змагання проводяться не раніше як за три неділі до початку полювання,
після відкриття, та не пізніше 1 жовтня п.р., при температурі води не нижче 18 градусів.
10.5.Розцінювання мисливських собак проводиться всіма експертами комісії індивідуально.
10.6.Головний експерт випробувань/ змагань особливу увагу повинен приділіти виконанню
собакою всіх видів подачи. Під час подачі качки, поряд з собакою, мають право
знаходитися: безпосередньо власник, на відстані 5-7 метрів головний єксперт. Члени комісії
розташовуються таким чином, за головним експертом, щоби не водволікати собаку від
виконання подачи.
10.7.Підсумкова оцінка виставляється на підставі узагальненої середньої оцінки яка
складається з суми оцінок виставлених всіма експертами(наприклад 1-й експерт – 8
балів,2-й експерт-7 балів,3-й експерт-6 балів =21 балу : 3 = 7 балів остаточної оцінки.
Якщо оцінка виходить з відсотком, наприклад 7,5 то округляється у сторону
зменшення/7/, якщо 7,6 то у сторону збільшення/8/).
10.8.Підставою
для
припинення
або
виключення
мисливського
собаки
з
випробувань/змагань є не виконання прохідних балів з предметів:
10.8.1. використання чуття;
10.8.2. пошук живої качки;

10.8.3. подачі битої або втраченої качки;
10.8.4. слухняність;
10.8.5. отримання оцінки 0 з будь якого предмету зазначеного у таблиці 1.
10.9. При використані ведучим ласощів або навпаки фізичного або механічного впливу на
собаку;
10.10.При порушені ведучим дисціпліни, не дотримання ТБ у поводжені з мисливською
зброєю;
10.11. Ведучий знаходиться у нетверезому стані, або заважає проведенню експертизи;
10.12. Максимальні бали(max) виставляються тільки за предмети:
10.12.1. використання чуття;
10.12.2. пошук живої качки;
10.12.3. подача;
10.13. Випробуванн/змагання не проводяться:
10.13.1. при сильному рвучкому вітрі;
10.13.2.при затяжному або сильному дощі;
10.13.3. при недостатній видимості(туман,сутінки);
10.13.4. при температурі води нижче 18 * С.
10.14. Експертна комісія, для розцінки робочих якостей собаки, надає можливість
відпрацювати не меньше двох качок.
10.15. Голові експертної комісії дається право надати додатковий час, але не більше 10
хвилин, для з»ясування додаткових відомостей про мисливські якості, та прийняття рішення
для остаточної оцінки.
10.16. Забороняється використання замароженої качки.
Ст.11. До випробувань допускаються мисливські собаки у віці від 8 місяців до 10 років на
день випробувань, які мають родовідні документи встановленого КСУ,ФМСУ,УТМР зразку,
оцінці ектер»єра не нижче «добре».
Ст.12. При випробуваннях першопольних мисливських собак, таких які не пройшли ринг
порівняльної, або індивідуальної оцінки на породність конституцію і екстер»єр, експертна
комісія зобов»язана визначити оцінку не нижче «добре» з обов»язковою відміткою її у
родовідних документах мисливського собаки.
Ст.13. Змагання мисливських собак проводяться по вольній качці, якщо для цього є
необхідна щільність вольної качки, та по по випускній/підсадній/ качці(Ст6,п.6.2.)
Ст.14.Випробування/змагання які проводяться по випускній/підсадній/ качці не
обмежують розцінку на диплом будь якого ступеню.
Ст.15. Випробування/змагання проводяться з відстрілом качки(перевірка на стійкість
до пострілу при проведені подачі)..
Для проведення випробувань/змагань по качці, організація-улаштовувач , у відповідності
до ст.34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», у обов»язковому
порядку повинна погодити з територіальними або центральним уповноваженим органом
виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, спеціально відведену
ділянку для проведення заходу, застосування мисливської зброї, та набоїв до неї.
Всі учасники заходу повинні пройти інструктаж з ТБ поводження з вогнепальною зброєю.
Ст.16. Постріл, за командою головного експерта, виконує спеціально призначена особа у
розпорядженні якої знаходиться мисливська зброя і набої до неї не більше шроту №5,7.
Ст.17. Всі постріли які виконуються під час випробувань/змагань здійснюються у безпечний
спосіб для мисливського собаки, учасників та глядачів присутніх на заході.
Ст.18. До іспитів допускаються всі породи мисливських собак, окрім борзих,хортів.
Ст.19. До іспитів не допускаються:
- хворі собаки;
- мисливські собаки з дискваліфікуючими вадами;
- щенні та пустуючи суки;

