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ПРАВИЛА ВИПРОБУВАНЬ МИСЛИВСЬКИХ СОБАК ПО ВОДОПЛАВНІЙ ДИЧИНІ
1. Випробування мисливських собак по водоплавній дичині проводять з
метою визначення оцінки робочих якостей мисливських собак по водоплавній
дичині.
2. До випробувань допускаються усі породи мисливських собак (крім
хортів та гончаків) у віці від 8 місяців до 10 років, які:
- мають родоводи, видані ФМСУ або КСУ;
- прибули з-за кордону з документами, виданими організацією, яка
визнана FCI;
- мають оцінку за екстер'єр не нижче ніж «добре».
Собаки, які не мають оцінки екстер’єру, допускаються до випробувань за умови
їх відповідності вимогам для отримання оцінки екстер’єру не нижче «добре».
Така відповідність визначається експертною комісією, та записується в
протокол випробувань.
До випробувань не допускаються собаки, що хворіють, пустуючи, щенні
й вагітні суки.
3. Виявлення та оцінка мисливських якостей проводиться по вільному
птаху (качках, лисках, водяних курочках), а якщо немає такої можливості то по
підсадним качкам. У будь якому разі перевірка робочих якостей всіх собак, які
проходять випробування повинно здійснюватись лише одним з вище
перерахованих способів.
Час іспиту по живій качці в заростях очерету не повинен перевищувати
20 хв. Слід уникнути тривале переслідування качки, його потрібно закінчити
якомога швидше, як тільки всі елементи роботи собаки будуть перевірені.
Для перевірки подачі качки використовують тушку качки, яка повинна
мати нормальний трофейний вигляд.
Мертвих качок потрібно зберігати окремо від живих. Кошик (садок) для
качок необхідно ставити так, щоб собака не могла їх знайти під час роботи.
4. Робота собаки по іншій, не основній, дичині приймається до уваги, але
основою для розцінки бути не може.
5. Водойма для проведення випробувань повинна мати мінімум 0,25 га.
водного простору, глибину більше 1 м., щоб собака могла долати відстань
вплав. Площа очерету повинна становити не менше 0,05 га., щоб качка мала
можливість сховатися.
6. Експертизу собак на випробуваннях здійснює експертна комісія у
складі не менше двох експертів, які мають відповідний допуск до суддівства,
один з яких призначається головою експертної комісії.
7. Випробування та змагання не проводяться:
- при сильному рвучкому вітрі;
- при затяжному або сильному дощі;
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- при недостатній видимості (туман, сутінки);
- удосвіта та після заходу сонця.
8. Собака знімається з випробувань експертною комісією без оцінки із
зазначенням причин зняття у разі:
- при відмові йти у пошук упродовж 3 хвилин;
- якщо собака боїться пострілу або поплив на постріл і по команді
вчасно не повернувся та не подав качку;
- при відсутності у собаки необхідної слухняності;
- якщо собака відмовляється подавати, їсть, закопує, жує або рве тушку
птиці, в тому числі, якщо собака рве та пожирає птицю під час подачі;
- якщо собака, не тримає слід качки в очереті і не пливе за качкою на
чисту воду, самостійно перестає шукати і самостійно або за командою
ведучого не повертається до роботи;
- собака з третього разу не знаходить качку при виконанні дисципліни
«Пошук втраченої качки в очереті водоймища, місця падіння якої собака не
бачив»;
- за бажанням власника собаки упродовж 5 хвилин роботи, за згодою
експертної комісії;
- невиконання ведучим розпоряджень суддівської комісії;
- появи ведучого у нетверезому стані, використання ним ненормативної
лексики;
- при фізичному впливі ведучого на собаку, а також при показі йому
ласощів для виконання наказів.
9. На випробуваннях мисливські якості собак виявляються та оцінюються
по наступним якостям та дисциплінам:
- чуття;
- ставлення до пострілу;
- пошук у заростях без качки;
- пошук втраченої качки в очереті водоймища, місця падіння якої собака
не бачив;
- пошук у заростях і переслідування качки;
- подача качки;
- постановка та слухняність.
Примітка: проведення черговість дисциплін носить рекомендаційний
характер і може змінюватись організаторами.
10. Чуття – здатність собаки за допомогою нюху, слуху та зору
відшукувати слід птаха та знаходити його (живого чи відстріляного),
використовуючи напрямок вітру, запах сліду та вид самого птаха.
11. Перевірка ставлення до пострілу.
Враховуються всі моменти випробувань, коли робиться постріл, як під
час безпосередньої перевірки, так і при інших випадках здійснення пострілу.
Тушку качки закидають якомога далі на відкриту воду, щоб собака це
бачив. В цей час собака повинен спокійно сидіти на відстані від берега біля
ведучого. Після цього собаці дається команда на подачу качки.
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Як тільки собака починає пливти в напрямку до качки, по воді, з
дотриманням правил безпеки, проводиться постріл шротом (не холостий) у бік
тушки під кутом 45о від неї. Собака повинен самостійно (без додаткових
команд ведучого) подати цю качку.
Цей елемент не оцінюється. Разом з тім, собаку, який після пострілу
відмовляється від подачі, до подальших випробувань не допускають. Теж саме
стосується всіх моментів випробування, коли проводиться постріл.
12. Пошук у заростях без качки.
Для проведення випробування по цій дисципліні необхідна наявність
