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OBEDIENCE SPORTO ŠAKOS BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. BENDRASIS OBEDIENCE SPORTO APRAŠYMAS 

Obedience treniruotėse šuo mokomas paklusnumo ir bendradarbiavimo su vedliu. Šiame 

sporte svarbiausia sukurti puikų šuns ir vedlio kontaktą bei pasiekti tokį šuns paklusnumo 

lygį, kuomet šuo vedliui paklūsta net ir būdamas per atstumą nuo vedlio. Darbo metu turi 

atsispindėti geri šuns ir vedlio tarpusavio santykiai.  

2. BENDROSIOS VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO VARŽYBOSE TAISYKLĖS  

Obedience 1 (toliau – OBD-1), Obedience 2 (toliau - OBD-2)  ir Obedience 3  (Tarptautinės) 

(toliau – OBD-3) klasių reikalavimai (pratimų aprašymai, nuorodos pratimų atlikimui bei 

vertinimui) nustatyti FCI patvirtintose taisyklėse. Obedience 0 (Nacionalinės, toliau – OBD-0) 

klasės reikalavimai nustatomi šiame Reglamente.  

 

2.1 Dalyvaujantys šunys:  

Varžybose gali dalyvauti veisliniai ir neveisliniai šunys, išskyrus dalyvavimą Obedience 3 

klasės varžybose, kuriose suteikiamas CACIOB titulas. Varžybose, kuriose suteikiamas 

CACIOB titulas gali dalyvauti šunys, įrašyti į Lietuvos šunų veislės knygą (LŠVK) arba, jei jie 

atvyksta iš kitos valstybės, įrašyti į tos valstybės atitinkamą šunų veislės knygą, pripažįstamą 

FCI.   

2.1.1. Varžybose dalyvaujančių šunų amžius: 

 OBD-0  klasėje gali dalyvauti ne jaunesni kaip 10 mėnesių amžiaus šunys (varžybų 

neįskaitoje gali dalyvauti ir šunys nuo 6 mėnesių amžiaus);   

OBD-1 ir OBD-2 klasėse gali dalyvauti ne jaunesni kaip 10 mėnesių amžiaus šunys; 

Tarptautinėse Obedience varžybose (OBD-3 klasėje, CACIOB) gali dalyvauti ne jaunesni kaip 

15 mėnesių šunys. 

2.1.2 Akli, užkrečiamosiomis ligomis sergantys, kirminų ar bet kokių kitų parazitų turintys 

šunys negali dalyvauti varžybose. Varžybose taip pat negali dalyvauti sutvarstyti ar susiūti 

(kol neišimtos siūlės) šunys. Varžybose dalyvaujantys šunys turi būti vakcinuoti nuo 

pasiutligės, po vakcinacijos turi būti praėjęs vakcinos gamintojo numatytas laikotarpis 

imunitetui susidaryti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Varžybose 

dalyvaujantys šunys turi būti suženklinti poodine mikroschema (arba tatuiruote, jei ji 

padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.), turi turėti gyvūno augintinio pasą arba gyvūno vakcinacijos 



nuo pasiutligės pažymėjimą. Rekomenduojama, kad varžybose dalyvaujantys šunys būtų 

vakcinuoti nuo mėsėdžių maro, mėsėdžių virusinio enterito ir infekcinio hepatito. 

2.1.3 Vadovaujantis 2013 m. sausio 2 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

direktoriaus įsakymu Nr. B1-2 „Dėl veterinarijos reikalavimų pramoginiams ir kitiems 

renginiams naudojamiems gyvūnams patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 9-414) varžybose 

draudžiama dalyvauti šunims, kuriems trumpintos ausys ir (ar) uodega, jeigu šie gyvūnai yra 

gimę Lietuvos Respublikoje po 2013 m. sausio 1 d. Šis draudimas netaikomas šunims, kurie 

yra gimę kitoje valstybėje arba į varžybas atvežti iš valstybės, kurioje leidžiama arba gyvūno 

gimimo metu buvo leidžiama trumpinti ausis ir (ar) uodegą, ir gyvūno laikytojas turi tai 

įrodančius dokumentus. 

2.1.4 Agresyviems šunims dalyvauti varžybose draudžiama. Diskvalifikuojamas bet kuris šuo, 

kuris užpuolė ar bandė užpulti žmogų ar šunį prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų. Jei 

šuo jau buvo užbaigęs pasirodymą jo surinkti balai anuliuojami. Jei varžybos organizuojamos 

dvi dienas diskvalifikacija galioja abi dienas.  

