LURE COURSING‘O VARŽYBŲ TAISYKLĖS

I. TIKSLAI
Patikrinti ir įvertinti kurtų darbines savybes – gebėjimą persekioti masalą akimis, stengtis išsaugoti
ir puoselėti šias savybes, bei medžioklinius kurtų instinktus.
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Lure coursing‘as - nereikalaujantis kontakto su gyvu žvėrimi ir optimaliai imituojantis kiškių
medžioklę darbinių savybių išbandymas. Šunys išbandomi šiais etapais:
-

kvalifikaciniai bėgimai Lure Coursing‘o licencijai gauti.
varžybos/čempionatai.

Bandymuose dalyvauja šunys/kalės, turintys FCI pripažįstamus kilmės liudijimus arba galiojantį
gimimo liudijimą (jaunimo klasėje). Lietuvoje gyvenantys šunys į varžybas registruojami tik gavę
LŠVK (Lietuvos šunų veislių knygos) numerį.
2.2. Šiose Taisyklėse naudojami specifiniai terminai ir trumpiniai:
Lure coursing‘as – Mechaninio „kiškio“/masalo persekiojimas;
FCI – Tarptautinė kinologų federacija;
LKD – Lietuvos Kinologų Draugija;
LCRVTK - Lure Coursing‘o ir Racing‘o varžybų teisėjų kolegija:
LŠVK - Lietuvos šunų veislių knyga;.
CACIL – „Certificats d’Aptitude au Championnat International de Lévriers”;
R.CACIL - „Reserve Certificats d’Aptitude au Championnat de Lévriers“;
CACL - “Certificats d’Aptitude au Championnat de Lévriers”;
JCACL - „Jeunes Certificats d’Aptitude au Championnat de Lévriers”;
VCACL- „Veteran Certificats d’Aptitude au Championnat de Lévriers”;
CQL - ” Certificats Qualification de Lévriers“;
LT LC CH - Lietuvos Lure Coursingo Čempionas;
LT LC JCH - Lietuvos Lure Coursingo Jaunimo Čempionas;
LT LC VCH - Lietuvos Lure Coursingo Veteranų Čempionas.
2.3. Renginių organizavimas
2.3.1. Lietuvos Lure coursing’o čempionatas („čempionatas“ renginio aukščiausias rangas)
organizuojamas ne rečiau nei vieną kartą per metus. Čempionatus organizuoti gali specializuotas
klubas, susijęs su kursingo veikla.
Varžybos ir kiti renginiai, turi būti rengiami laikantis šių taisyklių ir FCI/LKD reikalavimų, bei
sudarant kuo saugesnes sąlygas dalyvaujantiems šunims.
2.3.2. Rengiant varžybas, iš anksto, turi būti pateikiama ši informacija:
- renginio rangas, vieta, laikas;
- renginio organizatoriaus (atsakingo už renginį LKD klubo ar atsakingo asmens) kontaktiniai
duomenys;
- teisėjo (ų) pavardė (ės);
- trasos duomenys (danga, metražas ir kt.);
- registracijos laikas;

- registracijos įkainiai.
2.3.3. Varžybos vyksta tik užsiregistravus mažiausiai 20 - čiai dalyvių.
2.3.4. Neatvykusiems dalyviams pinigai negrąžinami (gražinami tik šuniui žuvus ar susirgus ir
pateikus organizatoriams veterinaro pažymą, patvirtinančią faktą).
2.4. Lure Coursing’o licencija ir pasiekimų knygelė
2.4.1. Licencija yra privalomas dokumentas, norintiems dalyvauti Lure Coursing‘e. Licencijas
išduoda LKD LCRVTK biuras arba LKD LCRVTK biuro pirmininko įgaliotas klubas. Licencijoje turi
būti nurodyta:
- šuns veislė;
- pilnas vardas;
- gimimo data;
- identifikacija;
- registracijos (LŠVK) numeris;
- šuns nuotrauka (neprivaloma);
- veisėjas;
- savininkas bei jo kontaktiniai duomenys;
- turi būti pažymėtas levrečių bei vipetų ūgis.
2.4.2. Lure Coursing‘o pasiekimų knygelėje rašomi visi duomenys apie šuns dalyvavimą
kvalifikaciniame bėgime ir varžybose:
- data;
- vieta;
- renginio organizatorius;
- numeris;
- klasė;
- pirmojo bėgimo balai,
- surinktų balų suma;
- suteiktas sertifikatas/titulas;
- teisėjo parašas;
- įrašai apie diskvalifikacijas.
2.5. Kvalifikacinis bėgimas
2.5.1. Kvalifikacinio bėgimo tikslas – nustatyti, ar šuo turi reikiamas darbines savybes, tinkamas
dalyvavimui Lure Coursing‘o varžybose. Kvalifikacinis bėgimas nevertinamas balais, titulai nėra
suteikiami. Išlaikius kvalifikacinius bėgimus, protokole ir licencijos knyguteje daromas įrašas apie
licencijos išlaikymą. Išlaikius kvalifikacinius bėgimus ir gavus licencijų knygutę, šuniui leidžiama
dalyvauti varžybose/čempionatuose. Kvalifikacinį bėgimą turi vertinti ne mažiau kaip 2 teisėjai. Kad
šuniui būtų leista bėgti kvalifikaciniuose bėgimuose būtina:
-

