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Selekcinių bandymų tikslai ir uždaviniai
Selekcinių bandymų tikslas yra nustatyti šuniukų įgimtas medžioklines savybes ir tinkamumą visapusiškai medžioklei. Šių
bandymų metu taip pat nustatomas šuniukų tinkamumas veisimui, atrankai ir veisliniams palikuonims įvertinti.
Selekcinių bandymų uždavinys yra nustatyti vienos vados šuniukų paveldėtas iš tėvų medžioklines savybes, jų išraišką bandymų
metu taip pat tėvų tinkamumą naudoti tolesniam veisimui.
Todėl siekiant nustatyti ir įvertinti šuniukų įgimtus gebėjimus medžioti pagrindinis teisėjų dėmesys pirmiausia turi būti
kreipiamas į užtikrintą medžiojamo paukščio ar žvėries paiešką sekant jų pėdsakais, aportavimą, uoslę suderinta su veržlumu
sekant pėdsakais, koncentraciją, ramų elgesį, pusiausvyrą ir ištvermę atliekant darbą.
Pagrindinis teisėjų uždavinys - atrinkti šunis, kurie perduoda daugiausiai vertingų savybių palikuonims yra tinkami visapusiškai
medžioklei ir tolesniam veisimui.
Selekciniai bandymai turi sudaryti palankias sąlygas medžioklės su darbiniu šunimi populiarinimui.
Reikalavimų, numatytų selekciniams bandymams, žinojimas būtinas ne tik patyrusiems ekspertams ir šunų vedliams, bet ir
pradedantiesiems medžiotojams - šunų veisėjams ir kandidatams į ekspertus.

Bendri reikalavimai
§1
Redaguoti, keisti ir taisyti selekcinius bandymus ir jų seką turi teisę tik tie susivienijimai (organizacijos), kurios yra Vokietijos
medžioklinių šunų veisimo sąjungos (VDD) narės arba tarptautinės Deutsch-Drahthaar federacijos narės (DD-WV).
2§
(1) Pavasariniai paukštinių šunų įgimtų savybių bandymai (VJP) gali būti atliekami tik pavasarį iki 1 gegužės imtinai,
Rudeniniai paukštinių šunų darbinių savybių bandymai (HZP) – nuo rugsėjo 1-osios. Bandymai atliekami per
vieną dieną, jeigu dėl gamtinių sąlygų ar laiko stokos neįmanoma atlikti per dieną, bandymai toliau tęsiami kitą dieną.
(2) Šunų tilkties patikrinimui ir įvertinimui reikalinga pakankamai aukšta žolinė danga, kuri sudaro sąlygas medžioklei
laukuose ir užtikrina gerą šuns sėlinimą ir paukščio slėpimąsi. Šių bandymų atlikimo terminas priklauso nuo oro sąlygų
ir skirtinguose regionuose gali kisti pagal laiką. Gyvūnijos aplinkai ir ant žemės perinčių paukščių lizdų apsaugai,
selekciniai bandymai jei įmanoma, rengiami atsižvelgiant į gyvūnų prieauglio atsiradimo bei paukščių perėjimo
laikotarpius.
3§
Selekcinius bandymus vienu metu gali organizuoti kelios organizacijos, kurios užsiima selekcija. Šiuo atveju
organizacija – rengėja prisiima atsakomybę už taisyklių parengimą ir bandymų eigą bei gautų rezultatų ataskaitos
pateikimą.
4§
(1) Bandymuose gali dalyvauti:
1. Visi paukštiniai bei priklausantys 7 FCI grupei šunys, turintys
pripažintus kilmės liudijimus.

