ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ПОДЗЕМНИЦИ
I. Правилникът за работа на подземници предвижда следните работни
изпити:
- Изпит на вродени качества;
- Всестранен изпит;
- Специализиран изпит за работата под земята;
- Специализиран изпит за работата с дива свиня;
На всестранния и специализираните изпити кучетата могат да завоюват
кандидатурите; САСIT, R.CACIT, CACT, R.CACT, Републикански шампион,
Градски шампион (в зависимост от ранга на състезанието).
II. Изпит на вродените качества могат да полагат всички кучета, оценени
положително (без тежки и дисквалифициращи пороци) на екстериор.
Изпитът на вродените качества е условие за участието във всестранния
изпит и специализирания изпит на работата с дива свиня. За участие в
специализираното състезание за работата под земята изпитът на вродените
качества не е условие, но без положен изпит кучето не може да се
състезава за нито една титла без оглед на това, колко точки и кой
награден клас е завоювало. На работните изпити, както и на изложбите, не
могат да участвуват болни, слепи, глухи
кучета, женски, които са разгонени или са в напреднала
бременност. В случай, че повече кучета получат еднакъв брой точки, при
класирането се дава предимство на младите кучета и женските, а едва
след това на кучетата, които са по-добре оценени на екстериор.
Изпита на вродени качества се провежда на да етапа:
- Пролетен – включва преглед на кучето за тежки и
дисквалифициращи пороци, поведение при изстрел, работа на заешка диря
и вода.
- Есенен – за кучета, които не са положили пролетен изпит – минават
всичко което е предвидено в правилника за работа на подземници. Тези
които имат положително положен пролетен изпит минават само изпит
под земя на двата вида хищник.
-Зачита се ИВК на всички нововнесени кучета, които са положили
изпита в страни членки на FCI – условието е кучето да има РК номер от
БРФК.
III. Организатори на изпитите (състезанията) могат да бъдат Киноложки
клубове, ловни дружества и организации получили одобрението на
отговорника по спорта в “Националния клуб немски ловен териер”.
Организаторът назначава ръководител на изпита (състезанието), чието
задължение е да осигури вземането на съдийските решения, достатъчно
количество муниции, протоколи и оценителни листове, отстрелян дивеч,
кръв, жив, здрав, ваксиниран хищен дивеч (лисици и язовци), живи диви
патици и друг реквизит. За дисциплината извличане на мъртъв дивеч от
изкуствена дупка, може да се използва лисица, язовец или дива котка.
Изпитът на вродените качества и специализираните изпити могат да се
оценяват най-малко от двама, а всестранното състезание най-малко от
трима съдии. Организатора определя таксите за участие в състезанието.

Таксата на не клубно куче и без РК номер от БРФК е минимум два пъти по
висока.
IV. Организаторът и ръководителят на състезанието са длъжни да осигурят
всички условия за безпрепятствено протичане на съдийската работа.
Организаторът назначава комисия за жалбите, която се състои от трима
члена: един от съдиите, един неутрален от публиката и един от
състезателите. Жалби се подават след завършване на съдийската работа
изключително в писмена форма до ръководителя на състезанието. Жалба
може да се подаде само срещу отрицателна оценка. Редът за участие на
кучетата в състезанието се определя чрез жребий. Отговорника по спорта
може да забрани провеждането на изпити и състезания на онези
организатори, които не изпълняват съответните условия (регламентираната
изкуствена дупка, съответния терен и достатъчно дивеч на терена).
V. Съдиите имат право да прекъснат състезанието, ако преценят,че не са
налице адекватни условия за работа. Могат също да изискват от
организатора да отстрани всички лица, които препятстват работата на
съдиите, водачите или кучетата. Съдиите са длъжни да обосноват публично
всяка своя оценка, както и да предупредят и при необходимост да
изключат от състезанието всеки водач, който с държанието си препятства
съдийската работа.При изпитването на злобата при очевидно наличие на
захват на лисицата, съдиите могат да изискат прекъсване на работата и
разделяне дори тогава, когато водачът не е съобщил за захвата. Съдиите
са задължени да предотвратят всяко физическо измъчване на кучетата и
некоректно отношение към дивеча от страна на водача.
VI. Водачите са длъжни да се съобразяват със съдийските решения. Всеки
водач отговаря за своето куче и носи цялата отговорност за щетите, които
то нанесе по време на състезанието. Водачът има право лично да се увери
в изправността на нората и на дивеча, както и да изисква от съдиите
наблюдателите да се намират достатъчно далече, и да не пречат на
работата на кучето. При работа на кучето в изкуствена дупка водачът е
длъжен да съобщи навреме за осъществен захват, за да се избегне
ненужното повреждане на дивеча. Всяко физическо малтретиране на
кучето или дивеча от страна на водача, след съдийско предупреждение се
наказва с изключване от по-нататъшното участие в състезанието.