2.1.5  Rujojančios kalės varžybose dalyvauti gali, išskyrus atvejus kai dėl pagrįstų priežasčių 

varžybų organizatoriai nusprendžia kitaip. Jos dalyvauja paskutinės, pasibaigus visų kitų 

dalyvių pasirodymui. Varžybų metu varžybų teritorijoje ir aplink ją draudžiama vedžioti 

rujojančias kales, kol nėra pasibaigę kitų šunų pasirodymai. Varžybose negali dalyvauti 

besilaukiančios kalės, kurioms iki gimdymo yra likę keturios savaitės ar mažiau, ir kalės, 

pagimdžiusios anksčiau nei aštuonios savaitės iki varžybų.  

2.1.6 Kastruoti ir sterilizuoti šunys varžybose dalyvauti gali, bet negali gauti CACIOB titulą 

dalyvaujant tarptautinėse obedience varžybose (3-čioje klasėje). 

 

2.2  Perėjimas iš vienos klasės į kitą: 

Pirmą kartą varžybose dalyvaujantys dalyviai (šunys) gali dalyvauti OBD-0 arba OBD-1 

klasėje. Pirmąjį kartą sudalyvavus OBD-0 klasėje norint pereiti į OBD-1 klasę būtina gauti 

bent vieną įvertinimą „puikiai“ OBD-0 klasėje. OBD-2 klasėje gali dalyvauti tik šuo, kuris yra 

gavęs bent vieną įvertinimą „puikiai“ OBD-1 klasėje. OBD-3 klasėje gali dalyvauti tik šuo, 

kuris yra gavęs bent vieną įvertinimą „puikiai“ OBD-2 klasėje. Tarptautinėse Obedience 

varžybose gali dalyvauti tik vedlys su šunimi, kurie abu kaip komanda yra gavę bent vieną 

įvertinimą „puikiai“ OBD-2 klasėje. Šuo atitinkamoje klasėje gavęs 3 įvertinimus „puikiai“ 

privalo pereiti į aukštesnę klasę. Bent kartą sudalyvavus varžybose aukštesnėje klasėje šuo 

negali dalyvauti žemesnėje klasėje (išskyrus individualias išimtis, kai, pavyzdžiui, keičiasi šuns 

vedlys ir vedlys nėra pasirengęs dalyvauti aukštesnėje klasėje).  

2.2.1  CACIOB titulas ir Tarptautinis Obedience čempiono titulas suteikiamas pagal FCI 

patvirtintas taisykles.  

2.2.2. Varžybų, kurios buvo organizuotos kitose valstybėse ne pagal FCI patvirtintas taisykles, 

rezultatai pripažįstami jei pratimai yra lygiaverčiai atitinkamos klasės pratimams ir jei 

varžybos buvo organizuotos pagal atitinkamus reikalavimus.   



 

2.3  Bendrieji vedliui ir šuniui taikomi reikalavimai: 

Vedlių, kaip varžybų dalyvių, atsakomybė prasideda atėjus į varžybų vietą ir baigiasi 

pasibaigus apdovanojimų ceremonijai. Vedliai turi elgtis tinkamai ir būti tinkamai apsirengę. 

Vedliai gali dėvėti dresūros liemenę, tačiau negali segėti dresūros sijono, skanėstų krepšelių 

ar kitų dresūrai skirtų aksesuarų (išskyrus atskirus atvejus kai varžybų organizatoriai 

organizuoja varžybas neoficialiose klasėse ar šuo dalyvauja varžybų neįskaitoje). Teisėjas turi 

teisę diskvalifikuoti dalyvį, jei jis, teisėjo nuomone, nepaiso taisyklių ar elgiasi netinkamai.  

2.3.1.Vedliai turi pranešti apie savo atvykimą į varžybas ne vėliau kaip likus 30 min. iki 

atitinkamos klasės varžybų pradžios.  

2.3.2 Varžybų metu draudžiama bausti šunį.  

2.3.3. Varžybų metu šuo turi segėti paprastą antkaklį (užsegamą ar užmaunamą). Dygliuoti 

(griežti) ar elektriniai antkakliai bei kitos ribojančios priemonės, tokios kaip antsnukiai, yra 

draudžiami. Draudimas taikomas nuo varžybų pradžios iki pabaigos.  

2.3.4. Šunų apklotai, petnešos, apsiaustai nuo lietaus, batai, kojinės, tvarsčiai yra draudžiami 

pasirodymo metu.  