масиву очерету не менше 3 метрів завширшки та 100 метрів довжиною. Час
роботи до 10 хвилин.
Собака повинен вести активний пошук, перевіряючи найбільш типові
місця можливого перебування водоплавної дичини не оминаючи заростів
очерету, кущів і т.ін. Ведучий може допомагати собаці й керувати нею, однак
тривале керування нею (часті команди) знижує оцінку.
Собака повинен триматись від ведучого не далі відстані пострілу. Не є
помилкою вихід собаки з очерету, в процесі роботи, у випадку якщо він
самостійно (без команд ведучого) повертається до пошуку.
Експерти повинні закінчити перевірку роботи собаки, як тільки вони
зробили остаточний висновок про якість роботи собаки.
Якщо під час виконання цієї дисципліни собака знаходить живу качку, то
слід оцінювати цю роботу як «Пошук в заростях та переслідування качки».
13. Пошук втраченої качки в очереті водоймища, місця падіння якої
собака не бачив.
На виконання цієї вправи надається до 15 хвилин.
Тушка качки закидається в зарості так, щоб її падіння собака не бачив.
Ведучий з відстані 30 м. від місця, де знаходиться качка, показує собаці
орієнтовний напрямок. З цього місця собака по команді повинен почати пошук,
самостійно знайти і самостійно, без додаткових команд від ведучого, подати
качку.
Собаку необхідно пускати в пошук по можливості проти вітру.
Якщо собака виходить з очерету і самостійно повернеться в пошук - це не
є помилкою. Собаку, який повернувся з очерету без качки, ведучий може ще
два рази направити в пошук. Якщо собака з третього разу не знаходить качку,
то він знімається з випробувань.
Якщо під час роботі собака знаходить живу водоплавну дичину, то слід
оцінювати роботу з дисципліни «Пошук у заростях і переслідування качки».
14. Пошук в заростях і переслідування качки.
В цій вправі качка випускається в очерет (зарості) водойми. Собака не
повинен бачити підготовку та випускання качки. Місце випуску качки має бути
позначено вирваним пір’ям. На виконання цієї дисципліни дається до 20
хвилин.
Експерт супроводжує ведучого до точки, яка знаходиться на відстані 20
метрів від місця, де випустили качку і вказує потрібний напрям. З цієї точки
ведучий посилає собаку в пошук.
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Як тільки собака знайде місце випуску качки і почне пошук, ведучий, з
дозволу експертної комісії, може підійти до цього місця.
Собака повинен шукати і знаходити качку самостійно. Ведучий може
допомагати собаці й керувати нею, однак тривале керування нею (часті
команди) знижує оцінку.
Як тільки собака вижене качку з укриття на чисте місце і буде її
переслідувати, ведучий з дозволу експертної комісії повинен відізвати собаку
та взяти її на поводок.
Експерти припиняють роботу собаки, як тільки вони сформували свою
думку щодо якості виконання вправи. Якщо собака тримає качку на чутті та
впевнено переслідує по залишеному на воді сліду або бачить її, то вважається,
що він її знайшов. Так само експерти повинні завершити перевірку роботи
собаки, як тільки вони зробили остаточний висновок, що собака не виконує
відповідних вимог щодо пошуку та переслідування качки.
В разі якщо випробування проходять в строки проведення сезону
полювання та з дозволу власників угідь, допускається відстріл випущеної
качки, в цьому випадку, як тільки собака вижене качку з укриття на чисте місце
і буде її переслідувати, ведучий або уповноважена особа, з дотриманням правил
безпеки, повинен відстріляти птицю.
Відстріляну або пійману качку собака повинен подати самостійно, без
будь-яких додаткових команд.
Експерти припиняють роботу собаки, як тільки вони сформували свою
думку щодо якості виконання завдання, навіть якщо собака не вигнав качку з
укриття і не було можливості її відстріляти та принести. В цьому випадку, на
очах у собаки, під постріл в гору, на відстані біля 20 м. від берега, підкидається
мертва качка, яку собака повинен подати самостійно, без жодної команди.
15. Подача качки.
Враховуються всі випадки подачі дичини собакою, яки він зробив під час
випробувань. Враховується самостійність виконання подачі та манера подачі захвату, несення, доставки і віддачі дичини ведучому.
Коректний підбір і несення тушки дичини виявляється в здібності собаки
правильно розподілити захват дичини залежно від її виду і ваги. Не правильним
вважають і сильний, і слабкий захват. Якщо собака їсть, закопує, жує або рве
тушку, він знімається з випробувань.
Правильним вважають, якщо собака із знайденою тушкою дичини
підбігає до ведучого, стає або сідає перед ним без команди та спокійно утримує
тушку в пащі до тих пір, доки ведучий без поспіху забере дичину у собаки після
відповідної (ого) команди або жесту.
Якщо під час подачі собаці заважають якісь непереборні обставини, то
собаці надається можливість зробити іншу спробу подачі відстріляної або
підкинутої качки.
14. Постановка та слухняність.
Враховується самостійна, доцільна, розумна поведінка собаки, без
втручання і команд ведучого, на протязі всього часу проведення випробувань.
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У випадках коли ведучий віддає команди, оцінюється швидке і безумовне
виконання собакою всіх команд ведучого, які він віддає голосом, свистком чи
жестом, поблизу чи на відстані.