VII. 1. Изкуствената дупка за извличане на мъртъв дивеч трябва да бъде с
дължина най-малко 4м(желателно е да бъде 5м). Дупката трябва да бъде
бетонирана над земята, покрита с дървени капаци, а задната й страна
трябва да бъде затворена с плоча, с малък отвор в средата за измъкване на
канапа, с който се връзва дивечът. Дупката трябва да бъде висока 20см. и
18см. широка, с лек наклон надолу от входа към краят й. Дупката за
извличане трябва да е отдалечена най-малко на 50 м. от дупката за работа
под земя.
2. Изкуствената дупка за работа трябва да бъде оградена с ограда, висока
най-малко 1,50 м.,като разстоянието от оградата до външната ивица на
дупката трябва да бъде най-малко 2 м. Входът на дупката трябва да бъде

специално ограден (с ограда 2 х 2 м.). Изкуствената дупка трябва да бъде
най-малко 30 м. дълга. Тя трябва да има по дължината си три спускания и
изкачвания, и стеснение с широчина 16, височина 18 и дължина 50 см., и
едно разширение с височина 20, ширина 35 и дължина 55см. Във всички
останали части височината на изкуствената дупка трябва да бъде 20, а
ширината 18 см. Дупката трябва да има един котел 45 х 45см и три котела
60 х 60см и четирите котела са с височина 20 см. Изкуствената дупка
трябва да бъде покрита с дъски и затъмнена.
ИЗПИТ НА ВРОДЕНИТЕ КАЧЕСТВА
РАБОТА В ИЗКУСТВЕНА ДУПКА
Дисциплини: претърсване на дупката, злоба към хищен дивеч,
издържливост в дупката, глас в дупката (нората).
ПРЕТЪРСВАНЕ НА НОРАТА.
В началото на работата кучето може да бъде поощрявано, докато не
намери дивеча. През цялото време на работата водачът трябва да стои в
началото на нората и може да напусне това място само по заповед на
съдиите. Опитното и добро куче не бива да приема претърсване на
неизползвана нора. Лисицата и язовеца трябва да се вкарат в бърлогата
така, че да минат по цялата нора от входа до краят, и да се запознаят с
възможностите за заемане на подходяща, за тях отбранителна позиция
пред кучето. Кучето трябва да извърши претърсването на нората за
времето от 2 мин. Всяко излизане от нея снижава оценката с 1 точка
(претърсване без излизане: оценка 4; едно излизане: оценка 3; две
излизания: оценка 2). Ако кучето три пъти напусне нората или не се върне
в нея в определеното време, се дисквалифицира.
ГЛАС В НОРАТА
Откриването на дивеча в нората кучето съобщава с непрекъснат лай пред
решетката на котела в който е зашибърен дивеча. Трябва да се различава
гласът подаван без наличието на дивеч преди влизането или при влизането
в нората от истинския глас пред дивеча. Ръмженето и скимтенето не се
оценяват положително.
Оценяване:
Оценка 4:- непрекъснат, упорит и ясен глас пред дивеча;
Оценка 3:- при лаенето кучето прави паузи по-дълги от 10 секунди;
Оценка 2:- кучето трябва да направи поне пет излайвания пред дивеча;
Времето за изпитване на гласа в нората е минимум 2 минути, ако кучето не
излае нито веднъж пред дивеча подлежи на дисквалификация.
ЗЛОБА КЪМ ХИЩНИЦИ
Изпитва се след повдигането на решетката на хищника и даването на шанс
в рамките на десет секунди сам да заеме в нората положение, което му е
удобно за да посрещне атаката на кучето (директен контакт). След
изтичането на 10 секунди се повдига решетката пред кучето, и се засича

времето за работа при изпитване на злобата, което е 5 минути. Времето,
през което кучето трябва да държи хищника в захват е 10 секунди, които
се отмерват от момента на обявяване на “захват” от състезателя.
Оценяване:
1. Лисица - 4 + 1 (вратът отдолу за гърлото и захват в областта на
сърцето)
- 4,5 (всички захвати като гореспоменатите но съвсем леко погрешни в
сравнение с правилните)
- 4 (зъб за зъб, за главата, бузата и пълен захват за ухото)
– 4 – Прогонка - за прогонка се счита, когато кучето активно и на малка
дистанция преследва дивеча в полигона принуждавайки го да напусне.
- 3,5 (плешка, гърди и корем до задните крака)
- 3 (бут, гръб и непрестанна борба)
- 2,75 (краят на лапата, върхът на ухото и опашката)
- 2,5 (без захват и лай на разстояние до 1м.)