tarptautinės kinologų federacijos (FCI),

2. Šunys užaugę Lietuvoje, bet gimę užsienyje. Turintys užsienio valstybėse išduotus kilmės liudijimus, kuriuos
pripažįsta FCI.
3. Šunys užaugę ir gyvenantys užsienyje. Turintys užsienio valstybėse išduotus kilmės liudijimus, kuriuos pripažįsta
FCI.
4. Bandymų programoje ir ataskaitoje šunims ir jų tėvams turi būti nurodyti Lietuvos šunų veislių knygos (LŠVK)
registracijos numeriai. Registruojant šunį bandymams turi būti patikrintas kilmės liudijimas, augintinio pasas su
nurodyta skiepijimo data, elektroninio ženklinimo mikroschemos numeris arba tatuiruotės numeris.
(2) Bandymuose gali dalyvauti šunys, gimę praėjusiais kalendoriniais metais, o taip pat šunys, daugiau nei trijų mėnesių
amžiaus. Jei tokių šunų susidaro daugiau nei trys, tai patikrinimui jie įtraukiami į vieną grupę ir tikrinami atskirai.
(3) Rudeniniuose paukštinių šunų darbinių savybių bandymuose (HZP) leidžiama dalyvauti šunims, kurie gimę
praėjusiais ir einamaisiais kalendoriniais metais (iki 24 mėn.)

(4) Metų bėgyje šuo gali dalyvauti dviejuose Pavasariniuose paukštinių šunų įgimtų savybių bandymuose (VJP) ir
dviejuose Rudeniniuose paukštinių šunų darbinių savybių bandymuose (HZP ) bandymuose. Papildomas, trečiasis
gali būti šuns dalyvavimas tarptautiniuose bandymuose.
5§
(1) Organizacija-rengėja prisiima visą atsakomybę už organizavimo ir bandymų rengimo sąlygų pateikimą, bei užtikrina
selekcinių bandymų tikrinimo tvarkos laikymąsi.
(2) Tiktai kinologų organizacijos (klubai), nepriklausomai nuo kitų organizacijų, kurios atlieka selekcinius bandymus gali
nustatyti savo veislės šunų selekcijos apribojimus. Visos kitos Organizacijos turi leisti savo bandymuose dalyvauti
visiems šunims, atlikdamos bandymus kartu su tomis kinologų organizacijomis (klubais), kurios priklauso Medžioklinių
šunų veisimo federacijai (JGHV).
(3) Organizacijai-rengėjai suteikiama teisė numatyti apribojimus arba suteikti prioritetą savo organizacijos arba
organizacijų dalyvių nariams.
6§
(1) Šuns savininkas, pateikiantis prašymą šuns registracijai į bandymus, turi pateikti tarptautinės kinologų federacijos (FCI)
pripažintus kilmės liudijimus.
7§
(1) Pavasariniuose paukštinių šunų įgimtų savybių bandymuose (VJP) vienoje grupėje gali būti vertinami ne daugiau
kaip 5 (penki) šunys per dieną.
(2) Rudeniniuose paukštinių šunų darbinių savybių bandymuose (HZP) organizacija-rengėja turi teisę suformuoti
grupes pagal patikros tipus ir paskirstyti šunis sudarytoms teisėjų grupėms. Ši ekspertų komisija vienu metu „lauke“ gali
įvertinti ne daugiau nei 20 šunų per dieną.
(3) Kiekvienoje šunų grupėje turi būti vienodas šunų skaičius, užtikrinantis tolygią ekspertų apkrovą, bet ne daugiau nei 20
šunų per dieną. Išimtis suteikiama ekspertų komisijai „lauke“.
8§
Organizacija-rengėja turi laiku pranešti Lietuvos kinologų draugijai apie atliekamus bandymus ir nurodyti bandymų
atlikimo laiką ir sąlygas.
9§
Bandymų rengime turi dalyvauti ir jam vadovauti atsakingas asmuo. Bandymų vadovas turi būti asmuo atestuotas pagal
LKD MŠBVTK teisėjų parengimo kursų programą ir turintis nacionalinės ar tarptautinės kategorijos teisėjo kvalifikaciją.
10§
(1) Šunų savininkai ir vedliai turi laiku pateikti šuns dalyvavimo bandymuose prašymą.
(2) Pateikę šuns dalyvavimo bandymuose prašymą savininkas arba vedlys per nustatytą laikotarpį turi sumokėti atitinkamą
mokestį už dalyvavimą bandymuose. Jei nustatytas mokestis per nustatytą laikotarpį negaunamas, šuo bandymuose
dalyvauti negali. Jei savininkas arba vedlys nustatytą dieną nepristatė šuns į bandymus, mokestis savininkui
negrąžinamas, pretenzijos nepriimamos. Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus bandymams arba žuvus šuniui.
(3) Savininkai ir vedliai turi griežtai laikytis šių nurodymų. Prieš pradedant bandymus šuns vedlys bandymų vadovui
privalo parodyti šuns kilmės liudijimą ir skiepų pažymas. Be šių dokumentų šuo negali dalyvauti bandymuose ir
mokestis negrąžinamas.
11§
(1) Šuniui užregistruoti naudojama atitinkama prašymo forma (1 forma).
(2) Duomenys, nurodyti prašyme turi atitikti duomenis, nurodytus šuns kilmės liudijime. Prašymo forma turi būti užpildyta
aiškiai (pageidautina kompiuteriu).
(3) Nepilnai arba neaiškiai užpildyti prašymai grąžinami jį pateikusiam asmeniui.

