Medžioklinių šunų lauko bandymų su kiaune „rankov÷je“
taisykl÷s

§1
Dalyvauti gali visų veislių medžiokliniai šunys, mokantys medžioti kiaunes, audines, šeškus, tiek
ant žem÷s, tiek medyje.
§2
Šių bandymų diplomas suteikia veisimo teisę tik laikų grup÷s šunims.
§3
Dalyvauti gali šunys nuo 9 m÷nesių amžiaus iki 10 metų.
§4
Sergantys, kastruoti, kriptorhai, rujojančios ir likus 4 savait÷ms iki šuniavimosi kal÷s, taip pat
šunys, nepaskiepyti nuo infekcinių ligų, bandymuose dalyvauti negali.
§5
Šuns vedlys turi tur÷ti šuns kilm÷s pažym÷jimą ir veterinarinį pasą su atžymomis apie skiepus,
medžioklinį šautuvą ir šovinius (jei turi leidimą jį laikyti). Vedlys, neturintis leidimo laikyti ginklą, turi
teisę pasitelkti į pagalbą asmenį, turintį leidimą laikyti medžioklinį ginklą ir, reikalui esant, iššauti. Šuns
vedlys prieš bandymų ar varžybų pradžią privalo prisistatyti teis÷jų komisijai, pateikdamas savo ir šuns
dokumentus. Vedlys turi būti apsirengęs medžioklei pritaikytais drabužiais.
§6
Šunys bandomi individualiai, pagal ištrauktų numerių eilę.
§7
Šunų darbą vertina trijų teis÷jų komisija.
§8
Komisija, atsižvelgdama į atskirų darbo elementų įvertinimąo ir surinktą balų sumą, gali šunų
darbą vertinti I, II, III laipsnio diplomais.
§9
Bandymams naudojamas 10-15 m ilgio, 25-30 cm diametro rankov÷s formos tinklas (toliau –
rankov÷), kuris yra sujungtas su narvu. Šis įrenginys keliamas į 4-5 m aukščio medžius ir pritvirtinamas.
Tam naudojamos ne mažiau kaip 4 m ilgio (priklauso į kokį aukštį bus kabinama įranga) kop÷čios, viela
ar virv÷s, kuriomis pritvirtinama rankov÷ ir narvelis prie medžių. Rankov÷ daroma iš metalinio,
kaproninio arba šilkinio tinklo. Akučių dydis ne didesnis kaip 3x3 cm. Šilkinio, kaproninio tinklo siūlo
storis ne plonesnis kaip 3 mm. Rankov÷s ilgis nuo 10 iki 50 m. Vidinis diametras 25-30 cm. Į pernešamų
rankovių vidų dedami 25-30 cm diametro žiedai, kurie tvirtinami kas 0,5-1 m. To reikia, kad, ištempus
rankovę tarp medžių, ši nesubliūkštų ir gyvūnas gal÷tų laisvai rankov÷je jud÷ti. Pernešami tinklai daromi
dažniausiai 10 m ilgio ir kabinami tarp dviejų medžių į maždaug 4 m aukštį. Stacionarūs įrenginiai
daromi 30-50 m ilgio, kabinami į 4-8 m aukštį, tarp trijų medžių, įrenginys sudaro L raid÷s formą (vienas
kampas status). Bandymams naudojamas smulkaus tinklo narvelis su sklende. Tinklo akut÷s ne didesn÷s
kaip 3x3 cm arba 1,5x4 cm, kad neišlįstų kiaun÷, audin÷ ar šeškas. Narvelis prijungiamas prie tinklo
rankov÷s.
§10
Prieš bandymus padaromas 40–50 m ilgio šviežias gyvūno p÷dsakas (pratempiant gyvūną
narvelyje), tada gyvūnas įleidžiamas į narvą. Vienu p÷dsaku galima bandyti ne daugiau kaip 3 šunis.
V÷liau parengiamas naujas p÷dsakas.

§11
Bandymams galima naudoti, tik suaugusias sveikas kiaunes (miškines ar akmenines), šeškus,
audines.
§12
Bandymai prasideda nuo šunų reakcijos į šūvį. Šunims, kurie bailiai reaguoja į šūvį, dalyvauti
bandymuose draudžiama.