2.3.5. Šuo varžybų metu (tiek atliekant pratimus, tiek tarp pratimų) turi būti vedliui iš kairės 

pusės. Išimtys individualiu atveju gali būti taikomos dėl vedlio neįgalumo ar kitų fizinių 

priežasčių.  

2.3.6 Vedliui su šuniu draudžiama įeiti į varžybų ringą iki savo pasirodymo. Šis draudimas 

taikomas ir ringo ruošimo metu, išskyrus atvejus kai atsakingas asmuo (teisėjas ar stiuartas) 

leidžia tai padaryti.  

 

2.4  Varžybų teisėjai ir stiuartai, obedience sporto šakos dresuotojai 

2.4.1. Varžyboms turi būti skiriamas stiuartas, kuris yra atsakingas už praktinius varžybų 

vedimo aspektus (pratimų išdėstymą, rekvizitus, vadovavimą vedliui pratimų metu). Tik 

kvalifikuotas stiuartas gali vadovauti pratimų atlikimui OBD-2 ir OBD-3 klasėse. OBD-0 ir 

OBD-1 klasėse stiuarto funkcijas gali atlikti ir teisėjas. Reikalavimai stiuarto kvalifikacijai 

nustatomi šių bendrų nuostatų priede – Lietuvos obedience sporto reglamente. 

2.4.2. Teisėjauti obedience varžybas gali tik nacionalinės arba tarptautinės kategorijos 

patvirtintas FCI teisėjas. 

2.4.3 Varžybų metu įvykus šiame Reglamente ar FCI patvirtintose taisyklėse nenumatytam 

incidentui sprendimą dėl tolesnių veiksmų priima teisėjas. 

2.4.4 Kvalifikuotas stiuartas privalo būti pabaigęs praktinius ir teorinius Obedience stiuarto 

mokymus pas patvirtintą FCI nacionalinės arba tarptautinės kategorijos Obedience teisėją.  



2.4.5 Asmuo, gavęs bent vieną įvertinimą puikiai OBD-1 klasėje ir turintis teisę dalyvauti 

OBD-2 klasėje (taip pat turintis teisę dalyvauti OBD-3 klasėje), privalo baigti bent 8 valandų 

trukmės teorinius ir praktinius Obedience stiuarto mokymus. 

2.4.6 Kiti asmenys privalo baigti bent 16 valandų trukmės teorinius ir praktinius Obedience 

stiuarto mokymus.  

 

2.5 Praktiniai varžybų organizavimo aspektai 

2.5.1. Pratimų eiliškumas, pratimų išdėstymas, ėjimo greta schemos yra iš anksto 

suplanuojamos kvalifikuotais obedience sporto stiuartais. Galutinis varžybų planas, pratimų 

eiliškumas, pratimų išdėstymas ir ėjimo greta schemos yra siunčiami varžybų teisėjui ir 

galutinai patvirtinami teisėjo sprendimu. Tas pats pratimų eiliškumas taikomas visiems 

dalyviams.  

2.5.2. Maksimalus varžybų dalyvių skaičius per vieną varžybų dieną neturi viršyti 30.  

2.5.3. Grupinių pratimų metu minimalus šunų skaičius yra 3, maksimalus – 6 (OBD-0 klasėje 

grupinių pratimų metu maksimalus šunų skaičius gali būti 8). Tuo atveju jei dalyvių skaičius 

klasėje negali būti padalinamas po 6, teisėjo sprendimu gali būti dvi grupės po 7 šunis.   

2.5.4. Rekomenduojamas ringo dydis kai varžybos vyksta patalpoje yra 20 m. x 30m. Kai 

varžybos vyksta lauke rekomenduojamas ringo dydis yra 25 m. x 40 m.  

2.5.5. Varžybų organizatoriai turi pasirūpinti šiais rekvizitais: 

1) 1 m. pločio uždaru barjeru, kurio aukštis gali būti reguliuojamas kas 10 cm nuo 10 cm iki 

70 cm. Barjero brėžinys pateikiamas FCI patvirtintose taisyklėse; 

2) 1 m. pločio atviru barjeru, kurio aukštis gali būti reguliuojamas kas 10 cm nuo 10 cm iki 70 

cm. Barjeras turi būti sukonstruotas taip, kad šoninės atramos būtų laikomos tik vienos 

plonos lentelės apačioje ir jungiamos vienos 3-5 cm pločio lentelės arba apvalios 3-5 cm 

skersmens kartelės. Reguliuojamo aukščio kartelė turi turėti atramas, kurios turi būti 

pritvirtintos taip, kad šuo, šokdamos iš bet kurios pusės, užkliudęs barjerą kartelę numestų. 