2.Язовец - 4+1 (вратът, тилът, сърцето и носната гъба)
- 4,5 (всички захвати като гореспоменатите, но съвсем леко погрешни в
сравнение с правилните)
- 4 (зъб за зъб, глава и плешка)
–4 Прогонка - за прогонка се счита, когато кучето активно и на малка
дистанция преследва дивеча в полигона принуждавайки го да напусне.
- 3,5 (гръб и корем до задните крака)
- 3 (бут и непрестанна борба) *при изпитване на злобата на язовец: Куче,
което по времето на държане на язовеца направи пауза с продължителност
до 5 секунди, след което отново направи захват и бъде раздвоено в захват
получава оценката за този захват, но намалена с половин точка. Кратките
паузи с продължителност от 1 – 2 секунди през които кучето поправя или
променя захвата не се вземат в предвид.
** оценка 3 за постоянна борба получава това куче, което държи язовеца
в захват 45 секунди и бъде раздвоено без захват, или куче което по време
на държането на язовеца направи една или повече паузи по-дълги от 5
секунди и бъде раздвоено в какъвто и да е захват.
- 2,75 (лапа и опашка)
- 2,5 (без захват и лай на разстояние до 1м,)
Куче, което при повдигането на капака е на по-голямо разстояние от 1м от
хищника, подлежи на дисквалификация.
ИЗДЪРЖЛИВОСТ В НОРАТА
При всички ловни кучета издържливостта е качество, което осигурява
успех в лова. Издържливостта на подземниците оценяваме едновременно с
гласа при решетката.Тя се изпитва от момента, когато кучето намери в нея
дивеча т.е. достигне пред решетката.
Оценяване: 4 (непрекъснати усилия да се осъществи захват, да се задържи
хищникът или да се изгони от нората)
Всяко напускане на нората след намирането на дивеча снижава оценката с
една точка. Куче, което три пъти напусне нората или не се върне в нея в
определеното за работа време, се дисквалифицира.

РАБОТА В ПОЛЕТО
НОС
Как кучето ползва носа си се проверява на следата на здрав, възрастен
заек в открито поле с добра видимост. При оценяването на носа е
необходимо да се оцени как кучето използва повече или по-малко
благоприятния вятър, как улавя и следва дирята и как се справя със
завоите. Добрият нос е условие за достатъчно дълго следене, гонене, за
изработване на кървава следа и свободно търсене във водата.Трябва да се
имат в предвид условията, които са налице на терена (силен вятър, голяма
влажност на почвата, заслон, угар, път), за да можем да го оценим
обективно. При разорана повърхност трябва да имаме по-различни
критерии, отколкото на пазбище или младо жито, тъй като върху изораната
повърхност много добри кучета работят по-слабо или напълно пропадат.
Кучето се оценява на следата на заек, когото не е виждало. Като помощни
начини за изпитване на носа на кучето могат да се използват и следи на
фазани или яребици. Носът може да се изпита и при кучета с особено
лаене (видогласност). На този изпит трябва да се обърне особено
внимание, защото оценката за работа в полето от изпита на вродените
качества се използва като резултат при всестранния изпит.
Оценяване: Оценка от 4 до 2 в зависимост от трудността на терена и
качествата на носа.
Оценка 1 – дисквалификация.
СИГУРНОСТ ПО СЛЕДАТА
Оценява се работата по следа на заек в полето, защото само там можем със
сигурност да оценим способността за проследяване на дирята на невидян
заек. Сигурността се определя според това дали и доколко бързо и сигурно
кучето следва дирята. Сигурността има предимство пред бързината. Куче,
което преследва бавно, винаги е по-сигурно на следата, отколкото
прекалено бързото куче. Носът и сигурността по следата са в най-голяма
част взаимно зависими категории.
Оценяване: От 4 до 1 в зависимост от терена и сигурността по следата.
ИЗДЪРЖЛИВОСТ ПО СЛЕДАТА
Включва упорито следване на заешката диря. Непрекъснатите усилия да се
намери изгубената следа, говори за висока издръжливост по следата.
Издръжливото куче не се отказва на първия завой(препятствие), а с голяма
търпеливост решава проблема и продължава работата. Дългото
проследяване на дирята и по-късното връщане при водача не бива да
влияе негативно върху оценката за послушание.
Оценяване: От 4 до 1 в зависимост от терена.
Оценка 0 означава дисквалификация.
ПОДАВАНЕ НА ГЛАС ПРИ РАБОТА ПО СЛЕДАТА
За оценяване на това как кучето подава глас при работа по следа

(следогласност) се използва заешка следа в полето, а кучето се пуска на
следата едва когато заекът е извън полезрението му. Може да се пусне
само едно куче, което съдиите са определили. Добре работи онова куче,
което подава глас при проследяването на заек, който преди да бъде
пуснато на дирята не е видяло. Кучета, които подават глас само, когато
виждат заека т.нар.(видогласни), трябва предварително да се регистрират
при съдиите, за да се изпита видогласността в случай на нужда.