pateikti kilmės liudijimo kopiją (arba užpildytą registracijos formą);
pateikti veterinarinį pasą su įrašais, patvirtinančiais galiojančius skiepus;
bent 6 valandos iki bėgimų pradžios negalima šerti bėgimų dalyvį;
šuo turi būti paruoštas bėgimui lauko sąlygomis;
šuo turi būti azartiškas ir rodyti dėmesį masalui visos trasos įveikimo metu (minimalus
trasos ilgis 350 mtr.);
šuo neturi būti baikštus ar agresyvus kitų šunų atžvilgiu;

-

šunys privalo mūvėti skiriamąsias liemenes (raudonas, mėlynas ar kitų leistinų spalvų), bei
antsnukius.

2.5.2. Kvalifikaciniai bėgimai rengiami pasibaigus varžyboms arba kitu, iš anksto numatytu ir
paskelbtu laiku.
2.6. Varžybos/Čempionatai
2.6.1. Sertifikatinės varžybos yra tos, kurių vykimo vieta ir laikas yra iš anksto suderinta su LKD,
bei paskelbtos sekančių metų renginių tvarkaraščiuose. Šiuose renginiuose suteikiami titulai
CACIL, CACL, JCACL, VCACL ir CQL.
2.6.2. Planuojamų (kitiems metams) renginių sąrašas LKD turi būti pateiktas iki spalio mėnesio 1
dienos.
2.7. LKD komandos dalyvavimas FCI Europos Lure Coursing‘o Čempionatuose
2.7.1. Dalyvaujančios veislės:
- visi X FCI grupės kurtai
- V FCI grupės „antikiniai kurtai“ (Pharaoh Hound, Podenco Ibicenco, Podenco Canario, Cirneco
dell'Etna)
2.7.2 Europos Lure Coursing‘o Čempionatui atstovauja LKD komanda.
2.7.3 Komandos nariai privalo būti LKD nariai.
2.7.4 LKD Lure Coursing‘o ir Racing‘o varžybų teisėjų kolegija, formuoja Lietuvos komandą,
tvirtinta dalyvius ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su Europos Lure Coursing‘o Čempionatu.
2.7.5.1 LCRVTK paskiria komandos vadovą.
2.7.5.2 LCRVTK tvirtina dalyvaujančių šunų sąrašą.
2.7.6. Dalyvis negali registruotis pats, apie norą dalyvauti turi pranešti LCRVTK.
2.8. Varžybų rangai
2.8.1. Tarptautinės varžybos (CACIL):
2.8.1.1.Tarptautinės varžybos - „Lietuvos Lure coursing’o čempionatas“ (CACIL) rengiamas
ne rečiau nei vieną kartą per metus. Jų metu X FCI grupės atstovams suteikiami titulai: CACIL,
R.CACIL, LT CACL, LT JCACL, LT VCACL, taip pat suteikiamas ir CQL (kvalifikacinis
sertifikatas)";
2.8.1.2. V FCI grupės 6-7 sekcijos veislėms - Pharaoh Hound, Cirneco dell'Etna, Podenco
Ibicenco, Podenco Canario, suteikiami titulai: LT CACL, LT JCACL, LT VCACL, taip pat
suteikiamas ir CQL (kvalifikacinis sertifikatas)";
2.8.2. Nacionalinės varžybos (CACL):
2.8.2.1. “Lietuvos Lure Coursing’o Nugalėtojas”. Jo metu suteikiamas “Lietuvos Lure
Coursing’o nugalėtojo” titulas, bei titulai LT CACL, LT VCACL, LT JCACL, CQL.
2.8.2.2. Nacionalinių varžybų metu suteikiami titulai: LT CACL, LT VCACL, LT JCACL, CQL.
2.8.3. Treniruotės yra nesertifikatinis renginys, rengiamas klubo narių pageidavimu. Treniruočių
metu nesuteikiami jokie titulai ir/ar įvertinimai.