Чуття

Пошук у заростях
без качки

Пошук втраченої
качки в очереті
водоймища, місця
падіння якої
собака не бачив

і переслідування
Пошук в заростях
качки

Подача качки

Постановка та слухняність

Загальний бал

15. Максимальні бали для отримання дипломів.

25

15

20

20

10

10

100

16. Дипломи за мисливські якості присуджуються при одержанні
собаками наступних мінімальних балів:
Обов’язкові
Диплом
регламентуючі
І ступеня
ІІ ступеня
ІІІ ступеня
№
елементи роботи собак
п/п
Загальний бал не
80
70
60
менше, у т.ч.:
1 За чуття, не менше:
20
18
16
2 За пошук в заростях
12
10
8
без качки, не менше:
3 Пошук втраченої
16
14
12
качки в очереті
водоймища, місця
падіння якої собака не
бачив, не менше
4 Пошук в заростях і
16
14
12
переслідування качки,
не менше
5 Подача качки, не
8
7
6
менше
6 Постановка та
8
7
6
5

слухняність, не менше
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Орієнтовна шкала оцінок при випробуваннях
Вимоги для отримання
Найвищи
Недоліки, що знижують
найвищого балу
й бал
оцінку

Вищим балом оцінюється
собака, що показав чітке,
впевнене, безпомилкове
чуття на протязі всього
часу випробувань у всіх
випадках,
коли
воно
потрібне.