Поставянето на кучето непосредствено до заешкото леговище е
нецелесъобразно, защото така кучето губи скъпоценно време. По-добре е
да се заведе върху дирята на 20-30 метра от леговището, а на водача е
позволено да подведе кучето на ремък по следата първите 30 метра. На
всяко куче трябва при необходимост да се предложат две заешки следи.
Младите зайци са неподходящи за оценяване на подаването на глас при
работа по следата. Видогласността, която преминава в подаване на глас
при работа по следата, може да се оцени най-много с 2 за подаване на глас
при работа по следата. В случай на колебание се взема под внимание
видогласността. Куче с оценка 2 и повече получава работен знак (1
чертица) за подаване на глас при работа по следа. След двукратно
получена оценка 4 за следогласност, на различни изпити, кучето получава
двоен работен знак (2 чертици). Ако кучето е получило споменатия двоен
работен знак за подаване на глас по следата, тази оценка се записва и в
по нататъшните състезания и се вписва в скоби. Кучета “кречетала” (които
лаят без следа) не са желани за развъждане и получават забрана за
разплод.
Оценяване: 4h – изключително дълго и с хубав постоянен глас
проследяване на дирята, но съдията задължително трябва да я
обоснове писмено.
4 – подаване равномерно на глас на разстояние от минимум 400 метра.
3,5 – подаване на глас на разстояние 300- 400м.
3 – подаване на глас на разстояние 100-300м.
2 – подаване на глас с чести прекъсвания 50-100м
На куче, което следва заешката диря сигурно и точно на разстояние 400 м
и повече, но не подава глас – изпита се зачита, като за оценка на гласа се
вписва – „глас неустановен” .
ВИДОГЛАСНОСТ
Кучета, които не са регистрирани като подаващи глас при работа по
следата (следогласни), трябва да се изпитат за видогласност. За това също
така се прилага работа на заешка следа в полето. За определяне
употребата на носа трябва да се изпитат и видогласните кучета на заешка
следа. Кучета които бъдат регистрирани като (следогласни) и които след
две заешки следи не покажат подаване на глас при работа по следата , не
могат да бъдат изпитвани като видогласни.
Оценяване: 4 – равномерно видогласно лаене на дистанция 300м.
3 – видогласно лаене от 100 – 300м
2 – видогласно лаене от 50 – 100м
СКЛОННОСТ ЗА РАБОТА ВЪВ ВОДА
Оценява се вродената склонност на кучето за работа във водата.

Подходящи са застояли или широки течащи води с удобно място за
влизане. Кучето трябва да заплува и не е нужно да донася. Водната
дресура трябва строго да се разграничава от склонността за работа във
водата.
Оценяване: 4h – радостно влизане във водата по знак или команда,
свободно плуване и много голямо желание за работа във водата;
4 – най-малко два пъти влизане във водата и плуване на кратко
разстояние;
3 – плуване след хвърлен камък или друг потъващ предмет;
2 – влизане във водата и плуване след хвърлянето на дърво или мъртъв
дивеч;
Куче, което не иска да заплува, подлежи на дисквалификация.
ВОДИМОСТ - ПОСЛУШАНИЕ
Проявява се в общото послушание и поведение на кучето по време на
целия изпит. Внимателно трябва да се наблюдава дали кучето внимателно
слуша заповедите на водача или прави това от страх. По-голямо внимание
трябва да се обърне на кучетата, които водачите им не управляват,
респективно на техните водачи. Плахи кучета са онези, които не са в
ръцете на водачите, не разрешават да ги завържат, т.е. кучета, които
водачите им не управляват. При изпитването на вродените качества подългото непоявяване на кучето, което е много издръжливо в търсенето , не
бива да влияе върху оценяването на неговата водимост. Пропуснатите или
недобре отренирани дисциплини, които могат да се наваксат, не се вземат
впредвид само ако не поставят под въпрос общия изход от изпита. Оценки
от 4 до 1.
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИЗСТРЕЛ
Проверява се в началото на изпита и има за цел да елиминира от процеса
на развъждане всички кучета плашливи при изстрел. Кучетата са на ремък
и на известно разстояние се движат в кръг, при което на разстояние наймалко на 30 м се дават два изстрела със сачмена пушка. Кучетата, които
изглеждат изплашени или искат да се отдалечат от собственика, трябва да
се изпитат отделно, свободни (без повод). Ако кучето побегне и при другия
опит, значи се плаши от изстрел. Куче, което свързва стрелбата с лова и
затрепери или се разлае, получава същата оценка, както и онова, което е
останало напълно спокойно. Кучетата се оценяват с оценки 4 или 0.