2.9. Lure Coursing’o rengimo tvarka
2.9.1. Atvykę į bandymų vietą dalyviai privalo prisiregistruoti. Registracijos metu reikia pateikti
licenciją, mokėjimo patvirtinimą. Veterinarui pateikiamas veterinarinis pasas. Prisiregistravusiems
dalyviams yra išduodami iš anksto burtų keliu sudėlioti starto eilės numeriai;
2. 10. Lauko darbuotojai ir jų pareigos.
2.10.1. Lauko darbuotojai:
- teisėjai,
- stažuotojai (vienam teisėjui ne daugiau dviejų stažuotojų),
- asistentai,
- sekretoriai.
2.10.2. Varžybų teisėjai turi apžiūrėti renginio vietą (lauką, jo paviršių, reljefą) ir išdėlioti trasą.
Teisėjai privalo apeiti trasą prieš prasidedant renginiui ir patvirtinti, kad ji tinkama bėgimams ir
atitinka nacionalinius arba FCI nustatytus reikalavimus (pagal varžybų rangą).
2.10.3. Varžybų organizatorius.
Tvarko ir koordinuoja visus reikalus, susijusius su renginio organizavimu: atsakingas už dalyvių
registraciją, informacijos pateikimu tiek dalyviams, tiek už įvykusių bandymų protokolų pateikimą
LKD.
2.10.4. Lauko stebėtojai. Stebi atokesnes trasos vietas ir apie šunų bėgimą tose atkarpose
informuoja teisėją. Stebėtojais gali būti tik LKD arba LCRVTK patvirtinti asmenys, arba analogiškų
užsienio kolegijų asistentai.
2.10.5. Startinė komanda.
Tai lauko darbuotojai, atsakingi už taisyklingą ir savalaikį startą (vienas komandos narys paleidžia
šunis nuo starto linijos, o kitas, reguliuoja masalo paleidimą).
2.10.6. Mechaninio “zuikio” operatorius.
Vykdo organizatoriaus reikalavimus, kartu su teisėjais parengia trasą, bei paruošia ją sekančiam
bėgimui. Operatorius privalo turėti patirties, bei mokėti parinkti reikiamą masalo traukimo greitį,
saugiai išdėlioti trasą, kad mechanizmo trosai nebūtų per arti vieni kitų ir nesukeltų pavojaus
šunims.
2.11. Veterinarijos gydytojas.
2.11.1. Veterinarijos gydytojas patikrina dalyvių veterinarinių knygelių įrašus ir šunų būklę,
kondicija, bei įvertina vyresnių šunų tinkamumą dalyvauti varžybose. Po pirmo rato veterinarijos
gydytojas turi patikrinti jaunesnius nei 2 metų ir vyresnių nei 6 metai šunų (jei jų trasa buvo ilgesnė
nei 600 metrų) būklę. Esant būtinybei, veterinarijos gydytojas turi suteikti šunims pirmą pagalbą
(alergijos, įkandimai, imobilizacija lūžių atveju ir kt.).
2.12. Trasa
2.12.1. Pageidautina, kad varžybos būtų rengiamos erdvioje pievoje, atokiau nuo judrių kelių.
Reljefas gali būti tiek lygus, tiek nelygus, galimos dirbtinės kliūtys (šieno ritiniai, vandens telkinys),
kurias šunys galėtų matyti ne mažiau kaip prieš 30 metrų. Taipogi gali būti nedidelių krūmų ir
medelių, Visos kliūtys neturėtų kelti pavojaus šunų saugumui.
2.12.2. Trasos paviršius turėtų būti sausas ir neslidus. Ruošiant trasą reikia patikrinti, kad nebūtų
duobių, urvų (kurmiarausių ar kt.). Nelygumus reikia pašalinti.
2.12.3. Trasos ilgis:
- levretėms, vipetams, sicilijos kurtams ir basendžiams: 400-700 metrų.

