ПРАВИЛНИК
за провеждане на работни (ловни) изпитания за кучета от VII-ма
породна група - „Купа Бендида“

ИМЕ : „Купа Бендида“.
ТИП : Работно (ловно) изпитание за кучета от VII-ма
породна група -тест.
ЦЕЛ : Да бъдат подбрани и сертифицирани птичари,
които ловуват максимално ефективно в стил съобразно
породната си принадлежност , в условията на ловните традиции
и видове дивеч в Р България.
ЕТАПИ : Работното (ловно) изпитание за кучета от VIIма породна група- „Купа Бендида“ се състои от 2 (два) отделни
етапа, съответно наречени : „Пролетна Купа“ и „Есенна Купа“.

СЕРТИФИЦИРАНЕ : За „Пролетна Купа“ и „Есенна
Купа“ се присъжда „Приз“ за всяко записано за участие куче,
като в него се отбелязва (изписва) „издържал“, „не издържал“.
Минималния брой точки за получаване оценка „издържал“ за
„Пролетна Купа“ е 60 точки от максимум 100 точки. Минималния
брой точки за получаване оценка „издържал“ за „Есенна Купа“ е
70 точки от максимум 100 точки. Освен това за „Пролетна Купа“
и „Есенна Купа“, когато това е обосновано може да бъде
присъден „Приз за изключителни постижения“ като в него до
получения максимален брой точки се поставя знак „+“. Този
приз се присъжда само на кучета , получили максимален брой
точки.
АТРИБУТИ
НА
СЕРТИФИКАТА
„Приз“:
Той
представлява картонена бланка, със следните задължителни
атрибути (редове):отгоре надолу , както следва:
ПРОЛЕТНА КУПА БЕНДИДА
ПРИЗ
ИМЕ на кучето ......................................................................
Породна принадлежност ......................................................
Номер на родословие ............................................................
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Водач ........................................................................................
Собственик .............................................................................
Максимален брой точки..........100 точки
Получен брой точки .........................точки
Оценка .........Издържал / Не издържал
Съдия ...........................
Дата..............
Място...............

I.
„Пролетна Купа“ - участие, цел, оценяване, изисквания.
1.
Участие : Допускат се за участие, кучета от VII-ма породна
група притежаващи родословие и не надминаващи 18 месечна
възраст.
2.
Цел : Да се направи проверка и оцени качеството на
генетичния материал при младите кучета до 18 месечна възраст.
3.
Оценяване: На оценка подлежи само кучето, като
максималния брой точки е 100 точки.
4.
Изисквания :
4.1. Изисквания към кучето :
–
Манталитет : вродено желание за работа и търсене на
дивеча – 30 точки.
–
Характер на кучето и водимост :
– 20 точки. Тук е
необходима минимална водимост – достатъчно е кучето да бъде
контролирано, да идва при повикване от водача. За характера –
дали кучето проявява признаци на страх, инат, смелост,
самочувствие, находчивост, уравновесеност.
–
Устойчивост на изстрел : – 10 точки.
–
Стил на работа, типичен за породната принадлежност : 20
точки.
–
Стойка на дребен дивеч (пернат и космат)
– 20 точки.
Оценява се сигурното маркиране на дребен дивеч, макар и в
незавършен вид. Достатъчно е кучето да остане в стойка за
повече от 5 секунди. Маркирането на космат дивеч – заек – се
оценява положително. Под „сигурно маркиране (стойка)“ се има
предвид такава, при реализацията на която, пред кучето се вдига
дивеч. Стойка, при чиято реализация се окаже че няма дивеч се
оценява с „0“.
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4.2. Изисквания към водача: В „Пролетна Купа“ от водача
се изисква да се намесва минимално в работата на неговото
куче.
4.3. Изисквания към съдийството : В „Пролетна Купа“ от
изпитващия/те се изисква :
- да следи и адмирира типичните работни характеристики на
младото куче от съответната порода.
- да следи и адмирира типичните прояви в характера на младото
куче в частта „водимост“ и „манталитет“.
- да следи и санкционира нетипични работни специфики
(недостатъци и пороци) за съответната порода.
- да следи и санкционира нетипични специфики в характера на
кучето – страхливост, агресия, страх от изстрел, нежелание и
незаинтересованост в работата.
5. Класиране: Класирането става на база получени точки в
отделните дисциплини. За кучето получило най-висок брой
точки, спрямо максималните 100 точки , се присъжда „I-ви
ПРИЗ“, второто куче по получен брой точки получава „II-ри
ПРИЗ“, третото по точки „III-ти ПРИЗ“. В „Пролетна Купа“
задължително трябва да има класиране и съответно присъждане
на гореизброените „ I-ви, II-ри , III -ти ПРИЗ“. Останалите
участвали в теста кучета получават „ПРИЗ“ , но без обозначение,
като се изписват получените точки от кучето. „Приз за
изключителни постижения“ може да бъде даден на младо куче,
за :
–
систематично, изградено напълно претърсване на терена –
лассе.
–
коректно влизане в мирисната зона и стойка, типична за
съответната порода.
–
стойка, изключително характерна за съответната порода.
–
неподвижност (не преследване) от страна на кучето при
вдигане на дивеча.
–
природна интелигентност на кучето – да използва вятъра,
да претърсва оптимално терена, без пропуски но и без излишни
обследвания на същия, при стойката – да спазва оптимална
дистанция от дивеча така че хем да не го изгуби, но и да не го
принуди да се вдигне .
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6.

Времетраене на тура : Тура не е лимитиран с време.