1. Чуття
Собака
впевнено
та
з
достатньо великої відстані чує
25
биту або живу дичину та її
(20)
слід як на відкритої воді, так і
у заростях але двічі проходить
(18)
по сліду або біля битої
дичини.
(16)
Собака
досить
швидко,
впевнено
і
самостійно
просувається у бік живої або
битої дичини, але при підході
до
неї
декілька
разів
проходить по сліду, або
робить декілька кіл біля неї.
Собака швидко знаходить слід
живої птиці або биту дичину,
але для цього йому потрібно
більше часу та він робить для
цього декілька кіл або
проходів по сліду з відходом
до ведучого, але самостійно
відновлює пошук.
Собака
досить
старанно
намагається причуяти дичину,
або іі слід, роблячи для цього
кола та неодноразові проходи
по сліду. Робить відхід до
ведучого. Потребує однієї
підказки ведучого.
Щоб причуяти слід птаха або
биту дичину собаці потрібно
декілька разів пропливти або
пробігти біля сліду чи битого
птаха, відходячи до ведучого
та
користуючись
його
підказками.
Собака досить мляво та
невпевнено просувається по

Орієнтов
.
бал
зниження
2

5

6

7

8

9
7

сліду або у напрямку битої
дичини,
декілька
разів
припиняє пошук. Потребує
неодноразових
команд
ведучого,
але
ж
таки
знаходить живого птаха, або
биту качку.
2. Пошук в заростях без качки
Собака повинен почати
Собака здійснює активний,
пошук
після
однієї
широкий та доцільний пошук,
команди ведучого. Собака
15
але трошки затримується
повинен
здійснювати
(12)
перед входом у кріпкі місця
активний
доцільний
(10)
або робить дуже часті відходи
пошук,
перевіряючи
(8)
для контакту з ведучим.
найбільш типові місця
Собака здійснює широкий
перебування дичини, не
доцільний
пошук,
не
оминаючи кріпких місць
оминаючи кріпких місць але
та не втрачаючи контакту
собака іноді потребує однієї
з ведучим, для чого
команди
пошепки
для
короткочасно виходить з
відновлення
пошуку
при
заростів та самостійно
короткочасному виходи з
відновлює
пошук
на
заростів для підтримання
відстані пострілу. Таки
контакту
з
ведучим.
відходи не є помилкою
Короткочасно та не більше
якщо для відновлення
одного разу відходить від
роботи собаці не потрібні
ведучого
далі
відстані
команди ведучого.
пострілу.
Теж саме, але швидкість та
активність пошуку трошки
знижується, хоча кріпких
місць собака не оминає. При
виході до ведучого потребує
команди пошепки або жестом
для відновлення пошуку.
Контакт з ведучим втрачає
короткочасно та не більше
двох разів.
Собака починає пошук тільки
після дворазової команди. В
пошуку переміщується не
дуже активно та широко, але
кріпких місць собака не
оминає. Контакт з ведучим
втрачає
короткочасно
не
більше
двох
разів.
До
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ведучого виходить до трьох
разів.
Пошук
відновлює
самостійно або після однієї
команди у голос пошепки чи
жестом.
Теж саме, але потребує
6
команди
на
відновлення
пошуку у голос.
Собака починає пошук тільки
7
після неодноразових команд.
Пошук не достатньо широкий
або навпаки – настільки
широкий,
що
собака
неодноразово втрачає контакт
з ведучим, але по команді
повертається. У кріпкі місця
заходить
неохоче.
Неодноразово
припиняє
пошук з виходом до ведучого.
Пошук відновлює тільки після
команди.
3. Пошук втраченої качки в очереті водоймища, місця падіння якої собака не
бачив
Собака
активно
і
Собака
з
невеликою
1-2
самостійно після однієї
затримкою,
після
однієї
команди
ведучого
20
команди ведучого, починає
починає пошук. У процесі
(16)
пошук або затримується при
пошуку собака має право
(14)
вході у кріпкі місця чи воду,
виходити, але не дуже
(12)
але
шукає
активно
і
часто, з заростів для
самостійно. Подача повинна
контролю
за
місцем
відповідати
вимогам
на
знаходження
ведучого,
диплом І ступеня, відповідно
але повинен самостійно
до розділу 5 цієї таблиці.
відновити
пошук.
Собака
з
невеликою
4
Знайдену биту дичину
затримкою,
після
однієї
собака
повинен
без
команди ведучого починає
додаткових
команд
пошук,
але
потребує
подати ведучому. Подача
додаткової вказівки напрямку
повинна
відповідати
пошуку, затримується при
вимогам на диплом І
вході у кріпкі місця чи воду,
ступеня, відповідно до
але
шукає
активно
і
розділу 5 цієї таблиці.
самостійно.
При
цьому
ведучий просувається в бік
місця знаходження качки (до
1 метра). Подача повинна
9