12§
Vienas vedlys selekciniuose bandymuose gali dalyvaut ne daugiau kaip su 2 (dviem) šunimis.

Bandymų eiga, įvertinimas
13§
Privalomi ir būtini reikalavimai
(1) Bandymų atlikimo nuostatuose (Prüfungsordnung – PO) nurodyti pagrindiniai šuns atitikimo normoms reikalavimai:
privalomieji („Mussbestimmungen“) ir būtinieji („Sollbestimmungen“).
(2) Privalomieji reikalavimai („Mussbestimmungen“) parodo įgimtas šuns savybes, šiuos reikalavimus reikia įvykdyti
besąlygiškai ir neginčijamai. Už šių reikalavimų nevykdymą vienareikšmiškai suteikiamas neigiamas įvertinimas
„nepatenkinamai“ (0 balų) ir nurodoma, kad šuo „neparodo įgimtų savybių“. Galutiniame rezultate, bendras selekcinių
bandymų rezultatas bus apibrėžtas kaip neigiamas.
(3) Būtinieji reikalavimai („Sollbestimmungen“) parodo mokymo metu įgytas savybes, kurios laikomos pageidaujamomis
ir šuo jas turi atlikti tik atsižvelgiant į galimybes. Neivykdžius šių reikalavimų, gali būti sumažinami įvertinimo balai ir
tai gali atsiliepti tik galutiniame įvertinime.
14§
Įvertinimai ir darbiniai balai
(1) Šuns darbas kiekvienoje rungtyje vertinamas balais: puikiai (jei rungties atlikimas labai išsiskiria lyginant su kitais),
labai gerai, gerai, patenkinamai ir nepatenkinamai. Kiekvienas įvertinimas turi tam tikrą balų skaičių.
(2) Teisėjai kiekvienam šuniui atliekančiam rungtį privalo rašytis pastabas.
(3) Pirminiam įvertinimui taikomi šie balai:
Puikiai (hervorragend)

12 balų

(jei rungties atlikimas labai išsiskiria lyginant su kitais)

Labai gerai (sehr gut)

11 balų
10 balų
9 balai

Gerai (gut)

8 balai
7 balai
6 balai

Patenkinamai (genügend)

5 balai
4 balai
3 balai

Nepakankamai (mangelhaft)

2 balai
1 balas

Nepatenkinamai (ungenügend)
Nepatikrinta (nicht gepruft)

0 balų
be įvertinimo

(4) Prieš nustatant darbinį balą, reikia atlikti įvertinimą. Po to atsižvelgiant į įvertinimus atlikti balų reitingą. Skaičiuojant
reikia atsižvelgti, kad įvertinimas „labai gerai“ atitinka 10 balų, įvertinimas „gerai“ – 7 balus, įvertinimas
„patenkinamai“ – 4 balus. 11 balų atitinka aukštesnį įvertinimą nei „labai gerai“ ir turi būti vertinamas tik tuo atveju,
jei šuo įtikinamai atliko užduotį ir pakartotinai patvirtino savo galimybes atitinkamame užduočių komplekse. Vertinant
dresiravimo įgūdžius, HZP atveju įvertinimo „labai gerai“ ribose gali būti suteikta daugiausiai 10 balų.
(5) Įvertinimas „puikiai“ ir 12 balų gali būti suteikiamas tik išskirtiniu atveju, jei šuo išsiskiria tikrai įstabiu darbu, kurį
atliko sudėtingomis sąlygoms.