- visoms kitoms veislėms: 500-1000 metrų.
2.12.4. Ruošiant trasą atstumai tarp posūkių gali būti išdėlioti įvairiu atstumu, tačiau posūkių
kampai turi būti ne mažesni kaip 60 laipsnių.
2.12.5. Ruošiant trasą reikia atkreipti didelį dėmesį į saugų trosų išdėstymą. Ypatingą dėmesį
atkreipti į susikirtimus, vengti per daug artimo troso išdėstymo. Pasibaigus pirmam bėgimui,
paruošiama kita trasa.
2.12.6. Būtina turėti atsarginių masalų, kad reikalui esant, būtų galima pakeisti susidėvėjusį,
prasčiau pastebimą ar bėgimo metu šunų sudraskytą masalą.
2.12.7. Duomenys apie konkretų, varžyboms numatomos trasos ilgi, sudėtingumą ir kt., skelbiami
varžybų Nuostatuose ir/ar kataloguose.

2.13. Startas
2.13.1. Startuojantys šunys privalo mūvėti skiramąsias liemenes bei antsnukius Prie starto linijos
šunys atvedami pagal burtų keliu ištrauktus startinius numerius.
- prie starto linijos šunį atveda vedlys/savininkas, be pašalinių žmonių;
- starto komandos darbuotojas patikslina starto numerį;
- patikrina antkaklių, liemenių, antsnukių tinkamumą;
- draudžiamos priemonės, kurios dirbtinai didintų koncentraciją į masalą (pvz. akidangčiai);
- starto komanda stebi, kad šuo pradėtų bėgti laiku: nei per anksti, nei pavėluotai.
2.14. Kitos privalomos priemonės.
2.14.1. Masalas turi atitikti FCI keliamus reikalavimus, t.y. jis gali būti odinis/kailinis, o esant
drėgnam orui galima naudoti masalą, pagamintą iš sintetinio pluošto juostų. Masalo ilgis turi būti
ne trumpesnis, kaip 40 cm ilgio.
2.14.2. Trasos posūkių laikikliai neturi būti ryškių spalvų ar blizgūs.
2.15. Šunų darbo vertinimas.
2.15.1. Šunų darbas vertinamas pagal penkias esmines darbo savybes:
- greitį (maksimalus įvertinimas 20 balų);
- manevringumą (maksimalus įvertinimas 20 balų);
- ištvermę (maksimalus įvertinimas 20 balų);
- entuziazmą/azartą (maksimalus įvertinimas 20 balų);
- sumanumą (maksimalus įvertinimas 20 balų).
2.15.2. Maksimali vieno bėgimo balų suma – 100 balų.
2.16. Darbo trūkumai ir jų vertinimas.
2.16.1. Šunų darbą vertinti, bei taikyti nuoskaitas už nepakankamai gerai atliktą darbą, gali tik
teisėjaujantys teisėjai, vadovaudamiesi šiomis taisyklėmis ir FCI nustatytomis teisėjavimo
gairėmis.
2.16.2. Įvykus ankstyvam startui “false start’ui”, balų suma sumažinama 10%.
2.16.3. Taip pat gali būti sumažintas vertinimas, jei šuo pavėluoja išbėgti į startą.
2.16.4. Šuniui neleidžiama bėgti ir įrašomas 0 balų įvertinimas, jei:

-

šuo po starto nebėga, lieka su vedliu;
šuo vejasi ne masalą, o kitą šunį;
šuns kondicija neleidžia bėgti.