Оценяване: 4 – спокойно, не се плаши от изстрел;
0 – плашливо при изстрел;
ВСЕСТРАННО СЪСТЕЗАНИЕ
Във всестранното състезание могат да участват всички кучета без оглед на
възрастта си, ако са положително оценени на екстериор и имат положен
изпит на вродените качества. Броят на кучетата, който може да се оценява
във всестранното състезание, се определя в зависимост от месните
условия.

РАБОТА В ИЗКУСТВЕНА ДУПКА
Дисциплини: претърсване на нората; глас в нората; злоба към хищник;
издържливост в нората; (начинът на оценяване е същият, както на изпита
за вродени качества).
ИЗВЛИЧАНЕ НА МЪРТЪВ ДИВЕЧ ОТ ИЗКУСТВЕНА ДУПКА
В края на изкуствената дупка се намира мъртъв хищник (лисица, язовец,
дива котка) с глава обърната към кучето. При извличането от нората
водачът може да използва собствен хищник, ако е от същия вид и големина
като онзи, който се използва при състезанието. Водачът може да избира
дали кучето ще извлича хищника свободно или вързано на дълъг ремък.
Куче, което прави извличането вързано на ремък, може да се състезава
само за трети награден разред. Водачът на кучето може да го поощрява, но
прекалено шумното командване и прилагането на сила могат да повлияят
за намаляването на оценката. Използването на стягащ (душач), бодлив и
други подобни нашийници не е позволено!
Оценяване:
Оценка 4 кучето получава, ако в определеното време (2 мин.) извлече
дотолкова хищника , че водачът да може да го достигне с ръка. Всяко
излизане на кучето без дивеча намалява оценката с една точка (едно
излизане – оценка 3; две излизания – оценка 2; три излизания – оценка
1). Ако кучето напусне и за четвърти път нората или не се върне в нея в
предвиденото за работа време, подлежи на дисквалификация.
Оценяване на работата на ремък: оценките отговарят на оценките при
свободно извличане, но се умножават с по-малък коефициент.
По време на извличането всички наблюдатели трябва да се отдалечат от
нората на такова разстояние, каквото изискват съдиите.
РАБОТА В ПОЛЕТО
Оценява се както на изпита за вродени качества или се вписва оценката,
която е постигната на него.
ТЪРСЕНЕ В ХРАСТИ
Кучето се изпраща да претърсва в добре обрасъл терен (царевица, камъш,
гъста млада борова гора) от мястото на водача с движение или тиха
заповед. Водачът остава на мястото си и винаги може да изпитва само едно
куче. Претърсването се върши по терен, който е достатъчно голям и дава
възможност на дивеча да се скрие, така че кучето да трябва подробно да
го претърси. Косматия дивеч трябва да бъде залаян, с което да се оповести
намирането му. Гонене в други територии не е желателно. По желание на
всяко куче при възможност трябва да се предложи още непретърсена
площ. В установения срок кучето трябва да тръгне назад към водача си,
така че да не се нарушава по-нататъшното изпитване на претърсването.
Кучето се оценява през цялото време на претърсването по терена до
откриването на дивеча. Кучето не трябва да се повиква обратно с
изсвирване.
РАБОТА ПО КЪРВАВА СЛЕДА

Изпитва се на ремък, дълъг най малко 6 м, със специалния кръвоследен
нашийник. Изпитването се върши на следа, дълга 400 м, с два завоя, за
чието поставяне е използвана ¼ л. кръв от дивеч. Следата се поставя в
гората, а началото й може да се намира до 100 м извън гората. Мястото на
раняване се означава с повече кръв или с зелена клонка. На края на
следата се поставя екземпляр от мъртъв дивеч (сърна диво прасе). Дивечът
трябва да бъде добре зашит, ако вътрешностите му са извадени. Кучето
трябва да намери дивеча с чиста работа (без помощ от водача).
Сигурността по следата, носът, спокойната и прецизна работа са в
основата на оценяването. Куче, което стигне до дивеча с три връщания на
следата, получава най-малката оценка 1. Следите през първите 50 м,
трябва да вървят в една и съща посока. Съседните следи трябва да бъдат
отдалечени една от друга най-малко на 150 м. Всяка следа трябва да има
най-малко два завоя под тъп ъгъл, които се означават с малко по-голямо
количество кръв. Маркирането на следата може да се извърши
незабелязано на обратната страна на дърветата (пр. с тоалетна хартия).
Кървавата следа не бива да бъде по-прясна от 2 часа, нито пък попрестояла от 8 часа. Поставянето на следите се върши от съдията. По
време на работата по кървава следа водачът може да придърпа своето
куче и отново да го пусне по следата или да го коригира, но всичко това
води до намаляване на оценката. От страна на съдиите водачът може да
бъде коригиран по кървавата следа най-много три пъти.