Розцінкова таблиця для присудження диплому
таблиця №3
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ДІЇ
МИСЛИВСЬКОГО СОБАКИ ЯКІ
МАЮТЬ ВІДХИЛЕННЯ ВІД MAX
ОЦІНКИ І ВИМАГАЮТЬ
НЕОБХІДНОГО ВИКОНАННЯ

№
З/П

MAX
БАЛ

ЕЛЕМЕНТИ РОБОТИ

1

2

3

4

Використання чуття.
Основна ціль мисливського собаки,
самостійно знайти качку і виставити
її під постріл, з подальшою
подачею.
Для отримання максимального балу
з елементу розцінки, мисливський
собака обов»язково, по
одноразовій команді, беззаперечно,
повинен її виконати і без будь яких
додаткових вказівок, з боку
ведучого, діяти у водоймищі
покритому очеретом. Самостійно
обирати і користуватися потоками
вітру, при потребі змінювати
напрямок відшукуючи запах чи
сліди, на воді, качки. Знаходити,
маркувати, без довгих затримок,
сліди качки, або саму качку яка
затаїлася, або тікає. Маркування
іншої зустрічної дичині вважається
вмінням собаки користуватися
чуттям але оцінку не збільшує.
Піймана вольна або надана качка
вважається знайденою, але бали не
збільшує. Знайдена інша качка, або
піймана інша качка вважається
знайденою качкою і зараховується
як залікова робота. Інші види
водоплавної дичини зараховуються
позитивно але до розцінки не
входять, лише підкреслюють
користування чуттям, з відміткою у
протоколі

1.1.Мисливський собака
який знайшов качку
але втратив з нею
контакт 1 раз;
1.2.Теж саме але втратив 2
рази;
1.3.Теж саме але втратив 3
рази;
1.4.Теж саме але більше 3х разів;
1.5.Качка знайдена в
«узерку»/зір/;
1.6.Качка знайдена
«шумом»/слух/;
1.7.Качка знайдена і
переслідується
безперервно доки не
вийде на чисту воду
або не стане на крило
під постріл;
1.8.Качка знайдена і
безперервно
переслідується але
пірнає, переховується у
очереті без подальшого
відновлення пошуку
собакою;
1.8.1. одноразово
1.8.2. теж саме двічі
1.8.3. теж саме тричі
1.9.Качка знайдена і
переслідується
безперервно, з
одноразовою втратою
але самостійно
знайдена з
переслідуванням доки
качка не вийде на чисту
воду або не стане на
крило під постріл;
1.9.1.Теж саме але двічі
втрачено і самостійно
виправлено;
1.9.2.Теж саме але тричі
втрачено і самостійно
виправлено;
2. Качка яка була знайдена
але при переслідувані

1.
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ЗАЛІКОВІ БАЛИ З
УРАХУВАННЯМ
ЗМЕНЬШЕНЬ
БАЛОВОЇ
РОЗЦІНКИ

5

-6 балів/19/;
-8 балів/17/;
-9 балів/16/;
-10 білів/15/;
-6 балів/19/;
-6 балів/19/;

-без знижки;

-6 балів/19/;
-9 балів/16/;
-знімається;

-3бали/22/;
-6 балів/19/;
-9 балів/16/;

2.

5

Відношення до пострілу.
Для отримання максимального
балу, з застосуванням пострілу,
можливе тільки у тому випадку коли
мисливський собака, під час
виконання подачі битої або
знайденої качки, пошуку живої
качки і відстрілом її під час
переслідування веде себе спокійно
не звертаючи увагу і не реагуючи
на постріл.