Bandymų rengimo ir vertinimo paaiškinimai bei nurodymai
Vieno šuns bandymui skiriamos 25 minut÷s, iš jų paieškai – 10 min., šuns lojimui ant žv÷ries – 10 min.
Teis÷jams įvertinus šuns darbą, skiriamos 5 min. vedliui atšaukti šunį.
Privedęs prie p÷dsako pradžios vedlys gali skatinti šunį. Šuniui suradus žv÷rį skatinti draudžiama. Vedliui
tuo metu skatinat šuns darbą atimami balai už rišlumą ir meistriškumą.
Bandymų metu vertinamos šios medžioklin÷s savyb÷s: jautra (klausa, reg÷jimas, uosl÷), paieška,
balsas, rišlumas, meistriškumas, paklusnumas.
Jautra – šuns geb÷jimas surasti žv÷rį naudojantis uosle, rega ir klausa.
Šuo, kuris uosl÷s, regos ir klausos pagalba greitai ir užtikrintai suranda žv÷rį, vertinamas maksimaliai
– 25 balais. Šuo, kuris po kelis kartus tikrina p÷dsakus, tačiau greitai (ne ilgiau kaip 5 min.) suranda žv÷rį,
vertinamas 21-20 balų. Šuo, kuris ilgai neieško, b÷gioja į šalis, bet sp÷ja per likusį laiką (10 min.) surasti
žv÷rį, vertinamas 20-15 balų.
Paieška – šuns jud÷jimo maniera, greitis, paieškos plotas.
Šuo, kurį atvedus į dirbtino p÷dsako pradžią, ieško greitai, plačiai, kurio žvilgsnis nukreiptas į medžių
viršūnes, tuojau pat suranda žv÷ries lipimo į medį vietą ir žv÷ries buvimo vietą, vertinamas 20 balų. Šuo,
kurio paieška nepakankamai greita, b÷gioja risčia, tačiau surado žv÷rį per 5 min., vertinamas 19-18 balų.
Šuo, kuris vangiai ieško, tačiau suranda žv÷rį per 5-10 min., vertinamas 17-16 balų.
Balsas – nustatoma jo j÷ga, skardumas, girdimumas ir tipiškumas veislei.
Šuo, kuris nenutildamas aploja žv÷rį stipriu, skardžiu, gerai girdimu, veislei būdingu balsu,
vertinamas 10 balų. Šuo, kurio balsas duslus arba skardus, bet su pertraukomis, vertinamas 9-8 balais.
Balsas silpnai girdimas, bet be pertraukų, vertinamas 7 balais. Balsas nebūdingas veislei, bet be pertraukų
vertinamas 6 balais. Šuo, kurio balsas kimus, nutrūkstantis, vertinamas 4 balais.
Rišlumas – šuns atkaklumas persekiojant žv÷rį.
Šuo, kuris persekioja judantį žv÷rį, kol šis sustos, be komanduos nepalieka žv÷ries, vertinamas 15
balų. Šuo, kuris žv÷riui sustojus, nustoja loti, bet po neilgos pertraukos v÷l ima loti, vertinamas 14-10
balų. Šuo, kuris žv÷riui sustojus ir nejudant, nub÷ga į šalį, bet neskatinamas v÷l prib÷ga ir pradeda loti,
vertinamas 7 balais. Šuo, kuris pri÷jus vedliui nustoja loti ir nebegrįžta prie žv÷ries, vertinamas 5 balais.
Meistriškumas – šuns elgesys sustabdant žv÷rį ir art÷jant šeimininkui.
Šuo, kuris greitai suradęs žv÷rį, jį persekioja, atsir÷męs priekin÷mis kojomis į medį balsu ir
žvilgsniu rodo gyvūno buvimo vietą, tačiau į medį nelipa ir medžio nekanda. Tup÷damas, stov÷damas loja
ant žv÷ries. Pri÷jus vedliui šuns balsas tur÷tų šiek tiek paintensyv÷ti, kad atkreiptų gyvūno d÷mesį į save,
tačiau savo lojimo vietos keisti netur÷tų, žv÷ris turi būti viduryje tarp vedlio ir šuns, vedliui einant ratu,
šuo taip pat turi lygiagrečiai jud÷ti ratu prieš vedlį ir nenustoti loti. Toks šuns darbas vertinamas
maksimaliai –25 balais. Jei šuo loja vienoje vietoje, nedaro su vedliu lygiagrečių judesių, jis vertinamas
24-20 balų. Jei šuo nekeičia balso, pinasi vedliui po kojomis, vertinamas 19-18 balų. Šuo, kuris kanda
medį ar bando į jį lipti, rodo pernelyg didelį azartą, taip pat tas, kuris nustoja loti, vertinamas 18-16 balų.
Paklusnumas – tikslus ir besąlygiškas visų vedlio komandų vykdymas.
Per penkias minutes, davus teis÷jui komandą, vedlys turi prisegti šunį prie pavad÷lio.
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