Kraujasekių bandymai
§1
Medžioklinių šunų kraujo p÷dsakų sekimo bandymai gali būti rengiami:
1. 8-16 valandų senumo kraujo p÷dsaku (p÷dsakas privalo „išgul÷ti“ vieną naktį;
2. 40-48 valandų senumo kraujo p÷dsaku (p÷dsakas privalo „išgul÷ti“ dvi naktis;
Varžybose 40-48 valandų senumo kraujo p÷dsaku gali dalyvauti šunys, turintieji diplomus už
sekimą 8-6 val. senumo kraujo p÷dsakais.
§2
Varžybose gali dalyvauti visų medžioklinių veislių šunys iš III, IV, V, VI (išskyrus p÷dsekius),
VII ir VIII FCI grupių. Varžybų rengimo dieną šunų amžius turi būti ne jaunesnis kaip 9 m÷n.
§3
Šunys bandomi individualiai pagal ištrauktų numerių eilę. Maksimalus darbo laikas: sekant 816 val. senumo kraujo p÷dsakais - 40 min., sekant 40-48 val. senumo kraujo p÷dsakais - 60 min.
§4
Bandymai rengiami nesant sniegui. Šunų darbą vertina 1-3 ekspertų komisija.
§5
Komisija, atsižvelgdama į atskirų darbo elementų įvertinimąo ir surinktų balų sumą, gali šunų
darbą vertinti I, II, III laipsnio diplomais.
§6
Prieš bandymų pradžią įsitikinama, kaip šunys reaguoją į šūvius. Bijantys šūvių šunys
bandymuose negali dalyvauti.
Vertinimo paaiškinimai ir nurodymai
1. Dirbtinis kraujo p÷dsako parengimas
Darant dirbtinį kraujo p÷dsaką, panaudojama 0,25 litro briedžio, tauriojo elnio, šerno,
danieliaus, stirnos kraujo. Neturint pakankamo kiekio žv÷rių kraujo, galima naudoti žv÷rių kraują,
atskiestą galvijų ar kiaulių krauju.

Dirbtinio kraujo p÷dsako ilgis yra 600 metrų. Jis prasideda įbesta į žemę nulaužta šakele – ,,pašovimo
vieta“. Dirbtiniai p÷dsakai turi tur÷ti 2 kampus, kurie prasideda ,,guoliu“. ,,Guolis“ daromas
prakapstant miško paklotę iki žem÷s, jo plotas apie 0,25 m2. Pirmas daromas apie 150 metrų, antras –
450 metrų nuo p÷dsakų pradžios. P÷dsakų gale dedamas žv÷ris arba jo kailis, kurio krauju daromas
dirbtinis kraujo p÷dsakas. Pad÷j÷jas, darantis dirbtinius kraujo p÷dsakus, turi būti nepažįstamas
šunims.
Dirbtinio kraujo p÷dsako pradžioje pastatoma lentel÷ su p÷dsakų numeriu bei jų paklojimo diena ir
valanda. Dirbtinis kraujo p÷dsakas žymimas dažais arba popieriaus lapeliais ant medžių. Šie ženklai
turi būti matomi tik atsisukus atgal.
Atstumas tarp atskirų p÷dsakų turi būti ne mažesnis kaip 150 metrų.
Šuns vedlys neturi būti susipažinęs su dirbtiniu p÷dsaku.
2. Darbas su pavadžiu (arba laisvai nuo 2 guolio) sekant dirbtiniu kraujo p÷dsaku
Prieš varžybas šuns vedlys turi paaiškinti teis÷jų komisijai, kaip šuo dirbs – su pavadžiu iki pat žv÷ries
ar laisvai nuo 2 guolio. Jei dirbs laisvai, kaip nurodys surastą žv÷rį: lodamas ar sugrįždamas pas vedlį
ir nuvesdamas prie rasto žv÷ries.
Vienas iš teis÷jų komandos slepiasi p÷dsakų gale, kad gal÷tų vertinti šuns elgesį prie žv÷ries. Kiti du
teis÷jai eina kartu su šuns vedliu, prie pašovimo vietos, paženklintos šakele. Užvestas į pašovimo vietą
šuo turi ją paženklinti. Po vedlio komandos turi ramiai sekti dirbtiniu p÷dsaku apatine uosle ( su
pavadžiu mažiausiai 10 metrų) iki pat galo. Jei kraujas yra ant aukštos žol÷s ar krūmų, šuo gali pakelti
galvą. Šuo turi sekti p÷dsakais ir ,,atidirbti“ visus kampus. Betikslis šuns sukin÷jimasis ant p÷dsakų
laikomas klaida. Kitus p÷dsakus, kertančius dirbtinius p÷dsakus, šuo gali paženklinti. Jei šuo žengia
kelis žingsnius jais ir pats po to pasitaiso, tai nelaikoma klaida. Šuns darbas truputį (0,5 m) atitolus nuo
p÷dsako pučiant šoniniam v÷jui ir nedidelių kampų kirtimas nelaikomas klaida. Šuo turi dirbti su
vidutiniškai įtemptu pavadžiu. Šuniui atitolus nuo p÷dsako, kai, teis÷jų nuomone jis nebegali pats
ištaisyti klaidos, galimas pakartotinis šuns užvedimas ant p÷dsako, padedant teis÷jams. Galimi 3
užvedimai. Kiekvienas naujas šuns užvedimas mažina įvertinimą vienu balu. Šuns vedliui draudžiama
atsigręžti atgal ir žiūr÷ti į ženklus, žyminčius dirbtinį p÷dsaką. Kiekvienas atsigręžimas mažina