пірнула не давши
можливості зробити постріл
вважається знайденою, не
залежно від кількості
зустрічей але не менше як
двох залікових робот;
Для завершення кінцевих
дій виконується подача
битої качки/дивись розділ
подача/.
2.1. Знайдена або піймана
інша качка, ніж та що була
надана, вважається
знайденою качкою і
розцінюється за приписами
п 1.7,1.8.
примітка:дуже довге
переслідування знайденої
качки не бажане т.я. буде
заважати пострілу. Але
короткочасне
переслідування
допускається,особливо з
голосом коли качка
знайдена у очереті і
собака гавкотом сповіщає
про знайдену дичину.
2.1. Спокійна, впевнена
поведінка, без будь якого
реагування на постріл.
2.2. Короткочасне
реагування на постріл
шляхом звертання уваги у
вигляді повороту голови,
або розвороту тулуба але з
з подальшим просуванням
вперед по команді.
2.3. Схвильоване
реагування на постріл,
зміна напрямку плавання
на місце пострілу,
короткочасна затримка з
пошуком місця від шроту
але не більше однієї
хвилини з подальшим
просуванням по команді.
2.3. Дуже схвильоване
реагування на постріл,
зміна напрямку плавання,
довга затримка з пошуком
на місці шроту або
плавання далі у бік чи зі
зміною напрямку але
самостійне вертання і
просування до виконання
команди.
2.4. Після пострілу шротом
по воді повернення на
берег і відмова виконувати

-9 балів/16/;

- без знижки;

-1 бал/4/;

-2 бали/3/;

-3 бали/2/;

3.
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Наполегливість, нестомливість.
Для отримання максимального балу
мисливський собака, за
одноразовою командою ведучого
«шукай», повинен не менше 10
хвилин, або на всьому протязі
відведеного часу постійно
знаходитися у водоймищі, кріпких
місцях з очеретом, або на плаву
перетинаючи водоймище у пошуку
качки. З великим бажанням вести
пошук у кріпких місцях очерету не
оминаючи їх, цілеспрямовано і
щільно їх обшукуючи, при цьому
рухатися системно не пропускаючи
не обшукані місця. Не бажане
повторне обшукування пройдених
місць якщо це не пов»язано з
переслідуванням качки. Не
допускається безпідставний
самостійних вихід собаки на берег.
Не бажані «підкидки»
/використання камінців,палок, інших
предметів, тощо/ для провокування
собаки йти у пошук.
Обшук мілких місць покритих
рогозою, або плесах, де собака
стоїть на ногах, але постійно
рухається у пошуку качки
заліковуються як знаходження у
пошуку за відведений час. Постійне
знаходження у настирливому
пошуку або у вплав, у кріпких
місцях, вважається найкращім
підтвердженням спроможності
собаки до витривалості.

команду але не більше 3-х
повторень на виконання,
ховання за ведучого, або
залишення ведучого.
2.5. Мисливський собака
який відверто боїться
пострілу
3.1. Короткочасні, не
глибокі заходи в очерет,
здебільшого краями, з суші.
3.2. Тіж самі дії але на воді
3.3. Часті обшукування вже
пройдених ділянок очерету,
води де ймовірність качки
відсутня
3.4. Плавання в основному
на відкритому дзеркалі
води з короткочасними
заходами по краям очерету
3.5. Наполеглеві, часті
заходи у очерет з коротким
просування вперед і
виходом на чисту воду від 1
до 2 разів
3.6. Наполеглеві, часті
заходи у комиш з
тривалими затримками
пошуку уплав
3.7. Постійний
наполегливий пошук у
очереті, з корокочасними
виходами на чисту воду, з
подовженням пошуку як на
воді так і у очерті, з вигоном
качки на чисту воду під
постріл
3.8. Обпливання, не
бажання йти у кріпкі місця.
3.9. Короткочасні затримки
у кріпких місцях, або обшук
очерету краями
3.10. Повторний обшук
перевірених місць не
пов»язаних з пошуком або
переслідуваною качкою
3.11. Безпідставний вихід
на берег вважається
наново повторним пуском.
При повторені таких дій 3
рази
3.12. Пошук ведеться тільки
на береговій лінії
3.8. Відмова йти у пошук
протягом 5 хвилин
3.13. Короткочасні, не
глибокі заходи в очерет,
здебільшого краями, з суші.
3.14. Тіж самі дії але на
воді