Selekcinių bandymų procese įvertinimas „puikiai“ 12 balų suteikiamas tik už darbą pagal šias rūšis: pėdsakai, uoslė ir
betarpiškas anties persekiojimas apaugusiame nendrės vandens telkinyje!
(6) 12 balų įvertinimas kiekvienu konkrečiu atveju privalo būti pagrįstas ekspertų komisijos susirinkime pateikiant
paaiškinimą.
(7) Remiantis visų ekspertų komisijos narių įvertinimo balais, Ekspertų komisijos pirmininkas kiekvienai rungčiai privalo
nustatyti vidutinį balą. Jei tuomet gaunamas netikslus skaičius, dešimtadaliu mažesnis už pusę, tai jis apvalinamas į
mažėjimo pusę arba jei dešimtadaliu daugiau nei pusė, apvalinamas į didėjimo pusę.
(8) Išvestą balo vidurkį ekspertų komisijos pirmininkas įtraukia į Pavasarinių paukštinių šunų įgimtų savybių bandymų
(VJP) 3 formą, Rudeninių paukštinių šunų darbinių savybių bandymų (HZP) – į 5 formą.
(9) Jei balai sutampa, pirmenybę rekomenduojama atiduoti šunims, pasižymintiems geresnėmis charakterio savybėmis
pagal šiuos parametrus:
Ištvermė – balsas (lojimas) – amžius
Lojimą charakterizuoja: sekimas su balsu (Spl.), lojimas matant žvėrį ar paukštį (Sil.), sekimas tylint (Stumm) arba tuščias
lojimas (Wdl.) – šuo loja, nors medžiojamo žvėries ar paukščio nėra.
(taip pat derinant sekimą su balsu arba sekimą tylint).

Pavasariniai paukštinių šunų įgimtų savybių bandymai (VJP) nuostatos
A) Bendrosios nuostatos
15§
Pavasariniai paukštinių šunų įgimtų savybių bandymai (VJP) yra selekciniai bandymai, kuriuose tikrinamos įgimtos
medžioklinės šuniuko savybės, pvz.: sekimas pėdsakais, uoslė, paieška, tilktis ir kontaktas su vedliu. Įgimtos savybės turi būti
aktyvios, kad būtų galima atitinkamai įvertinti.
16§
(1) Pavasariniai paukštinių šunų įgimtų savybių bandymai (VJP) turi būti patikrintos ir įvertintos šios savybės:
Nr.

Darbo elementai

Reikšmingumo koeficientas

1

Sekimas pėdsakais

2

2

Uoslė

2

3

Paieška

1

4

Tilktis

1

5

Kontaktas

1

(2) Taip pat būtina įvertinti:
1. Persekiojimo stilių :
Sekimą su balsu, sekimą be balso (tyloje), lojimą matant žvėrį, taip pat atsižvelgiama į sekimą su balsu arba tylų sekimą.
2. Šuns elgsenos tipą, o taip pat fiziologinius defektus, kurie įtraukti į 3 formą.
3. Paklusnumas.
(3) Šuns įgimtos savybės, bei darbo elementai vertinami kiekvienam šuniukui atskirai. Šiuo tikslu turi būti suteikta galimybė
atlikti pora bandymų savo įgimtoms savybėms atskleisti, bet ne daugiau kaip 5 (penki) kartus. Jei teisėjų komisija mano, kad
šiai taisyklei galima padaryti išimtį, tai turi būti pagrįsta teisėjų posėdžio metu apsvarstant šuns darbą.
B) Tikrinami darbo elementai:
1. Sekimas pėdsaku