Tačiau jos turi turėti griovelius (kaip šaukštas), kad vėjas kartelės nenupūstų. Barjero 

brėžinys pateikiamas FCI patvirtintose taisyklėse. Šis barjeras reikalingas OBD-0 ir OBD-3 

klasėse;  

3) Trijų skirtingų dydžių mediniais aportais. Kiekvieno dydžio aportų turi būti po 1 (OBD-1 

klasėje), po 2 (OBD-2 klasėje) ir po 3 (OBD-3 klasėje) vienodus. Dydžiai (svoris ir išmatavimai) 

turi skirtis, kad atitiktų skirtingų dydžių veisles. Maksimalus aporto svoris yra 450 g. Vedlys 

gali pasirinkti aporto dydį;  

4) Trijų skirtingų dydžių metaliniais aportais. Dydžiai (svoris ir išmatavimai) turi skirtis, kad 

atitiktų skirtingų dydžių veisles. Maksimalus aporto svoris yra 200 g. Vedlys gali pasirinkti 

aporto dydį. 



5) Mediniais pagaliukais, kurių apytiksliai išmatavimai yra 2cm x 2cm x 10 cm (OBD-2 ir OBD-

3 klasėms). OBD-2 klasėje reikalingas pagaliukų kiekis turi būti šešis x dalyvių skaičius, OBD-3 

klasėje reikalingas pagaliukų kiekis turi būti aštuonis x dalyvių skaičius;  

6) Kortelėmis, kuriose nurodomos šuns padėtys pratimams per atstumą; 

7) Priemonėmis reikalingomis žymėjimui (kreida, purškiami dažai, lipni juosta ar kitos 

priemonės), kuriomis žymimos, pavyzdžiui, kvadratas, apskritimai, pradžios ir pabaigos 

vietos;  

8) Reikalingu kiekiu žymeklių ir kūgių, kuriais žymimos, pavyzdžiui, pratimų pradžios ir 

pabaigos ar kitos būtinos vietos (pavyzdžiui, posūkio vietos). Žymekliai ir kūgiai turi būti 

gerai matomi ir tinkamo dydžio. Juos parenkant turi būti atsižvelgiama į tai, ar jie turi būti 

matomi šuniui, vedliui ar teisėjui. Pavyzdžiui, kvadrato kampus žymintys kūgiai turi būti gerai 

matomi ir bent 15 cm aukščio, OBD-3 klasėje 6 pratime stabdymo vietą žymintis žymeklis 

gali būti mažesnis (pvz. 10 cm skersmens diskas arba 10 cm ilgio kraštinės kvadratas), o 7 

pratime stabdymo vieta turi būti žymima 10-15 cm aukščio kūgiu; OBD-1 klasėje 10 pratime 

reikalingas 15-40 cm aukščio kūgis.   

2.5.6. Organizuojant tarptautines varžybas, kuriose suteikiamas CACIOB titulas, privaloma 

atsižvelgti į FCI patvirtintus reikalavimus. 

 

2.6. Lietuvos obedience čempiono titulo suteikimas  

2.6.1  Lietuvos čempiono titulas (LT OB CH) suteikiamas šuniui, kuris Obedience varžybose 

yra gavęs tris įvertinimus “puikiai” obedience 3-čioje klasėje teisėjaujant bent dviems 

skirtingiems teisėjams ir yra gavęs bent vieną įvertinimą “labai gerai” šunų grožio parodoje.  

2.6.2  Šuniui, kurio savininkas nėra nuolatinis Lietuvos gyventojas, Lietuvos čempiono titulas 

suteikiamas jei jis yra savo kilmės valstybės Obedience čempionas ir Lietuvoje yra gavęs bent 

vieną įvertinimą “puikiai” OBD-3 klasėje.  

2.6.3 Jei šuo, kurio savininkas nėra Lietuvos nuolatinis gyventojas, nėra Obedience 

čempionas savo kilmės valstybėje jis Lietuvos čempiono titulą gali įgyti tokia pačia tvarka 

kaip ir šuo, kurio savininkas yra nuolatinis Lietuvos gyventojas.  

2.6.4  Lietuvos čempionui yra suteikiamas sertifikatas arba sertifikatas ir rozetė. 

 

2.7 Dalyvavimas FCI pasaulinėse obedience varžybose 

2.7.1 Atrankos laikotarpis į kitą Pasaulinį obedience sporto čempionatą prasideda nuo 

praėjusių metu Pasaulinio obedience sporto čempionato registracijos laikotarpio pabaigos ir 

tęsiasi iki sekančios registracijos į Pasaulinį obedience sporto čempionatą pradžios 

paskelbimo.  