2.16.5. Jei bėgimas nutrūksta dėl techninių nesklandumų (nutrūkus trosui, užsikirtus masalui).
Bėgimo dalyviai sustabdomi ir laukia, kol bus pašalinti nesklandumai. Bėgimas tęsiamas nuo
sustojimo vietos. Įvertinimas nemažinamas.
2.16.6. Jei šuo prabėga ne mažiau 1/3 trasos, tačiau bėgimo nebaigia, jis gauna įvertinimą,
atitinkantį parodytą darbą.
2.16.7. Jei suskaičiavus balus šunys surenka vienodą balų skaičių, aukštesnė vieta suteikiama
šuniui/kalei, antrame bėgime surinkusiam didesnį balų skaičių.
2.16.8. Jei antro bėgimo balų skaičiai sutampa, tada aukštesnė vieta suteikiama šuniui/kalei,
atsižvelgiant į vertinimo kriterijus tokia tvarka: ištvermė, manevringumas, azartas, sumanumas,
greitis.
2.16.9. Jei dėl nepalankių aplinkybių neįmanoma bėgti antro rato (techniniai nesklandumai, lietus) vietos skirstomos pagal pirmojo bėgimo balus. Titulai tokiu atveju nesuteikiami.
III. DALYVIAI
3.1. CACL ir CACIL rango varžybose gali dalyvauti:
3.1.1. CACL rango varžybose gali dalyvauti:
visi X FCI grupės kurtai;
visi 0 FCI grupės kurtai;
V FCI grupės “antikiniai kurtai” (faraonų šunys, ibizos, visų veislių podenkai, sicilijos
kurtai), bei basendžiai;
FCI nepripažintų veislių podenkai, lietuvių skalikai turintys FCI pripažįstamus kilmės
liudijimus;
VI FCI grupei priklausantys rodezijos ridžbekai.
3.1.2. CACIL rango varžybose gali dalyvauti FCI taisyklėse nurodytos veislės.
3.2. Varžybų dalyviai privalo pateikti:
- FCI pripažįstamą kilmės liudijimą;
- Lure coursing’o licenciją;
- užpildytą paraišką, kurioje nurodomas šuns vardas, gimimo data, identifikacijos bei
registracijos (LŠVK) numeriai, veisėjas, savininkas bei jo kontaktiniai duomenys.
3.3. Reikalavimai šunims:
- atitikti minimalų leistiną dalyvių amžių: levretės, vipetai, sicilijos kurtai ir basendžiai gali
dalyvauti nuo 15 mėn. amžiaus, kitų veislių šunys gali dalyvauti tik sulaukę 18 mėn. amžiaus;
- maksimalus dalyvių amžius yra 8 metai. Jei šuniui/kalei varžybų sezono metu suėjo minėtas
amžius, tai šuniui/kalei leidžiama dalyvauti bėgimuose iki to sezono pabaigos;
- išskirtinais atvejais nacionalinio CACL ir CACIL rango renginiuose gali dalyvauti vyresni nei 8
metų šunys, tik jų tinkamumą dalyvauti bėgime privalo patvirtinti veterinaras;
- CACIL rango varžybose dalyvaujančių levrečių maksimalus ūgis neturi viršyti 38 cm., vipetų
patinų ūgis – 51 cm., kalių – 48 cm.;
- pageidaujančių dalyvauti ilgaplaukių šunų/kalių kailis negali būti patrumpintas.
3.3. Dalyvių skirstymas į klases.
3.3.1. Pagal renginio organizatorių nuožiūrą, dalyviai gali būti suskirstyti į:

- jaunimo klasę: 15 (18) – 24 mėnesiai;
- atvirą klasę: 15 (18) mėnesiai – 8 metai;
- veteranų klasę: 6 – 8 metai:
- “oversize” klasę šunims, kurių ūgis viršija standarto nustatytą ūgį.
3.3.2. Renginio organizatoriai šunis gali suskirstyti pagal lytį (jei dėl dalyvių stygiaus ir mišraus
amžiaus neįmanoma suformuoti klasių). Tokiu atveju suteikiamas įvertinimas yra CACL.