- знімається;
- знімається;
-5 балів/5/;
- 5 балів/5/;

-7 бали/3/;

-7 бали/3/;
-5 балів/5/;

-4 бали/6/;

-2 бали/8/;

-2 бали/8/;
-5 балів/5/;
-5 бали/5/;

- знімається;
- знімається;
- знімається;
-знімається;
- знімається;
-знімається;
-знімається;

3.15. Часті обшукування
вже пройдених ділянок
очерету, води де
ймовірність качки відсутня
3.16. Плавання в
основному на відкритому
дзеркалі води з
короткочасними заходами
по краям очерету без
пошуку качки/ «купання»/
3.17. Часті заходи у очерет
з коротким просування
вперед і виходом на чисту
воду без пошуку імовірного
знаходження качки
3.18. Часті заходи у очерет
з тривалими затримками,
або бродом по плесах,
просування уплав без
пошуку імовірного
знаходження качки
3.19. Постійний
наполегливий пошук у
очереті, з короткочасними
виходами на чисту воду, з
подовженням пошуку як на
воді так і у очерті, з вигоном
качки на чисту воду під
постріл
3.20. Теж саме але 2 рази
3.21. Теж саме але 3 рази
3.22. Теж саме але більше
ніж 3 рази, за кожну спробу

-знімається

-знімається;

-знімається;

-знімається;

-1 бали/9/;
-3 бали/7/;
- 4 бали/6/;
- 1 бал/ за
кожну спробу/;

3.23. Повторна команда
«шукай»:
- один раз;
- два рази;
- три рази і більше;
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Пошук мертвої качки падіння
якої, в очерет, собака не бачив.
Для отримання максимального балу
за пошук мертвої качки собака
повинен по одноразовій команді
«шукай» знайти качку падіння якої
він не бачив і без додаткових
команд принести і передати її
ведучому./Під час подачи втраченої
качки команда «подай» не
застосовується/. Пошук мертвої
качки здійснюється активним
наполегливим бажанням пошуку. З
відстані 30-40м вздовж берегової
лінії до місця імовірного
знаходження качки собака точно
заходе у воду або кріпке місце і
ретельно обслідує очерет, де може

4.1. Собака точно заходе у
водоймище з місця де може
імовірно знаходитися качка
і на протязі відведеного
часу її шукає.
4.2. Собака робе декілько
спроб точно вийти на місце
імовірного знаходження
качки яка притаїлася у
очереті:
- один раз
- теж саме два рази
- теж саме три рази
4.3. Собака який шукає
качку безситемно, з
неодноразовоим проходом

-2 бали;
-3бали;
-4бали;

-без знижки

- 2 бали/18/;
- 4 бали/16/;
- 6 балів/14/;

5.
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знаходитися качка. Місце заходу
повинно бути позначене невеличким
,підірваним пір»ям качки. Підготовчі
дії власник з своїм собакою не
повинен бачити.
аченої качки в очереті

обшуканих місць
- 8 балів/12/;
4.4. Собака який шукає
вздовж берега або
короткочасними заходами у
очерет, або далеко відходе
від ведучого відволікаючись
на інші ділянки, або іншу
дичину на протязі 5 хвилин
- знімається;

Пошук живої качки у водоймищі.
Для отримання максимального балу
з елементу мисливський собака
повинен по одноразовій команді
«шукай», протягом 15 хвилин,
знайти живу качку у водоймищі
покритому очеретом вигнати її з
нього на чисту воду або підняти на
крило для безпечного, для собаки,
пострілу. Піймана качка вважається
знайденою качкою. Місце заходу
повинно бути позначене
невеличким, підірваним пір»ям
качки. Підготовчі дії власник з своїм
собакою не повинен бачити.
Початкові дії собака починає
виконувати з відстані 20-30м.Після
влучного пострілу живої качки
собака повинен, самостійно, без
додаткової команди, подати її
ведучому. Максимальний бал
виставляється тільки у тому випадку
коли мисливський собака
неодноразово знаходить, або
тривалий час переслідує качку не
втрачаючи її з чуття, зору у важких
умовах, проявляючи велике
бажання, настирливість у пошуку.
Тривале переслідування не бажане,
т.я. може заважити пострілу.
Відстріл качки не обов»язковий, але
за вимогою експерта може бути
здійснено, у тому випадку якщо
качка знесилена, або у поганому
фізичному стані.