2.7.2 Dalyvauti Pasauliniame obedience sporto čempionate gali būti atrinkti dalyviai kurie 

dalyvavo obedience sporto varžybose 3-čioje (tarptautinėje) klasėje, o varžybos buvo 

organizuojamos pagal Lietuvos kinologų draugijos ir (arba) FCI patvirtintus reikalavimus. 

2.7.3 Reikalavimai šunims, kurie dalyvavo tarptautinėje obedience 3-čioje klasėje mažiau nei 

12 mėnesių: šuo ir vedlys turi gauti 2 įvertinimus, ne mažesnius kaip „labai gerai“, iki FCI 

Pasaulinio čempionato registracijos termino pradžios, 

2.7.4 Reikalavimai šunims, dalyvaujantiems tarptautinėje obedience sporto 3-čioje klasėje 

daugiau nei 12 mėnesių: šuo ir vedlys turi gauti ne mažiau kaip 3 kvalifikacinius įvertinimus 

(vieną iš jų bent vienuose obedience varžybose už Lietuvos ribų). Du iš kvalifikacinių 

įvertinimų turi būti bent „labai gerai“ ir bent vienas įvertinimas „puikiai“, 

2.7.5 Kvalifikacija, gauta per praėjusių metų pasaulio čempionatą, laikoma viena iš atrankos 

įvertinimų, 

2.7.6. Jei praėjusių metų Pasaulio obedience sporto čempionate pasiektas įvertinimas 

„puikiai“, jis automatiškai laikomas atrankos kriterijumi dalyvauti kitame Pasauliniame 

obedience sporto čempionate. 

2.7.7 Jei kvalifikacijas turi daugiau nei 6 sportininkai, dalyviai yra reitinguojami pagal balų 

sumą – skaičiuojamos dvejos varžybos Lietuvoje ir vienerios užsienyje. Pagal tai 6 pirmi 

sportininkai patenka į obedience sporto Lietuvos rinktinę ir 3 užima rezervines vietas.  

2.7.8 Kandidatų į Pasaulinį obedience čempionatą sąrašą gali pateikti kiekvienas Lietuvos 

kinologų draugijai priklausantis klubas.  

2.7.9 Sąrašai priimami nuo praėjusių metu Pasaulinio obedience sporto čempionato 

registracijos laikotarpio pabaigos ir jų priėmimas pasibaigia sekančios registracijos į Pasaulinį 

obedience sporto čempionatą pradžios paskelbimo diena.  

2.7.10 Už sąrašų rinkimą, juose patektų rezultatų peržiūrą, duomenų suvedimą ir viešą 

skelbimą bei galutinį dalyvių reitingavimą yra atsakinga asociacija „OBEDIENCE LT“. 

2.7.11 Jei kvalifikacijas turi daugiau nei 6 sportininkai, dalyviai yra reitinguojami pagal balų 

sumą – skaičiuojamos dvejos varžybos Lietuvoje ir vienerios užsienyje. Pagal tai 6 pirmi 

sportininkai patenka į nacionalinę rinktinę ir 3 užima rezervines vietas.  

2.7.12 Atrinkti dalyviai sudaro Lietuvos obedience sporto rinktinę. Rinktinės dalyvius į 

Pasaulinį obedience čempionatą registruoja Lietuvos kinologų draugija.   

 

2.8 Bendrosios gairės pratimų atlikimui ir vertinimui 

2.8.1 Pratimų vertinami tokiais balais: 0-5-5.5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10. 

2.8.2 Diskvalifikacija reiškia, kad vedlio ir šuns pasirodymas nutraukiamas ir prarandami visi 

surinkti balai.  



2.8.3 Pratimo neįskaitymas reiškia, kad prarandami visi balai už konkretų pratimą. Šuo gali 

atlikti kitus likusius pratimus.  

2.8.4. Pratimų atlikimas: 

Visi pratimai pradedami ir baigiami kai šuo yra pradinėje pozicijoje (sėdi vedliui iš kairės 

pusės).  

Pratimai pradedami, kai stiuartas palydi vedlį ir šunį į pratimo pradžios vietą, šuo užima 

pradinę poziciją ir stiuartas praneša, kad „Pratimas pradedamas“.  

Pratimo pradžios vietoje šuo pagal vedlio komandą turi greitai užimti pradinę poziciją ir būti 

pasiruošęs atlikti pratimą. OBD-0 ir OBD-1 klasėse pasiruošimo laikas gali būti šiek tiek 

ilgesnis.  