ОБЛАЙВАЩО И ПОКАЗВАЩО МЪРТВИЯ ДИВЕЧ КУЧЕ
Изпитват се на същата следа веднага след работата на ремък, при което
кървавата следа се продължава на 550 м. След 400 м работа на ремък
кучето се отвързва, за да работи нататък до дивеча още 150 м само. В този
участък от следата се оценява само начинът на облайване или показване
независимо от това дали кучето е намерило дивеча по
кървавата следа или случайно. Кучето може да бъде върнато на следата
най-много два пъти. Облайващите и показващи кучета с оценка 3 и 4 като
знак за постижението си получават работен знак (чертица за облайване и
показване). Водачът остава на мястото на пускане на кучето и едва когато
показващото куче се е върнало или облайващото куче след десет минути
облайване е приключило работата си, може да последва кучето си след
разрешение от съдията. Показващото или облайващо куче, което е
намерило дивеча, но не облайва или не показва дивеча с донесения апорт
от нашийника (бринзел), не може да положи тази дисциплина.
Облайващите и показващи кучета трябва да се регистрират, като такива
преди началото на изпита.
ПОВЕДЕНИЕ СПРЯМО ДИВЕЧА
След успешната работа с ремъка кучето (и показващото и облайващото,
които не са стигнали до дивеча) трябва да се постави до дивеча. Водачът и
съдията трябва да се отдалечат и да наблюдават поведението на кучето.
Оценки не се поставят, а само явното разкъсване на дивеча води до
дисквалификация. Хващането на дивеча за гърлото не се смята за грешка.

ДОНАСЯНЕ НА ДРЕБЕН ДИВЕЧ
Изпитът се извършва на открито или във висока гора. Изпитва се
донасянето на пернат и космат дивеч.
- На следа от влачене с пернат дивеч, дълга 150 м.
- На следа от влачене на космат дивеч, дълга 200 м.
Следите от влачене за всяко куче се поставят от съдията на разстояние
минимум 100 м една от друга. Дивечът за всички кучета трябва да бъде от
същия вид и приблизително с едно и също тегло; кучето не бива да
наблюдава поставянето на следата. По покана на съдията водачът поставя
кучето на мястото на “уцелването”, при което на водача е позволено
първите 20 м да работи с кучето на ремък. Кучето може да се постави на
следата от влачене най много три пъти. Оценява се захващането,
донасянето и предаването на дивеча на водача. Кучета, които разкъсват
дивеча или го закопават, подлежат на дисквалификация. На водача е
позволено да донесе със себе си съответния дивеч, който трябва да бъде от
същия вид, както и онзи, който се използва на състезанието. Екземпляр от
такъв дивеч (заек, яребица, гълъб, фазан, патица, и т.н.) се влачи, като се
правят два завоя под тъп ъгъл по възможност срещу вятъра. На края се
поставя един екземпляр от същия вид дивеч. След поставянето на следата,
следополагачът трябва да се отдалечи и да застане така, че кучето да не
може да го забележи. При поставянето на следата от влачене дивечът, с
който се поставя следата от влачене, се връзва с канап за пръчка, дълга
1,50 м, а следополагачът го влачи паралелно със своята следа. След
откриването на дивеча кучето трябва да го донесе самостоятелно на
водача.
Оценяване: 4 – правилно донасяне без изпускане и предаване със сядане
при водача;
3 – едно изпускане на дивеча или предаването му в ръцете на водача без
сядане.
2 – две изпускания или едно изпускане с предаване без сядане.
Три изпускания, две изпускания с неправилно предаване, разкъсване,
закопаване, както и недонасяне на дивеча води до дисквалификация.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМАНДА “ЛЕГНИ” И ОСТАВЯНЕ С ИЗСТРЕЛ
Всяко куче се изпитва индивидуално, а водачът решава дали кучето ще се
изпитва свободно или вързано. Кучето се отвежда на повод до мястото за
изпитване. След това се отвързва и се поставя да седне или легне, и в тази
позиция се оставя да стои на място. Водачът трябва да се отдалечи извън
зрителното поле на кучето, след което се дават два изстрела. До
завръщането на своя водач кучето не бива да се отдалечава от мястото си.
Ако кучето се изпитва свободно, край него може да се остави раница,
ремък, дреха и т.н., но ремъкът трябва да е свален от кучето.
Оценяване: 4 – през цялото време кучето остава да лежи или седи на
мястото, където е оставено;
3 – кучето става, стои на четири крака, но остава на мястото си;
2 – кучето става, отдалечава се най-много на 5 м, но остава там до
завръщането на водача; кучето изскимтява или кратко излайва, но остава
на мястото си.

Дисквалификация – кучето напуска мястото си или лае.
ОСТАВЯНЕ НА МЯСТО С ВРЪЗВАНЕ
Кучето се връзва с дълъг ремък за дърво.