6.1. Мисливський собака, у
місці де імовірно
знаходиться жива качка,
схибив/зробив пропуск/
один раз:
Те саме але схибив два
рази:
Теж саме але схибив три
рази
6.2. Собака не йде у очерет
де імовірно знаходиться
какчка, або йде тільки з
застосуванням «підкидки»:
один раз;
Теж саме але «підкидки» 2
рази;
Теж саме але «підкидки» 3
рази;
6.3 Сабака на місті
імовірного знаходження
качки, для знаходження
качки керується тільки
повторними командами від
3 до 5 команд і більше;
Теж саме але постійними
командами;
6.4. Собака на протязі 5
хвилин не йде у пошук

Подача качки.
Для отримання максимального балу
собака повинен по одноразовій
команді ведучого систи, або лежати
на березі у 2-5 метрах від води.
Після закиду качки у воду та
короткочасної паузи 2-3 сек,
ведучий повинен, у спосіб до якого
звикла собака, одноразово, дати
команду на подачу качки/ «подай»,
«апорт»/.
Собака виконавши команду

7.1. Собака бере качку
неправільно: за кінцівку,
або за голову, або за крило,
або за третину тушки
7.2. Собака підбира качку
але піджовує тушку;
7.3. Собака підібрав качку
доплив до берега і кладе її
на край води щоби
обтруситися;
- один раз
- теж саме два рази

-2 бали/18/;
-4 бали/16/;
-6 балів/14/;

-4 бали/16/;
-5 балів/15/;
-6 балів/14/;

-6 балів/14/;
-8 балів/12/;
- знімається

-6 бали/4/;
-6 балів/4/;

- 3 бали/7/;

6.
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ведучого, з стрімким бажанням
повинен рухатися у бік качки. Під
час підпливу до качки, за командою
експерта, відповідальний за постріл
виконує, в стороні від собаки(5-6м),
постріл шротом №,7 по воді для
перевірки собаки на відношення до
пострілу.
Далі всі дії виконуються собакою
згідно до припису – подача.
При подачі мертвої качки ведучий
дає одноразову команду «шукай».
При знаходженні мертвої качки
собака повинен виконати аналогічні
дії як при подачи битої качки
/постріл не проводиться/.
За підсумками оцінок двох, а при
потребі трьох, за вимогою експерта,
виставляється середньозважена
консолідована оцінка.

Слухняність.
Для отримання
максимального балу мисливський
собака по одноразовій команді,
самостійно повинен виконувати
необхідні дії у пошуках качки, її
подачі, без додаткових команд
показувати попередній рівень
підготовки проявляючи у повному
обсязі природні і придбані навички:
у пошуку, плавані,
витривалості,слухняності

- теж саме три рази і
більше;
7.4. Собака вийшовши на
берег не дійшовши до
ведучого положив качку на
суші: один раз
два рази
три рази і більше
(відстань до ведучого де
було покладено качку не є
підставою оцінювання)
7.5. Собака підійшов до
ведучого з качкою у пащі
але не сів біля нього
7.6. Собака підійшов до
ведучого з качкою у пащі,
сів, але не зразу віддіє
качку або потребує
додаткової команди
7.7. Собака всі дії виконав
правільно але при віддачі
качки потребує легкої
однократної команди
ведучого на віддачу качк;
7.8. Передчасно до
пострілу самостійно
починаэ апортувати качку
7.9. Передчасно, самотійно
не ждучи пострілу починає
апортувати качку
7.10. Без паузи одночасно з
пострілом і командою
ведучаго(у хід) починає
апортувати качку
7.11. Відмовляється від
виконання подачи
7.12. Виконує апортування
але після підбору качки з
води або з кріпкого місця
йде від ведучого у
протележний
напрямок,ховається від
нього або їсть качку
8.1. Собака потребує
додаткових команд для
пошуку качки:
- один раз
- теж саме двічи
- теж саме тричі
- теж саме більше трьох
разів
- постійні команди і
спонукання до роботи
8.2. Для активізування
пошуку ведучим
виконується підкидка на
воду у напрямку пошуку