Pratimai baigiami kai stiuartas praneša, kad „Pratimas baigtas“ arba padėkoja už atliktą 

pratimą.  

Išskyrus atvejus, kai priešingai nurodoma konkretaus pratimo aprašyme, stiuartas visų 

pratimų kiekviename pratimo etape nurodo vedliui, kada duoti komandą šuniui. 

Vedlys gali pats nuspręsti, ar šuniui duoti pakartotinę komandą ir kada ją duoti.  

Draudžiama šuniui nurodyti kryptis ir vietas prieš pratimą, pratimo pradžios vietoje ar 

pratimo metu (išskyrus kai tai leidžiama pagal konkretaus pratimo aprašymą, pvz., siunčiant 

atnešti aportą pagal nurodytą kryptį). Dėl tokio nurodymo pratimas bus neįskaitytas.  

Tarp pratimų šuo turi būti arti vedlio iš kairės pusės ir būti kontroliuojamas. Jei dėl tam tikrų 

priežasčių kito pratimo atlikimas atidedamas šuo gali būti paguldomas, kol bus leista atlikti 

kitą pratimą.   

Vedlys turi judėti tiesiomis kryptimis normaliu tempu. Balai mažinami dėl neaiškaus 

judėjimo, perdėtų gestų, signalų ar kūno kalbos, nenatūralių judesių. Posūkiai ir apsisukimai 

turi būti 90 ir 180 laipsnių, apsisukus vedlys turi grįžti maždaug ta pačia linija.  

Pratimuose, kuriuose vedlys turi praeiti pro šunį, atstumas tarp šuns ir vedlio turi būti 

maždaug 0,5 m. Jei konkretaus pratimo aprašyme nenurodyta priešingai vedlys gali šunį 

apeiti iš bet kurios pusės.  

Kryptys kairė ir dešinė apibrėžiamos vedlio žiūrėjimo kryptimi. 

2.8.5. OBD-0 ir OBD-1 klasėse vedlys gali ateitį į ringą prisirišęs šunį už pavadžio. Atliekant 

pratimus pavadis turi būti nusegtas ir laikomas šuniui nematomoje vietoje ar paliekamas už 

ringo. Atlikus visus pratimus pavadis gali būti prisegamas paliekant ringą. OBD-2 ir OBD-3 

klasėse pavadis privalo būti paliekamas už ringo.  

2.8.6. Skanėstai ir žaislai ringe draudžiami (išskyrus atskirus atvejus kai varžybų 

organizatoriai organizuoja varžybas neoficialiose klasėse ar šuo dalyvauja varžybų 

neįskaitoje). Jei teisėjas pamato, kad vedlys turi ar naudoja skanėstus arba žaislus vedlys ir 

šuo diskvalifikuojami.  



2.8.7. Pratimo metu vedliui draudžiama liesti, glostyti ar kitaip lietimu skatinti šunį. Dėl tokių 

veiksmų pratimas neįskaitomas. Nedidelis paskatinimas leidžiamas tarp pratimų. Perdėtas 

skatinimas, žaidimai, šuoliai vedliui į rankas, triukai lemia įspėjimą ir: OBD-0, OBD-1 ir OBD-2 

klasėse bendrojo įvertinimo mažinimą, OBD-3 klasėje rodomą geltoną kortelę. Jei vedlys už 

tokį elgesį įspėjamas du kartus, šuo diskvalifikuojamas.  

2.8.8. Teisėjas turi teisę sustabdyti pratimą jei mato akivaizdų šuns negebėjimą ar nenorą 

atlikti pratimo. Toks pratimas neįskaitomas.  

2.8.9. Teisėjas turi teisę neleisti šuniui toliau dalyvauti varžybose jei šuo netinkamai 

funkcionuoja, nuolat loja ar inkščia. Už lojimą ir inkštimą vedlys įspėjamas ir OBD-0, OBD-1 

bei OBD-2 klasėse mažinamas bendrasis įvertinimas, OBD-3 klasėje rodoma geltona kortelė. 

Jei elgsena tęsiasi šuo diskvalifikuojamas. Ši nuostata taikoma ir jei šuo nuolat loja ar inkščia 

tarp pratimų. Įvertinimai už pratimus mažinami dėl šuns lojimo ar inkštimo pratimo metu.  

2.8.10 Pakvietimo ir aporto atnešimo pratimai. Pakvietimo metu kartu su pakvietimo 

komanda gali būti vartojamas šuns vardas, tačiau šuo turi būti šaukiamas taip, kad 

nesudarytų dviejų komandų vartojimo įspūdžio. Taip pat leidžiama šunį kviesti tik jo vardu. 