7.
В „Пролетна Купа“ - ще се проведе при предварително
заявено участие от 6 (шест) кучета извън упоменатата
възрастова граница, при посочените горни условия.

II.

„Есенна Купа“ : участие, цел, оценяване, изисквания.

1. Участие : Допускат се до участие кучета от VII-ма породна
група, притежаващи родословие над 18 месечна възраст.
2.
Цел : Да се направи проверка и оценят естествените и
придобитите в следствие на обучението ловни качества на
птичаря и неговата ефективност за ловеца.
3.
Оценяване : На оценка подлежи само кучето, като
максималния брой точки е 100 точки.
4.
Изисквания :
4.1. Изисквания към кучето :
–
претърсване в полето и стойка на пернат дивеч, апорт -30
точки. Изисква се правилно и завършено , систематично
претърсване на терена -лассе , твърда и ефективна стойка пред
дивеча, коректен апорт.
–
послушание – 10 точки.
–
апорт на патица от дълбока вода – 20 точки.
–
работа по влачена диря от пернат дивеч – 20 точки.
Влачената диря се поставя по посока на вятъра. Нейната
дължина е не по-малко от 200 крачки, като 2/3 от нея е в открито
пространство, а останалата 1/3 в гора. По дължината на дирята, в
полето се прави 1 (един) завой с ъгъл 30 градуса. От кучето се
изисква да проследи точно следата, да открие поставения в
нейния край дивеч и коректно да го апортира на водача.
–
работа по влачена диря от космат дивеч (заек)- 20 точки.
Влачената диря се поставя по посока на вятъра. Нейната
дължина е не по-малко от 200 крачки, като 2/3 от нея е в открито
пространство, а останалата 1/3 в гора. По дължината на дирята, в
полето се прави 1 (един) завой с ъгъл 30 градуса. От кучето се
изисква да проследи точно следата, да открие поставения в
нейния край заек, чието тегло не трябва да превишава 3 кг. и
коректно да го апортира на водача.
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4.2. Изисквания към водача : В „Есенна Купа“ от водача се
изисква да се намесва в работата на кучето само когато това е
необходимо.
4.3. Изисквания към съдийството : От изпитващия/те се изисква
:
- да следи и адмирира типичните работни
характеристики на всяко куче от съответната порода.
- да следи и адмирира ефективността и
завършеността в работата на кучето.
–
да следи и санкционира нетипични работни специфики
(недостатъци и пороци) на съответната порода.
–
да следи и санкционира нетипични за обученото ловно куче
прояви и за ниската му ефективност за ловеца.
5.
Класиране : Класирането става на база получени точки в
отделните дисциплини. За кучето получило най-висок брой
точки, спрямо максималните 100 точки , се присъжда „I-ви
ПРИЗ“, второто куче по получен брой точки получава „II-ри
ПРИЗ“, третото по точки „III-ти ПРИЗ“. В „Есенна Купа“
задължително трябва да има класиране и съответно присъждане
на гореизброените „ I-ви, II-ри , III -ти ПРИЗ“. Останалите
участвали в теста кучета получават „ПРИЗ“ , но без обозначение,
като се изписват получените точки от кучето. „Приз за
изключителни постижения“ може да бъде даден на куче, за :
- бързо, оптимално, систематично претърсване на терена –
лассе, съобразно работния стил на конкретната порода.
- оставане на място при вдигането на дивеча.
- апорт на отстреляния пернат дивеч без команда и сядане с
дивеча в уста пред водача без команда.
- коректен апорт от вода – излизайки от водата, кучето сяда пред
водача държейки дивеча и едва след като неговия водач го
вземе то се изтръсква от водата.
- отлична работа по влачена диря (от пернат и космат дивеч) –
бързо и оптимално проследяване на следата, захапване на
дивеча така, че по време на придвижването към водача, на
кучето да не се налага да го оставя на земята за да го намести
отново.
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6.

Времетраене :

–
на тура : претърсване в полето, стойка и апорт на пернат
дивеч – 15 минути.
–
на работа във вода – 5 минути.
–
на работа по влачена диря от пернат дивеч – 5 минути.
–
на работа по влачена диря от космат дивеч (заек) – 5
минути.
III. Други.
1. Участниците в „Пролетна Купа“ и „Есенна Купа“ НЯМАТ право
да носят със себе си и използват пистолет с хаосни патрони за
първия случай, и ловно гладкоцевно оръжие – за втория случай.
За тази цел се назначават Технически лица - стрелци, които
стриктно спазват указанията дадени им от съдиите и всеки един
водач, при започването на неговия тур, както и стриктно следят
за безопасността на всички намиращи се в близост хора, когато
се използва ловно гладкоцевно оръжие и изстрел в дивеча за
„Есенна Купа“.
2. Дивеча на който се провежда „Пролетна Купа“ е волиерен
фазан . Реализацията на естествен дивеч се оценява
положително, и може да бъде взета под внимание при оценката.
Дивеча за „Есенна Купа“ е както следва :
- волиерен фазан.
- патица.
- заек , ненадвишаващ тегло 3 кг.
3. Организатора има следните задължения :
- да предостави възможност на всяко отделно куче да работи в
„чист терен“ - терен, в който в деня на изпитанието друго куче не
е влизало (за поле).
- да създаде организация за бързото протичане на изпитанието
: технически лица – стрелци, лица за поставяне на дивеча в
полето, за водата, за влачените дири -за „Есенна Купа“.
- да следи за безопасността на всички лица участващи и
намиращи се в близост до провеждащото се изпитание.
- да осигури достатъчно на брой дивеч, за всяко участващо куче
- да спазва стриктно ЗЛОД.
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