Оценяване: 4 – кучето лежи или седи, сякаш е свободно и остава на
мястото си.
3 – кучето става;
2 – кучето се опитва да си отиде; кучето остава на мястото си, но
изскимтява или излайва накратко.
Дисквалификация – кучето се дърпа и лае.
ВОДИМОСТ НА РЕМЪК
Изпитва се при движение през гъста гора. Кучето не бива да препятства по
никакъв начин водача, трябва да минава покрай дърветата от същата
страна от, която е минал и водача, и по този начин да избягва оплитане на
ремъка около стволовете на дърветата или храстите.
СВОБОДНО ХОДЕНЕ ДО КРАКА НА ВОДАЧА
Отвързано и без команда с глас кучето, трябва да върви до крака на
водача. При това водачът трябва поне веднъж да спре, а кучето трябва да
го следва.
ВОДИМОСТ И ОБЩО ПОСЛУШАНИЕ
Кучето не се изпитва специално за послушание; то се наблюдава от
съдиите по време на всички дисциплини, като изискването е кучето да
работи с желание, следвайки водача.
ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБРАСЪЛ ВОДЕН ТЕРЕН (БЕЗ ПАТИЦА)
Доброто и обичащо водата куче трябва да претърсва обрасъл терен и вода
дори без присъствието на дивеч. Всяко куче се изпитва без патица във
вода обрасла с тръстика или камъш.
Оценяване: 4 – радостно влизане във водата при първа команда и
достатъчно широко претърсване на камъша (тръстиката) с малка помощ,
със знаци от страна на водача;
3 – частично претърсване на камъша с управляване и по-силно
поощряване от страна на водача. Допуска се започване на претърсването
два до три пъти;
2 – частично претърсване със силно поощряване чрез хвърляне на предмет
във водата и многократно излизане от водата (до три пъти).
Дисквалификация – недостатъчно претърсване. Кучето отказва да влезе
във водата и не желае да заплува.
Водата трябва да бъде достатъчно широка и обрасла с водни растения.
Трябва да бъде достатъчно дълбока, така че кучето е нужно да плува и
широка, за да се отдалечи кучето от брега. Условията за работа трябва да
се утвърдят преди състезанието.
ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБРАСЪЛ ВОДЕН ТЕРЕН(С ПАТИЦА)
Патицата се пуска в тръстиката в близост до водата без отбелязване на

“уцелването”. Кучето не бива да вижда тази подготовка. След пускането на
патицата съдиите водят водача до точка, отдалечена на сачмен изстрел от
мястото на пускане на патицата и му показват посоката. Водачът нарежда
на кучето да започне претърсване. Кучето трябва да търси и открие
самостоятелно патицата. Водачът може да поддържа кучето в работата му
със знаци, команди или хвърляне на камъчета. Непрекъснатата помощ от
страна на водача намалява оценката. Щом кучето изгони патицата от
скривалището й и видимо я гони, тя може да бъде отстреляна по заповед
на съдията, ако условията за безопасност позволяват това. Кучето трябва
да донесе самостоятелно отстреляната патица.
Съдиите могат да прекратят работата на кучето, когато преценят, че
действията на кучето не отговарят на поставените изисквания. За
изпитване по тази дисциплина се използват диви патици с подрязани
крила.
Оценяване: 4 – сигурно търсене и откриване на патицата. Кучето може да
се води, когато патицата се гмурне или когато съдиите одобряват това.
3 – не така сигурно търсене и намиране на патицата, съпроводено с повече
направляване и хвърляне на камъни. Със съгласието на съдиите и
стреляне.
2 – кучето трябва да покаже интерес за търсенето на патицата.
Претърсването със и без патица може да се оцени с 4h само в
изключителни случаи на великолепна работа на кучето. Необходим за тази
оценка е и допълнителен доклад-обосновка от съдиите.
ДОНАСЯНЕ ОТ ДЪЛБОКА ВОДА
Кучетата, които при претърсването с патица нямат възможност да я
донесат, се изпитват допълнително за донасяне на мъртва патица от
дълбока вода. Убитата патица се хвърля далече и ако кучето е влязло във
водата и е заплувало, по заповед на съдията се дава изстрел в посока към
патицата. Ако кучето напусне водата след изстрела и ако повече не се
върне в нея по заповед на водача, то се дисквалифицира.
Оценяване: 4 – кучето донася патицата без пускане, сяда и коректно я
предава на водача;
3 – кучето оставя донесената патица до брега, за да се отърси или не я
предава правилно;
2 – кучето няколко пъти оставя патицата и я донася само след силен
натиск от страна на водача;
1 – кучето има проблем да изплува с патицата въобще.