Pakvietimo ir aporto atnešimo pratimų metu šuo, grįžęs pas vedlį, gali iškart užimti pradinę 

poziciją arba atsisėsti priešais vedlį ir greitai užimti pradinę poziciją stiuartui nurodžius po 

papildomos vedlio komandos. Tai taikoma ir barjero pratimams. Teisėjui neturi būti žinoma, 

ar šuo iškart turėjo užimti pradinę poziciją ar pirmiausiai atsisėsti priešais vedlį. Jei pratimas 

atliktas tiksliai įvertinimas negali būti dėl to mažinamas. Jei atnešęs aportą šuo atsisėda 

priešais vedlį, stiuartui nurodžius, vedlys duoda komandą atiduoti aportą šuniui sėdint 

priešais jį.  

Jei vedlys aportą numeta netiksliai (per arti, už ringo ar ten, kuris jis negali būti pasiektas) 

aportas turi būti metamas iš naujo, o bendras įvertinimas mažinamas 2 balais. Jei antras 

metimas taip pat nesėkmingas pratimas neįskaitomas. 

Šuniui draudžiama paimti aportą/pagaliuką iki pratimų atlikimo. Jei šuo paima objektą 

maksimalus įvertinimas yra 5 balai OBD-1 klasėje, o OBD-2 ir OBD-3 klasėse pratimas yra 

neįskaitomas.  

Vedlys šuniui komanduoja žodžiu. Kai kuriais atvejais gestai (komandos ranka) gali pakeisti 

žodines komandas. Gestai ir žodinės komandos gali būti vartojamos kartu tik kai tai yra 

nurodyta konkretaus pratimo aprašyme. Jei naudojami gestai jie turi būti trumpi ir neturi 

trukti ilgiau nei žodinė komanda bei neturi būti naudojama kita kūno kalba. Gestai gali būti 

rodomi viena ar dviem rankom.  

Kūno kalba reiškia kūno judinimą, sukiojimąsi, pasisukimą, galvos ar pečių pasukimą bei 

ženklų davimą kojomis. Kūno kalbos naudojimas mažina įvertinimus priklausomai nuo kūno 

kalbos aktyvumo. Žingsnio žengimas duodant komandą lemia neįskaitytą pratimą.    

Tuo atveju kai atliekant pratimą galima vartoti žodines komandas arba gestus vedlys prieš 

pratimą turi informuoti teisėją jei bus vartojami gestai. Jei atliekant pratimą leidžiama 

vartoti žodines komandas kartu su gestais (tai nurodyta pratimo aprašyme) to daryti 

nebūtina.  



Gestai draudžiami kai šuo yra greta vedlio. Priklausomai nuo pažeidimo sunkumo 

(atsižvelgiama į stiprumą, situaciją, trukmę) už tokius gestus įvertinimas mažinamas 2-4 

balais. Jei naudojama kūno kalba įvertinimas mažinamas labiau.  

Pratimuose, kur šuo nukreipiamas judėti atitinkama kryptimi arba kai turi būti nukreipiamas 

iš naujo (duodamos pakartotinės komandos šuniui neįvykdžius komandos pirmą kartą), kai 

šuo yra per atstumą nuo vedlio, gestai gali būti naudojami kartu su žodinėmis komandomis. 

Tai nurodoma konkrečių pratimų aprašymuose. Šie pratimai yra - apibėgimas aplink kūgį, 

šuns nukreipimas į apskritimą ir į kvadratą, nukreipimas paimti atitinkamo aporto. Balai dėl 

tokių gestų naudojimo nemažinami išskyrus kai tai yra pakartotinės komandos.  

2.8.11 Tuose pratimuose, kai vedlys turi palikti šunį ar nusisukti nuo šuns, leidžiama 

komanda „būk“ (ar alternatyvi komanda).  

2.8.12 Pratimų aprašymuose nurodomos komandos yra rekomendacinio pobūdžio. Vedlys 

gali vartoti kitas pakankamai trumpas komandas. 

2.8.13 Pratimas "greta". Visose klasėse pratimas "greta" atliekamas be pavadžio. Pavadžiu 

neprisegtas šuo turi noriai judėti kartu su vedliu kairėje vedlio pusėje. Šuns petys turi būti 

sulig vedlio kairiu kelėniu ir šuo turi judėti lygiagrečiai vedliui. Pratimo metu vedlys turi 

judėti natūraliai (rankų ir kojų judesiai). Vedlys gali pasirinkti kaip atilikti apsisukimus 180 

laipsnių kampu - gali būti sukamasi per kairį petį, per dešinį petį arba atliekamas "vokiškas 

apsisukimas" (kai vedlys sukasi per kairį petį, o šuo apeina vedlį sukdamasis per dešinį petį. 