17§
(1) Sekimas pėdsaku vertinamas pagal tai kaip šuo naudojasi uosle sekdamas kiškio ar triušio pėdsaku. Šuo neturi matyti zuikio
ar triušio velkės krypties. Vedliui leidžiama šuniui parodyti pėdsako pradžią ir vesti pirmuosius 30 metrų su pavadėliu, po to šuo
turi savarankiškai nubėgti prie žvėrelio naudodamasis tik apatine uosle.
(2) Sekimas taip pat vertinamas pasireiškiančiu šuns noru sekti pėdsaką ir sekimo patikimumu.
(3) Noras sekti pasireiškia tuo, kiek šuo orientuojasi ir išlaiko pėdsakus juos aptikęs, kiek nerimauja juos pametęs ir stengiasi
juos surasti, kaip greitai susidoroja su natūraliais sunkumais (gruntu, danga, oru, ir t.t.). Šuns noras sekti liudijamas ir tuo, kaip
ramiai ir planingai išskaito pėdsakus arba parodo savo aistrą visiškai neapgalvotai bėgdamas ratu.
(4) Sekimo patikimumas vertinamas pagal tai, kiek savarankiškai ir užtikrintai teisingai šuo išlaiko judėjimo kryptį pagal
pėdsakus ir kaip greitai juda pirmyn.
(5) Prieš paskelbiant įvertinimus teisėjai pirmiausia privalo įvertinti norą sekti, po to sekimo patikimumą, po to natūralius
sunkumus (sąlygas), ir tame tarpe išskaitytų pėdsakų ilgį. Šuniui, kuris pameta pėdsakus vos susidūręs su pirmaisiais
sunkumais, negali būti vertinamas "labai gerai".
2. Uoslė
18§
(1) Kruopščiai įvertinama šuns uoslė ir jos panaudojimas.
(2) Šuns jautrią uoslę, žvėries ar paukščio paieškos procese, dažniausiai parodo medžiojamo grobio radimo greitis,
medžiojamo žvėries ar paukščio užuodimai iš toli, trumpi stabtelėjimai (ženklinimai) esant „tupinčiam žvėriui ar
paukščiui“ ir atsitiktiniai stabtelėjimai (ženklinimai) sutikus paukščius giesmininkus.
Sekant pėdsakais uoslės rodiklis yra pėdsakų pametimo reakcija ir greitas jų aptikimas.
(3) Remiantis šiais stebėjimais suformuojamas bendras uoslės įvertinimas
3. Paieška
19§
(1) Vertinant paiešką pagrindinis dėmesys kreipiamas į užsispyrimą ieškant medžiojamojo žvėries ar paukščio.
(2) Paieška turi būti pakankamai greita ir atkakli ir šuo turi atpažinti rastą grobį. Vyraujanti paieška risčia gali būti
įvertinta ne daugiau nei „gerai“ (7 balai).
4. Tilktis
20§
(1) Prigimtinis polinkis tilkčiai pasireiškia tuo, kad šuo paženklina medžiojamą grobį sustodamas arba atsiguldamas prieš
jį. Kietoji tilktis nėra būtina. Turi būti atsižvelgta į sunkumus, kuriuos kelia tupintis medžiojamas žvėris ar paukštis.
Paukščio vijimasis nelaikoma klaida. Šunys, kurie išgirdę komandą sustoja tilktyje, iš bandymų pašalinami.
(2) Tinkamiausia tilktį tikrinti lauke su medžiojamais paukščiais ar žvėrimis. Jei nėra galimybės šuns tilktį patikrinti lauke
su medžiojamais paukščiais ar žvėrimis, tai tilktį galima vertinti ir kitais medžiojamais paukščiais ar žvėrimis (pvz.
balandis). Esant būtinybei tilktis gali būti vertinama panaudojat paukščius giesmininkus.

5. Kontaktas ir paklusnumas
21§
Kontaktas pasireiškia šuns noru kontaktuoti su vedliu. Be kitų rodyklių tikrinama: vizualinis kontaktas su vedliu; kontaktas,
kai vadovas laiko šunį už pavadėlio ir jį paleidžia; kontaktas, kai šuo ieško; ir kontaktas, kai šuo tilktyje. Tai taip pat
demonstruojama per šuns norą palaikyt nuolatinį kontaktą su vadovu net per atstumą. Taip pat atsižvelgiama į tai, kaip šuo
elgiasi baigęs persekiojimą, kai matė žvėrį, t.y. į jo stipresnį norą greičiau atstatyti kontaktą su vadovu, nei tęsti persekiojimą
savarankiškai.
Paklusnumas tikrinamas visų bandymų metu. Įvertinimas ir balas nėra rašomi. Į juos atsižvelgiama vertinant šuns valdomumą
ir jo paklusnumą vedlio komandoms. Paklusnumas, kai šuo kontaktuoja su žvėrimi, nėra privalomas. Šuo, kuris nevykdo vedlio
komandų ir negalima patikrinti kaip jis dirba, negali būti vertinamas ir jo dalyvavimas bandymuose nutraukiamas.