відповідати
вимогам
на
диплом І ступеня, відповідно
до розділу 5 цієї таблиці.
Собака вдруге направляється
в пошук після повернення до
ведучого, потребує додаткові
вказівки напрямку пошуку,
затримується при вході у
кріпкі місця чи воду, шукає
досить активно і самостійно.
Іноді
підбадьорюється
ведучим. При цьому ведучий
просувається в бік місця
знаходження качки (до 3
метра).
Подача
повинна
відповідати
вимогам
на
диплом ІІ ступеня, відповідно
до розділу 5 цієї таблиці.
Собака вдруге направляється
в пошук після повернення до
ведучого, після того як
ведучий вказав напрямок
пошуку
шляхом
кидка
каміння в сторону пошуку.
При
цьому
ведучий
просувається в бік місця
знаходження качки (до 5
метра).
Подача
повинна
відповідати
вимогам
на
диплом ІІ ступеня, відповідно
до розділу 5 цієї таблиці.
Собака втретє направляється в
пошук після повернення до
ведучого. Собака потребує
вказівок напрямку пошуку,
більше затримується при
вході у кріпкі місця чи воду,
шукає не досить активно і
самостійно.
Потребує
постійне
підбадьорювання
при роботі. При цьому
ведучий просувається в бік
місця знаходження качки (до
8 метра). Подача повинна
відповідати
вимогам
на
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диплом
ІІІ
ступеня,
відповідно до розділу 5 цієї
таблиці.
Собака втретє направляється в
пошук після повернення до
ведучого, після того як
ведучий другий раз вказав
напрямок пошуку шляхом
кидка каміння в сторону
пошуку. Пошук не енергійний
та не швидкий, з униканням
кріпких місць та води. При
цьому ведучий просувається в
бік місця знаходження качки
(до 10 метрів). Подача
повинна відповідати вимогам
на диплом ІІІ ступеня,
відповідно до розділу 5 цієї
таблиці.
4. Пошук в заростях і переслідування качки
Собака починає пошук
Собака
починає
пошук
одразу
після
однієї
енергійно, але затримується
команді ведучого. Собака
20
на сліду качки або зайвий раз
шукає
самостійно
та
(16)
проходить по сліду птаха.
енергійно.
(14)
Також собака двічі перевіряє
Переслідування знайденої
(12)
слід качки у заростях, але
качки
азартне.
швидко знаходить качку і
Відстріляну або пійману
азартно її переслідує. Подача
качку собака повинен
повинна відповідати вимогам
самостійно
подати
на
диплом
І
ступеня,
ведучому. У випадку
відповідно до розділу 5 цієї
пірнання качки при її
таблиці.
переслідуванні,
собака
Теж саме, але собака потребує
самостійно та доцільно
додаткової
команди
для
знаходить
качку
та
початку пошуку. При цьому
поновлює переслідування.
ведучий
просувається
в
Подача
повинна
напрямку сліду качки (до 3-х
відповідати вимогам на
метрів) до моменту початку
диплом
І
ступеня,
роботи
собаки.
Подача
відповідно до розділу 5
повинна відповідати вимогам
цієї таблиці.
на
диплом
І
ступеня,
відповідно до розділу 5 цієї
таблиці.
Теж
саме,
але
собака
затримується на початку сліду
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качки або в заростях до 1
хвилини. Подача повинна
відповідати
вимогам
на
диплом І ступеня, відповідно
до розділу 5 цієї таблиці.
Теж саме, але потребує
декілька додаткових команд
для
початку
пошуку,
затримується на короткий час
заходячі у зарості, перевіряє
слід до 1 хвилині, але
достатньо швидко знаходить
качку та переслідує її. Подача
повинна відповідати вимогам
на
диплом
І
ступеня,
відповідно до розділу 5 цієї
таблиці.
Теж саме, але собака неохоче
заходить в очерет потребує
декілька додаткових команд
для початку пошуку, втрачає
на початок або відновлення
пошуку до 2 хвилин, але
знаходить качку та переслідує
її. При цьому ведучий
просувається в напрямку
сліду качки (до 10 метрів) до
моменту
початку
роботи
собаки
Подача
повинна
відповідати
вимогам
на
диплом ІІ ступеня, відповідно
до розділу 5 цієї таблиці.
Теж саме, але собака більш
неохоче заходить в очерет
потребує декілька додаткових
команд для початку пошуку,
втрачає на початок або
відновлення пошуку більше 2
хвилин, але знаходить качку
та переслідує її. Або собака
недосить вміло розшукує
качку, що пірнула. Подача
повинна відповідати вимогам
на
диплом
ІІ
ступеня,
відповідно до розділу 5 цієї
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Собака
повинен
безвідмовно, самостійно,
не звертаючи уваги на
постріл чи на будь які
інші перешкоди, взяти
правильно тушку дичини
(поперек
тушки)
та
подати.
Правильним
вважають,
якщо собака із знайденою
тушкою дичини підбігає
до ведучого, стає або
сідає перед ним без
команди
та
спокійно
утримує тушку в пащі до
тих пір, доки ведучий без
поспіху забере дичину у
собаки після відповідної
(ого) команди або жесту.
Собака
не
повинен
припиняти подачу навіть,
якщо побачив іншу биту
або живу качку;
- якщо собака правильно
подає, то заохочувальні
для нього команди або
спроби привернути його
увагу з боку ведучого, не
є забороненими і не
враховуються
(не
зменшують оцінку).

