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ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнські змагання серед хортих по зайцю-русаку.
1. Всеукраїнські змагання серед хортих по зайцю-русаку проводяться
Федерацією мисливського собаківництва України (надалі – ФМСУ) з метою:
1.1. Визначення кращих представників серед хортів за їх робочими
якостями для подальшого використання у племінній роботі.
1.2. Виявлення досягнень і обміну досвідом серед власників собак
обласних відділень ФМСУ, КСУ та їх колективних членів з племінної роботи і
польової підготовки собак.
1.3. Заохочення власників переможців і призерів змагань за найбільш
успішну польову підготовку собак.
1.4. Популяризації використання на полюванні собак мисливських порід.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ
2.1. Дата проведення Всеукраїнських змагань 17-20 листопада 2016
р., реєстрація учасників - 17.11.16 р, жеребкування о 7. 00.
По питанням місця розташування оргкомітету Всеукраїнських змагань
серед хортих по зайцю-русаку та розміщення учасників звертатись: Контактні
телефони: 067- 067 595 12 37 – Малюк Василь Миколайович.
2.2. Для проведення Всеукраїнських змагань призначається експертна
комісія та секретар.
2.2.1. Голова експертної комісії несе повну відповідальність за
правильність визначення місць особистої та командної першості. До початку
змагань він проводить жеребкування команд в присутності капітанів команд і
складає список черговості виступів собак. Разом із організаторами проводить
відкриття змагань, парад-закриття змагань і нагородження учасників, а також
всіляко сприяє своєчасному та якісному проведенню Всеукраїнських змагань.
2.2.2. Секретар перевіряє документацію собак, узагальнює дані, які
надійшли від експертної комісії, оформлює робочі дипломи, отримані собаками,
приймає участь у жеребкуванні та у визначенні місць особистої і командної
першості.
2.2.3. Експертна комісія проводить оцінку роботи собак і кожного дня
подає секретарю змагань рапортичку проведених випробувань.
2.3. В ході змагань проводиться особиста та командна першості.
2.4. Командна першість проводиться серед команд:
- обласних відділень ФМСУ, КСУ;
- колективних членів ФМСУ та КСУ;
- клубів, зареєстрованих у встановленому порядку;
- розплідників;
- команди з інших країн.
Проводиться особистий залік.
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2.5. Змагання проводяться в один тур.
2.6. До участі в змаганнях допускаються хорті, відомого походження,
тобто ті, що мають документи про походження, які визнаються ФМСУ, КСУ,
FCI, з оцінкою екстер’єру не нижче «добре».
2.7. Заявка на участь в Чемпіонаті повинна бути подана на адресу ФМСУ:
03115 Київ, вул. Верховинна 36-А або на електронну адресу:
fmsu.office@gmail.com,
По питанням місця розташування оргкомітету Всеукраїнських змагань
серед хортих по зайцю-русаку та розміщення учасників звертатись: Контактні
телефони: 067- 067 595 12 37 – Малюк Василь Миколайович.
Учасникам мати при собі усі необхідні документи для оформлення
відстрільних карток.
Усім собакам які беруть участь у Всеукраїнських змаганнях
обов’язково мати відмітку про щеплення проти сказу на поточний рік.
Що до сплати коштів за участь у Всеукраїнських змаганнях
звертатись по телефону 067 595 12 37
Власники собак, які подали заявку для участі у Всеукраїнських
змаганнях, але не сплатили благодійного внеску, не будуть в подальшому
допускатися для участі в кінологічних заходах, які проводяться під егідою
ФМСУ до моменту зазначеної сплати, про що будуть повідомлені кінологічні
підрозділи ФМСУ (список означених власників буде опубліковано на сайті
ФМСУ).
Благодійний внесок повертається при відмові від участі у Всеукраїнських
змаганнях при умові подачі письмової заяви не пізніше ніж за 5 діб до початку
змагань.
2.8. Оцінка робочих якостей собак проводиться згідно з «Правилами
випробувань хортих по вільному звіру», прийнятих Кінологічною радою і
затверджених Державним комітетом лісового господарства України 26.02.2009
року.
2.9. Перед початком роботи всі собаки перевіряються на відповідність
тавра.
2.10. В заліку враховуються роботи тільки з індивідуальними розцінками.
2.11. Робочі групи формуються з однопорідних собак.
2.12. Собаки знімаються з виступів у випадках:
2.12.1. Відповідно до існуючих правил.
2.12.2. Відповідно до додаткових вимог до проведення Всеукраїнських
змагань серед хортих по зайцю-русаку 2016 р.
- невиконання ведучим розпоряджень комісії або в разі явки у поле в
нетверезому стані;
- злобні собаки (забіяки);
- у випадку, якщо учасник своєчасно (згідно результатів жеребкування) не
з’явився до робочої комісії.
2.13. Собакам, які згідно з виступами отримали прохідний бал, видаються
дипломи.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
3.1. За підсумками виступів визначається особиста першість.
3.2. В особистій першості визначення індивідуального місця проводиться
відповідно до:
- ступеня диплому;
- загального балу, який отримала собака за робочі якості.
У випадку, коли дані бали однакові, перевагу отримує хорта яка впіймала
зайця, а далі більш молодша собака.
3.3. Чемпіон або переможець чемпіонату визначається за ступенем
диплому та кількості набраних балів:
- Польовий Чемпіон Всеукраїнських змагання серед хортих – при
наявності диплому І ступеня з найвищим балом;
- Польовий Переможець Всеукраїнських змагання серед хортих – при
наявності диплому ІІ ступеня за найвищим балом.
При відсутності дипломів І та ІІ ступенів звання «Польовий Чемпіон» та
«Польовий Переможець» не присвоюють.
3.4. Призери в особистій першості нагороджуються кубками ФМСУ.
3.5. Організаціям і приватним особам дозволяється встановлювати
додаткові цільові призи. У цьому разі, ініціатором встановлення призів, перед
початком змагань оголошуються умови їх вручення.
ЗВІТИ ПРО ЗМАГАННЯ
4.1. По закінченню змагань, на протязі 7 календарних днів, секретар
змагань складає звіт, який містить:
- описову частину місця проведення змагань;
- склад експертних комісій;
- загальні підсумки Всеукраїнських змагань;
- перелік призерів та тих, хто нагороджений іншими призами;
- зауваження, пропозиції, рекомендації, що надходили від учасників.
4.2. Голова експертної комісії на протязі 10 календарних днів, по
завершенню змагань, готує оглядову статтю для журналу «Мисливські собаки»,
яку надає Головному редактору журналу.
4.3. На протязі двох місяців після закінчення змагань голова експертної
комісії повинен скласти звіт, який має містити:
- якісну характеристику собак-учасників змагань (порода, дата
народження, кличка, номер родоводу, запис до УРКМС, ПІБ власника та його
адреса);
- опис роботи кожного собаки з баловою розцінкою та ступеню
отриманого диплому;
- аналіз та рекомендації стосовно підвищення робочих якостей собак.
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Дане Положення є офіційним запрошенням до участі у змаганнях.