Persekiojimo stilius
22§
Turi būti nustatytas persekiojimo (sekimas su balsu, balsas pamačius (persekiojant) žvėrį, sekimas be balso – tyla arba betikslis
lojimas) stilius. Persekiojimo stilius gali būti vertinamas tik persekiojant zuikį, triušį arba lapę. Balsas, skirtas kitam žvėriui, turi
būti užfiksuotas ekspertų komisijos pirmininko įvertinimų sąraše. Pastaba: Užfiksuotas šuns balsas, skirtas kitam medžiojamam
paukščiui ar žvėriui yra tik prielaida leisti šuniui dalyvauti kraujo pėdsako sekimo (SwP) bandymuose.

Reakcija į šūvį
23§
(1) Reakcija į šūvį tikrinama kaip šuo yra laisvoje paieškoje. Tuo tikslu 30-50 metrų atstumu atliekami bent du šūviai 20
sekundžių intervalu. Jei vertinant šuns reakciją į šūvį abejojama ar atsiranda abejonės, patikrinimą būtina pakartoti, bet
ne anksčiau, kaip po 30 minučių.
(2) Reakcija į šūvį nustatoma pagal šuns suregavimą į šūvio garsą. Tokia reakcija gali būti išreikšta įvairiais imlumo
laipsniais. Jei bendrai tik išsigąstama, bet šuo nenutraukia darbo, tai reakcija į šūvį vertinama kaip "lengvai baigšti".
Jei šuo bėga pas vedlį, bet minutės bėgyje vėl grįžta prie darbo, tai reakcija į šūvį vertinama kaip „baigšti“. Jei grįžimas
prie darbo po šūvio užtrunka ilgiau nei minutę, tai reakcija į šūvį vertinama kaip „stipriai baigšti“. Laiko intervalas
reakcijos į šūvį vertinimui „stipriai baigšti“ yra nuo vienos iki penkių minučių. Jei po 5 minučių šuo atsisako tęsti
darbą, tai reakcija į šūvį vertinama kaip „šūvio baimė“.
Įvertinimas „ šūvio baimė“ duodamas tuo atveju, jei šuo vietoje paieškos ieško apsaugos pas vedlį ir netgi po jo komandos
vengia darbo.
(3) Šunys, kurių reakcija į šūvį įvertinta „stipriai baigšti“, „šūvio baimė“ ir „rankų baimė“, o taip pat „svetimų baimė“
iš bandymų šalinami. Bet dėl selekcijos juos reikia patikrinti papildomai.
Kitos savybės, kurias reikia patikrinti nurodytos 3 formoje.
Minimalūs reikalavimai įvertinimams
24§
Kadangi šuniuko įgimtos savybės paprastai išryškėja įvairiais būdais susiklosčius įvairioms aplinkybėms, tai baigiamasis teisėjo
sprendimas turi būti maksimaliai nukreiptas šuns naudai.
25§
Pavasariniai paukštinių šunų įgimtų savybių bandymai (VJP) pereinamaisiais balais reikia laikyti: visose rungtyse mažiausia
„patenkinamai“ (3 balai)
26§
Įvertinimai už formą ir kailį pagal VJP bandymus nesuteikiami, bet šie trūkumai turi būti nurodyti remiantis forma Nr 3.

Forma Nr. 3

Pavasariniai paukštinių šunų įgimtų savybių bandymai (VJP)
Zensurentafel für Verbands-Jugend-Prüfung (VJP)

Organizatorius: _______________________________________________________________
(Veren)

Renginio vieta__________________________________________________________________Data_______m._______mėn.___d.
(Püfungsort)

(Püfungsdatum)

Vedlys________________________________________________Adresas______________________________________________
(Führer)

(Wohnort)

Šuns vardas__________________________________________Gimimo data_____d.______m._20_______

Šuo

Kalė

(Name des Hundes)

(Rüde)

(Hündin)

(Gew.)