IV. TITULAI IR SERTIFIKATAI
4.1. Titulų ir sertifikatų suteikimo tvarka.
4.1.1. LT CACL suteikiamas atviros ar oversize klasės šuniui/kalei, kuris (-i) bėgime surinko
maksimalų (nuo 65 iki 100) balų skaičių. Kartu suteikiamas CQL.
4.1.2. LT JCACL suteikiamas jaunimo klasės šuniui/kalei, kuris (-i) bėgime surinko maksimalų
(nuo 65 iki 100) balų skaičių. Taip pat suteikiama CQL.
4.1.3. LT VCACL suteikiamas veteranų klasės šuniui/kalei, kuris (-i) bėgime surinko maksimalų
(nuo 65 iki 100) balų skaičių. Taip pat suteikiama CQL.
4.1.4. Varžybų Nugalėtoju tampa šuo/kalė, surinkęs (-usi) didžiausią (nuo 65 iki 100) balų skaičių
iš visų bėgusių šunų.
4.1.5. CQL (kvalifikacinis sertifikatas) suteikiamas šunims/kalėms, kurie surenka 2/3 (65 %)
maksimalios galimų balų sumos.
4.1.6. Šunys/kalės, surinkę mažiau nei 65% balų sumos - įvertinami tik balais.
4.1.7. Jei didžiausią balų skaičių surinkęs (-usi) šuo/kalė jau turi tris LT CACL (suteiktus skirtingų
teisėjų), tada titulas pereina sekančiam pagal rezultatyvumą šuniui/kalei, gavusiam CQL.
4.2. Startuojančių šunų skaičius ir suteikiamų titulų limitai.
4.2.1. Jei startuoja 2 tos pačios veislės šunys – suteikiamas 1 LT CACL (LT JCACL ar LT
VCACL).
4.2.2. Jei startuoja 6 tos pačios veislės šunys – suteikiami 2 LT CACL (LT JCACL ar LT VCACL)
didžiausią balų skaičių surinkusiems šunims.
4.2.3. Jei startuoja 10 ir daugiau tos pačios veislės šunų – suteikiami 3 LT CACL (LT JCACL ar
LT VCACL) didžiausią balų skaičių surinkusiems šunims ar kalėms.
4.2.4. Jei startuoja tik vienas šuo – LT CACL (LT JCACL, LT VCACL) nesuteikiamas.
4.2.5. Jei tarptautinėse varžybose startuoja tos pačios veislės ne mažiau 6 patinų ir ne mažiau 6
kalių – suteikiami 2 CACIL didžiausią balų skaičių surinkusiems šuniui ir kalei ir 2 R.CACIL
sekantiems šuniui ir kalei pagal surinktų balų skaičių.
4.2.6. Jei tarptautinėse varžybose startuoja mažiau nei 6 tos pačios veislės vienos lyties šunys –
suteikiami 1CACIL ir 1 R.CACIL.
4.2.7. Jei tarptautinėse varžybose startuoja mažiau nei 6 tos pačios veislės šunys – CACIL
nesuteikiamas.
4.2.8. CACIL ir R.CACIL titulai suteikiami šunims, atitinkantys FCI reikalavimus.
4.2.9. Jei dėl kokių nors nenumatytų kliūčių (techniniai gedimai, nepalankios oro sąlygos/liūtis)
antras bėgimų ratas negalimas, - titulai šunims nesuteikiami.
4.3. Titulų patvirtinimas
4.3.1. Titulas “Lietuvos Lure Coursing’o čempionas” (LT LC CH).
4.3.1.1. Kad patvirtinti “Lietuvos Lure Coursing’o čempionas” titulą, reikia 3 LT CACL, gautų
teisėjaujant dviems skirtingiems teisėjams, arba 2 CACIL, gautų varžybose Lietuvoje .

4.3.2. „Lietuvos Jaunimo Lure Coursing’o čempionas“ (LT LC JCH).
4.3.2.1. Kad patvirtinti „Lietuvos Jaunimo Lure Coursing’o čempioną“ reikia pateikti 2 LT JCACL.
4.3.3. „Lietuvos Veteranų Lure Coursing’o čempionas“ (LT LC VCH).
4.3.3.1. Kad patvirtinti „Lietuvos Veteranų Lure Coursing’o čempioną“ reikia pateikti 2 LT VCACL.
4.4. Treniruotės yra nesertifikatinis renginys, rengiamas klubo narių pageidavimu. Treniruočių
metu nesuteikiami jokie titulai ir/ar įvertinimai.
4.5. Visų rangų varžybose titulai suteikiami ir juos patvirtinantys sertifikatai išduodami pagal LKD
LCRVTK taisykles.
4.1.6. Varžybų dalyviai apie titulų ir sertifikatų suteikimo tvarką informuojami varžybų Nuostatuose
ir/ar kataloguose.
V. FCI DARBINIS SERTIFIKATAS
5.1. Kad šuniui/kalei būtų patvirtintas FCI darbinis sertifikatas, leidžiantis eksterjero parodose
dalyvauti darbinėje klasėje, vadovaujantis FCI reikalavimais, privaloma:
- pateikti galiojančią licenciją - pasiekimų knygelę su įrašais, kad šuns darbas du kartus buvo
įvertintas 75 ir daugiau procentų, nuo galimos maksimalios balų sumos;
- tarp pirmo ir antro įvertinimo turi būti praėję vieneri metai ir viena diena;
- šuo negali turėti diskvalifikacijų.
VI. PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
6.1. Organizatoriai:
-