Недонасянето, разкъсването и скубането на патицата води до
дисквалификация. При всички случаи важи правилото, че кучето не бива
да се упреква, ако в зависимост от условията не може да изгони патицата
от убежището й. То получава или нова патица, или за оценяването се
взема предвид издръжливостта и желанието да намери патицата.
Излизането от водата, отказът от претърсване или бягането след изстрела
изключва кучето от по-нататъшното състезание.
Патицата по възможност би трябвало да се отстреля пред кучето, щом
главният съдия нареди това. Ако кучето в началото хване неудобно
патицата за главата, крилото или крака, а на сушата поправи захвата без

отърсване, донесе я, и коректно я предаде, оценката му не бива да се
намалява. Същото важи и когато кучето притисне патицата в земята,( за да
я налапа по-добре) или се отърси, като при това задържи в устата си
патицата.
СПЕЦИАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РАБОТА ПОД ЗЕМЯ
В състезанието могат да участвуват всички положително оценени на
екстериор кучета, но титлата може да се присъди само на куче с положен
изпит на вродените качества.
Дисциплини:
- изпълнение на команда “легни” с оставане на място и изстрел (изпитва се
както при всестранното състезание)
- извличане от нора на мъртъв хищник (оценява се както при всестранното
състезание)
- работа в нората (претърсване, издръжливост, глас, злоба). Работата в
нората се оценява също както на всестранното състезание, с тази разлика,
че от кучето се изисква при захват да държи лисицата 20 секунди, а
язовеца 1 минута.
СПЕЦИАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РАБОТА С ДИВО ПРАСЕ
В състезанието могат да участват всички положително оценени на
екстериор кучета с положен изпит на вродените качества.
Дисциплини:
- претърсване;
- издръжливост;
- злоба;
- глас;
Работата с диво прасе се изпитва в оградено място (полигон) с площ от
100м х 100м, до 100м х 200м. Теренът трябва да бъде гъсто обрасъл с
растителност, която съответства на естествената среда на живот при
дивото прасе, с най-малко една локва и издигнато ловно чакало (вишка).
Вишката трябва да може да побере поне пет лица и да предлага добра
видимост в цялото съоръжение, за да могат съдиите да следят непрестанно
работата на кучето. Освен съдиите и водачът, в полигона могат да се
намират само помощниците за отделяне на кучетата при захват,
определени от организатора на състезанието.
ПРЕТЪРСВАНЕ
Времето за претърсване е 7,5 минути, а общото време за работа на кучето
е 15 минути. Всяко връщане на кучето до водача по време на
претърсването намалява оценката с една точка. Оценките са от 4 до 1.
Четвъртото връщане или ненамирането на прасето в определеното време
води до дисквалификация.
ИЗДРЪЖЛИВОСТ
Оценява се от момента, когато кучето намери прасето и по време на
работата на кучето със свинята. Всяко връщане на кучето при водача или

напускане на прасето намалява оценката с една точка. Оценките са от 4 до
1. За издържливо куче се смята онова, което упорито и непрекъснато
напада дивото прасе, опитва се да го ухапе, да го премести от мястото му
или да го спре при неговото бягство.
ЗЛОБА КЪМ ДИВАТА СВИНЯ
Злобата (настървеността) на кучето към дивото прасе трябва да
представлява смело нападение на дивото прасе, съпроводено с
пронизително качествено лаене, освен това опит за ухапване, за
преместване на дивото прасе от мястото му, опити чрез захапване да бъде
спряно прасето при неговото бягство.
Оценки: 4 – кучето трябва да хваща прасето;
Острота на диво прасе –
3,75 – лай на разстояние до 1м. с остри атаки изразяващи се в опити за
захапване.
3,5 – лаене от разстояние максимум 1 – 2 метра;
3 – лаене от разстояние до 3 метра;
2,5 – лаене от разстояние до 5 метра;
Куче, което лае от разстояние, по-голямо от 5 метра, напуска прасето или
не се върне до него в предвиденото за работа време, подлежи на
дисквалификация.
Куче получило оценка минимум 3,75 получава Първи приз.
Куче, което се хвърли в прасето без глас и бъде няколкократно
отхвърлено от прасето и отново не подаде глас се дисквалифицира.
ПОДАВАНЕ НА ГЛАС
Оценява се през цялото време на работата. Трябва особено да се държи
сметка, дали кучето подава глас при работа по следата или е само
видогласно, с какъв глас – по сила и издръжливост – облайва дивото прасе
на място, дали по време на гоненето често прекъсва лаенето (което води
до по-слаба оценка) или въобще работи без да подава глас.
Най-добра оценка получава онова куче, което съобщава и гони дивото
прасе с най-силен и пронизителен глас. При окончателната оценка
предимство има онова куче, което още на следата на дивото прасе подава
глас. Ако кучето не подава глас се дисквалифицира.