-5 бали/5/;
-6 балів/4/;

-3 балів//7/;
-4 бали/6/;
-6 балів/4/;

-3 бали/7/;

-3 бали/7/;

-2 бали/8/;
-4 бали/6/;
-4 бали/6/;
-6 бали/4/;
- знімається;

-знімається;

-1 бал/19/;
-2 бали/18/;
-3бали/17/;
-4 біла/16/;
-5 балів/15/;

або подачи битої качки:
- один раз
- теж саме двічи
- теж саме тричі
- постійні підкидки
8.3. При подачі качки
дається додаткова
команда:
- один раз
- теж саме два рази
- теж саме тричи
- неоднократні,тривалі
команди на подачу
8.4. Не виконує подачу
апорт. не йде берег, не
віддає качку ведучому
8.5. Виносить качку на
берег та тікає від ведучого
або ховається, чи зариває
качку

Використання
собакою голосу:

Розподіл місць
при рівності
балів:

Вимоги до
подачи:

-3 бали/17/;
-4 бали/16/;
-4 бали/16/;
-знімається;

-1 бали/19/;
-3 бали/17/;
-4 бали/16/;
-знімається;
-знімається;

-знімається;

ПРИПИСИ
Мисливський собака який використовує голос(г) при знаходженні качки
або її преслідування отримує превагу у вигляді додаткової преференції
пред тими собаками які працюють мовчки(м). Бали за це не
нараховуються.
Схвально враховується короткочасне віддання голосу з короткою
перемовчкою(г/м), про що робиться запис у протоколу.
-при рівності отриманіх балів собака працююча з голосом займає вище
особисте місце;
-якщо показники однакові то вище місце займає собака молодша за
віком;
- кращі бали за використання чуття;
- кращі бали за пошук втрачену качку;
- кращі бали за пошук живої качки;
- кращі бали за подачу;
- кращі бали за слухняність;
- відання голосу(г);
- молодша за віком;
Подача битої або втраченної качки здійснюється правильним захватом
тушки качки у пащу відповідно до її величини, поперек тулуба. Собака
рухаючись у воді чи на суші ні на мить не має права змінювати
первинного положення качки у пащі. Будь яке перекладання тушки
вважається помилкою, що тягне за собою зменшення оцінки.
При підході до ведучого собака повинен сісти прямо перед ним або з
боку і після короткочасної паузи(3-5сек..), без додаткової команди
віддати качку ведучому.

НАСТАНОВИ
Порядок підготовки і проведення випробувань/змагань по качці.

Для підготовки змагань необхідно виконати приписи цих Правил у частині ст.3,9.
Головна і беззаперечна умова проведення заходу полягає у правильному виборі
водоймища: локальне, глибоке, безпечне ( близькість цивільного помешкання) для
здійснення стрільби з мисливської рушниці, щільно покрите очеретом.
Виставляння аншлагів з написом «Йдуть випробування/змагання з відстрілом».
Табір для учасників повинен бути розташовано не ближче 100м від водоймища.
Водоймище повинно бути розділено на дві зони: «робоча» і «підготовча». Робоча зона
повинна бути виділена 50м буфером(обмежуюча кольорова стрічка) від берегової лінії.
Місце для глядачів, вільних від участі у випробуваннях/змаганнях учасників, повинно бути
виділено улаштовувачем змагань і оприлюднені всім учасникам заходу заздалегідь.
Перевірка мисливської зброї, набоїв до неї покладається на головного експерта змагань.
Відповідальна особа за постріл на час проведення випробувань/змагань повинна мати
діючий Дозвіл на зберігання та носіння вогнепальної зброї.
Головна експертна комісія повинна мати необхідну робочу документації та відповідні
дозвільні документи для проведення заходу.
Експерт 1 категорії
С.Сіроштан
м. Кривий Ріг
25.01.2015 року.