derina su LKD ir rengia bandymus;
garantuoja sklandžią bandymų eigą;
kviečia pasirinktus teisėjus, asistentus ir lauko darbuotojus;
visiems dalyviams registracijos metu pateikia renginio katalogą;
apdovanoja laimėjusius šunis (organizatorių nuožiūra gali būti ir skatinamieji prizai);
organizatoriai neatsako už šunų, jų vedlių/savininkų saugumą ir jų patirtas traumas;
organizatoriai neatsako už pabėgusius neklusnius šunis.

6.2. Šunų savininkai:
- laiku atvykta į renginio vietą;
- pateikia privalomus dokumentus;
- vykdo organizatorių, teisėjų ar lauko darbuotojų nurodymus;
- vykstant bėgimams laikosi dalyviams skirtoje vietoje;
- šuns savininkas neatsako, jei bėgimo metu jam priklausantis šuo netyčia, nerodydamas
agresijos, manevravimo metu sužaloja kitą šunį;
- šuns savininkas privalo atlyginti patirtą žalą, jei jam priklausantis šuo agresyviai elgdamasis
sužaloja kitą šunį.
6.2.1. Draudžiama dalyviams su šunimis stebėti trasą.
6.3. Šunų saugumas.
Saugumas yra esminis dalykas į ką reikia atsižvelgi rengiant varžybas. Veterinarijos gydytojas gali
uždrausti šuniui dalyvauti bėgime, jei jo būklė sukels abejonių. Šunų saugumui trasoje – privalomi
antsnukiai visoms veislėms.

VII. NUOBAUDOS
7.1. Šunų savininkų diskvalifikavimas.
7.1.1. Šuns vedlys/savininkas gali būti diskvalifikuotas ir anuliuojami visi jam priklausančių šunų
tos dienos varžybų rezultatai. Protokole turi būti pažymima diskvalifikacijos priežastis.
Diskvalifikuojama už:
įžeidžiančius veiksmus ar pasisakymus teisėjo, organizatoriaus, pagalbinių darbuotojų
(asistentai, registratoriai, sekretoriai) ar lauko darbuotojų atžvilgiu;
- už grubų elgesį su šunimis;
7.1.2. Diskvalifikuoti turi teisę teisėjas arba varžybų organizatorius.
-

7.2. Diskvalifikacijos
7.2.1. Šuo gali būti diskvalifikuojamas, jei jo vedlys balsu, rankų judesiais ar kitais veiksmais
stengiasi pagerinti šuns rezultatyvumą.
7.2.2. Šuo diskvalifikuojamas, jei absoliučiai nesidomi masalu.
7.2.3. Šuo diskvalifikuojamas, jei bėgimo metu yra agresyvus kito bėgančio šuns atžvilgiu.
7.2.4. Diskvalifikuojama už blaškymąsi ir trukdymą bėgti kitam šuniui. Tačiau jei šuo darydamas
posūkį nerodydamas agresijos kūnu nustumia kitą šunį – tai yra toleruojama.
7.2.5. Diskvalifikacijos ir jų priežastys turi būti pažymėtos licencijoje.
7.2.6. Diskvalifikacijos galioja:
- pirma diskvalifikacija galioja 1 dieną;
- antra diskvalifikacija galioja 4 savaites;
- trečia diskvalifikacija galioja iki bėgimų sezono pabaigos.
7.3. Dopingas
7.3.1. Draudžiama naudoti bet kokias priemones, kurios dirbtinai pakeistų šunų darbinį pajėgumą.
7.3.2. Įtarus dopingo vartojimą, veterinaras gali pareikalauti mėginio testui.
7.3.3. Pasitvirtinus dopingo vartojimui – šuo daugiau neberegistruojamas į tos šalies Lure
Coursing’o, Racing‘o ir Pack Coursing‘o varžybas.