Veislė_______________________________________ LŠVK Nr.________________________ ID/Nr. _________________________
(Rasse)

(ZB-Nr)

(Vater)

(ZB-Nr)

Tėvas_______________________________________ LŠVK Nr.________________________ GBStB-Nr. _____________________
Motina_____________________________________ LŠVK Nr.________________________ GBStB-Nr. _____________________
(Mutter)

(ZB-Nr)

Persekiojimo stilius
(Art des Jagens)
Balsu sekant pėdsaku /Spurlaut
Balsu neįvertintas / Fraglich

1. Sekimas pėdsakais (zuikis,lapė,fazanas)
Spurarbeit (hase,fuchs,fasan)
2. Uoslė Nasengebrauch

Be balso matant ar sekant žvėrį/Stumm

3. Paieška Suche

Tuščias lojimas/ Waidlaut

4. Tilktis Vorstehen
5. Kontaktas Führigkeit

Balsu matant žvėrį /Sichtlaut

Su balsu paskui kailinį žvėrelį:

6. Reakcija į šūvį :
Schußfestigkeit:

(Laut an anderem Haarwild)

Taip
Ja

Koefi-cientas

Bendras balas

Arbeits-punkte

Fachwert-ziffern

Wertungs-punkte

2
2
1
1
1

Lengvai baikšti
Leicht schußempf

Baikšti
Schußempf

Stipriai baikšti
Stark schußempf

Šūvio baimė
Schußscheu

Viso balų: Gesamtpunktzahl:

_____________________________________
Vyriausiojo teisėjo parašas
(Unterschrift Prüfungsleiter)

Paklusnumas
Gehorsam:

Rami
Schußfest

Įvertinimo balas

Elgesio įvertinimas / Feststellungen zu besonderen Verhaltensweisen
Baigštumas arba baimė/ Scheue oder Ängstlichkeit
Nenustatyta

Ne
Nein

Nedrąsus

Nicht feststellbar

Baikštus

Scheu

Baimė medžiojamiems gyvūnams

Svetimų žmonių baimė

Scheue bei lebendem Wild

Ängstliche Haltung gegen Fremde

Bijantis rankų

Nervingas

Schreckhaft

Nervös

Handscheu

Kiti trūkumai_______________________
Andere Mängel

Fiziologiniai trūkumai /Körperliche Mängel
Dantų sąkandis
Gebiß:

Be defektų

Žirklinis

ohne Mängel

Zangengebiß

Premoliarų trūkumai ____________

Replinis

Nedakanda

Kreuzgebiß

Rückbeißer

Perkanda
Vorbeißer

Moliarų trūkumai __________________ Kiti trūkumai _________________

Prämolarfehler

Molarfehler

andere Zahnfehler

Akys

Be defektų

Entropija

Ektropija

Kiti trūkumai _________________

Augen

ohne Mängel

Entropium

Ektropium

andere Augenfehler

Kriptorchizmas _____________
Hodenfehler

Kiti pastebėti trūkumai ___________________________________________________________________________________________
Andere grobe körperliche Mängel
Bandymų neišlaikė, priežastis _____________________________________________ Bandymus išlaikė ______ balais______Diplomas
Nicht bestanden-Grund des Ausscheidens(in Worten beschreiben)

Bestanden mit

Punkte

Vyriausias teisėjas _________________ teisėjas ____________________ teisėjas ____________________ teisėjas ____________________
Prüfungsleiter

VR-Nr.

Richter

Richter

Richter

__________________________VR-Nr _________________________VR-Nr. __________________________VR-Nr. _____________________

Įvertinimų skalė: puikiai = 12 balų, labai gerai = 9, 10, 11 balai, gerai = 6, 7, 8 balai, patenkinamai = 3, 4, 5 balai, silpnai = 1, 2 balai, nepatenkinamai = 0 balų.

Pavasariniai paukštinių šunų igimtų savybių bandymai (VJP)

(vertinimo lentelė)

Diplomas
Darbo elementai

Koefi-cientas
Fachwert-ziffern

I°

II°

III°

Spurabeit (hase,fuchs,fasan)

2

9

6

3

Nasengebrauch

2

9

6

3

1

9

6

3

1

9

6

3

1

9

6

3

7

63

42

21

1. Sekimas pėdsakais (zuikis,lapė,fazanas)
2. Uoslė

3. Paieška
Suche

4. Tilktis
Vorstehen

5. Kontaktas
Führigkeit

Iš viso:

Didžiausias balų skaičius: 81=2x12x2+3x11

Pavasariniai paukštinių šunų įgimtų savybių bandymai (VJP) procese įvertinimas „puikiai“ 12 balų suteikiamas
tik už darbą pagal šias rūšis: Sekimas pėdsakais, Uoslė. Paieška, Tilktis, Kontaktas gali buti įvertinti ne daugiau kaip 11
balų „labai gerai“.