vertinimą vienu balu. Šuo, kuris užregistruotas kaip dirbsiantis laisvai, nuo antrojo guolio turi būti
paleistas nuo pavadžio, kad gal÷tų laisvai prieiti prie žv÷ries.
3. Surasto žv÷ries nurodymas
Pri÷jęs prie 2 guolio šuo, kuris užregistruotas kaip nurodysiąs surastą žv÷rį lodamas ar
sugrįždamas pas vedlį, turi būti paleistas nuo pavadžio, kad gal÷tų laisvai prieiti prie gulinčio žv÷ries.
Šuo, nurodantis apie surastą žv÷rį lojimu, privalo greitai ir tiksliai prieiti prie žv÷ries per 5 minutes ir
betarpiškai greta gulinčio žv÷ries loti tol, kol prieis vedlys su teis÷jais. Pra÷jus 5 minut÷ms nuo lojimo
pradžios, vedlys su teis÷jais, šiems leidus, pradeda eiti prie šuns. Jei šuo pri÷jęs prie žv÷ries nepradeda
loti (apie šuns pri÷jimą prie žv÷ries ir nelojimą privalo pranešti teis÷jas, pasisl÷pęs prie žv÷ries –
signalizuoja ragu), gali būti atšauktas nuo žv÷ries (netenka vieno balo vertinant aplojimą) ir
pasiunčiamas dar kartą prie žv÷ries. Jei dar kartą neįvykdo šio elemento, pri÷jęs prie žv÷ries nepradeda
loti, tuomet neįskaitomas aplojimas ir atimamas 1 balas vertinant darbą su diržu.
Šuo, kuris užregistruotas, kad praneš apie žv÷rį sugrįždamas pas vedlį ir nuvesdamas prie rasto
žv÷ries, privalo, ne ilgiau kaip per 10 minučių, sugrįžti pas vedlį,. Pranešęs apie žv÷rį, teis÷jams prieš
tai paskelbtu būdu, šuo turi privesti prie žv÷ries. At÷jus šuniui prie žv÷ries ir grįžtant jam atgal, nutolus
50 metrų, pasisl÷pęs teis÷jas signalizuoja ragu apie tai laukiančiam vedliui ir teis÷jams. Jei šuo pirmą
kartą neatlieka šio elemento, gali būti atšauktas nuo žv÷ries ir dar kartą pasiųstas nuo 2 guolio. Tai
mažina įvertinimą 1 balu. Jei šuo neatlieka užduoties antrą kartą, galima jį prisegti pavadžiu (jei
nebuvo prie žv÷ries, o jei buvo, įskaitomas p÷dsakų pra÷jimas) ir prieiti prie žv÷ries. Tada šuo negauna
įvertinimo už nuvedimą prie žv÷ries, be to, vienu balu mažinamas įvertinimas už darbą su pavadžiu.
4. Šuns elgesys prie nukauto žv÷ries
Šį darbo elementą vertina teis÷jas, pasisl÷pęs p÷dsakų gale. Šunys, registruoti dirbsiantys su
pavadžiu iki pat žv÷ries, paleidžiami likus iki žv÷ries 40-50 m. Šunys, registruoti kaip nurodysiantys
apie surastą žv÷rį lodami ar sugrįšiantys pas vedlį ir nuvesiantys prie nukauto žv÷ries, paleidžiami nuo
pavadžio ties 2 guoliu, kad gal÷tu laisvai ir savarankiškai prib÷gti prie žv÷ries. Šuo neturi draskyti
žv÷rį. Sužeidimo žaizdos laižymas yra galimas. Jauni ir temperamentingi šunys gali prad÷ti žv÷rį
kandžioti. Teis÷jai turi skirti, ar šuo kanda žv÷rį iš azarto, ar bando jį draskyti. Šunys, kurie drasko