таблиці.
Собака потребує постійних
додаткових
команд
та
підбадьорювань,
неодноразово проходить по
сліду, заходить та виходить з
заростів. Або собака при
переслідуванні качки, втрачає
її після того як вона пірнула.
Подача повинна відповідати
вимогам на диплом ІІІ
ступеня, відповідно до розділу
5 цієї таблиці.
5. Подача качки
Правильна подача, але по
повторній команді (за кожну
10
додаткову команду при будь(8)
якій подачі знімається 1 бал.
(7)
При правильній подачі, але
(6)
собака кладе птаха до ніг
ведучого або ведучий забрав
качку у собаки без команди,
або один раз поклав на землю
качку, а потім правильно її
взяв та подав ведучому
Собака декілька разів кладе
качку на землю, однак
самостійно виправляться і
правильно подає її ведучому,
або
потребує
постійні
команди на подачу, або не
доносить качку до ведучого 1
метр.
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6. Постановка та слухняність
Під
час
випробувань
Зниження
ступеню
собака
демонструє
самостійності та доцільності,
самостійну, зацікавлену
10
необхідність віддачі команд
та доцільну поведінку,
(8)
ведучим знижують оцінку в
особливо
при
(7)
цілому на 1 бал за кожну
знаходженні на віддалені
(6)
команду.
від ведучого або за межею
При виконані дисципліни
видимості. На протязі
«Подача
качки»
собака
всього часу випробувань
кидається в воду без команди
собака
не
втрачає
ведучого
або
собака
контакту з ведучим. Всі
відволікся на постріл і поплив
команди,
які
віддає
в іншу сторону, але швидко
ведучий собака виконує
повернувся і приніс качку.
охоче
та
після
одноразової команди.
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