žv÷rį ar bando jį užkasti, diskvalifikuojami. Jei šuo neprileidžia svetimų žmonių prie žv÷ries, laikoma
privalumu. Šunys, kurie po trumpo žv÷ries apuostymo, toliau juo nesidomi, negali gauti didesnio
įvertinimo kaip 1 balas.
5. Šuns paguldymas laukti
Šuo gali būti paguldytas pririštas ir laisvas. Teis÷jas turi paklausti šuns vedlio, kaip šuo atliks šį
elementą.
a) Šuns paguldymas pririšus pavadžiu;
Šuo negali atsitūpti, negali loti ir neramiai elgtis, kandžioti pavadį. Po šuns paguldymo vedlys turi
pasitraukti nuo šuns ir pasisl÷pti taip, kad šuo jo nematytų ir neužuostų. Po 15 minučių vieną kartą
iššaunama. Šuo turi nekreipti d÷mesio į šūvį, ramiai gul÷ti kol negrįš vedlys.
b) Šuns paguldymas laisvai;
Atliekama kaip pririšus pavadžiu. Šuns vedlys gali palikti šalia šuns pavadį.
6. Paklusnumas
Vertinama, kaip šuo vykdo balsu arba gestais vedlio duotas komandas. Paleistas laisvai šuo po
komandos turi sugrįžti pas vedlį ir leisti užsegti antkaklį. Pageidautina, kad tai atliekant šuo atsitūptų.
Šunys, kurie neleidžia užsegti antkaklio arba sprunka nuo vedlio, vertinami 0 balų. Nuvijęs žv÷rį šuo
per 10 min. grįžti pas vedlį.

Kraujasekių varžybų
vertinimo lentel÷

10

Limitai
Balų suma
80
70
60
Diplomas
Io
II o
III o
Vertinimas
3
3
2

6

3

2

5
3
4

3
3
2

2
2

Koeficientas

1.
2.
3.

4.

Darbas su pavadžiu (arba be jo, nuo 2
guolio) dirbtiniu kraujo p÷dsaku
Šuns elgesys prie nukauto žv÷ries
Šuo paguldytas laukti
a) laisvas
b) pririštas
Paklusnumas ir kontaktas su vedliu
Priedai už nurodymą apie surastą žv÷rį:
–lojant
–sugrįžtant pas vedlį ir nuvedant
Iš viso:

Didžiausias balų skaičius be priedų : 25 Χ 4 = 100
priedai : 5 Χ 4 = 20

5
5
25+5

2

Starto Nr.
KRAUJASEKIŲ BANDYMŲ
VERTINIMO KORTELö
----------------------------(šuns vardas)
-------------------(šuns veisl÷)

----------------------------------(savininko vardas, pavard÷)
---------------------( rengimo data )

-----------------------------(vedlio vardas,pavard÷)

------------------------(registracijos Nr.)
------------------------(gimimo data)

1.
2.
3.

4.

Darbas su pavadžiu (arba be jo, nuo 2
guolio) dirbtiniu kraujo p÷dsaku
Elgesys prie nukauto žv÷ries
Šuns paguldytas laukti
a) laisvas
b) pririštas
Paklusnumas ir kontaktas

Koeficientas
10

Balai

Suma

6
5
3
4

Priedai už nurodymą apie surastą žv÷rį:

– lojant
– sugrįžtant pas vedlį ir nuvedant

5
5
Iš viso:

Balų skaičius -------------

Suteiktas -------------- diplomas

Komisijos nariai:
____________________________________________________
(Vardas, pavard÷, parašas)
____________________________________________________
____________________________________________________