Tokiu atveju apsisukimo metu šuo turi judėti labai arti vedlio). Atlikęs apsisukimą vedlys turi 

grįžti apytiksliai ta pačia linija, kuria ėjo prieš tai. Posūkiai į dešinę ir į kairę (90 laipsnių) turi 

būti statūs. Vedlys prieš atlikdamas posūkį neturi pasukti galvos, pečių,  naudoti kitos kūno 

kalbos ar duoti ženklus kojomis. Komanda "greta" gali būti duodama kaskart pradėjus judėti, 

keičiant judėjimo greitį, atliekant posūkius ir apsisukimus vietoje. Vedliui sustojus šuo 

nedelsdamas turi užimti pradinę poziciją be papildomos komandos. Kai judama atgal ilgesnį 

atstumą (OBD-2 ir OBD-3 klasėse) judėti pradedama iš pradinės pozicijos ir baigiama pradine 

pozicija. 

 

2.9. Pratimų vertinimas 

2.9.1. Pratimas pradedamas vertinti kai vedlys ir šuo užima savo poziciją (šuo užima pradinę 

poziciją) pratimo pradžios vietoje ir stiuartas praneša, kad „pratimas pradedamas“. Pratimas 

baigiamas vertinti kai stiuartas praneša, kad „pratimas baigtas“ arba padėkoja už pratimo 

atlikimą.  

2.9.2. Vertinant pratimą turi būti atsižvelgiama į visus nukrypimus nuo puikaus atlikimo – 

papildomas komandas, dvigubas komandas, kūno kalbą, nukrypimus nuo greta pozicijos, 

nelygiagretų judėjimą ir pan. 

2.9.3. Svarbu, kad atlikdamas pratimus šuo būtų laimingas ir noriai vykdytų komandas.  

2.9.4. Vertinant šuns greitį atsižvelgiama į šuns veislę. Jei šuo greitai ir noriai reaguoja į 

vedlio komandas, jo judėjimo būdas yra tipiškas jo veislei, šuo išlaiko savo tempą ir rodo 



susidomėjimą tuo, ką jis daro, vertinimas turi būti maksimalus jei pratimas buvo atliktas be 

klaidų. 

2.9.5. Bet koks šuns baudimas lemia diskvalifikaciją. 

2.9.6. Jei vedlys paliečia šunį pratimo metu pratimas neįskaitomas, o vedlys gali būti 

įspėjamas. Jei šuns lietimas pratimo metu ar tarp pratimų gali būti interpretuojamas kaip 

šuns baudimas, vedlys ir šuo diskvalifikuojami. 

2.9.7. Už pakartotinę komandą įvertinimas mažinamas 2 balais. Jei duodama trečia 

komanda, pratimas ar kai kuriais atvejais dalis pratimo neįskaitoma. Komandose, kur šuo 

nukreipiamas per atstumą ar keičia padėtis per atstumą (kompleksas) pakartotinė komanda 

įvertinimą mažina 1-2 balais (nuorodos vertinimui pateikiamos konkrečių pratimų 

aprašymuose).  

2.9.8. Jei šuo greta vedlio pratimo pradžioje sėdi neramiai, maksimalus įvertinimas gali būti 

8 balai. 

2.9.9. Jei šuo pratimo pradžioje neužima pradinės pozicijos arba pirminės pratimo pozicijos 

(pvz., neatsisėda arba neatsigula), pratimas neįskaitomas.   

2.9.10 Jei šuo neužima pradinės pozicijos pratimo pabaigoje maksimalus įvertinimas gali būti 

7 balai.  

2.9.11 Jei vedlys žengteli duodamas komandą pratimas yra neįskaitomas.  

2.9.12 Šuns lojimas ar inkštimas (net ir retkarčiais) mažina įvertinimą. Jei šuo loja 

maksimalus pratimo įvertinimas gali būti 7 balai. Jei šuo dažnai ar nuolat loja pratimas 

neįskaitomas. Įvertinimas mažinamas bent 1 balu net jei šuo trumpai amteli (pvz., pratimo 

pradžioje ar pabaigoje). Jei šuo loja nuolat ar lojimas pasikartoja keliuose pratimuose, šuo 

diskvalifikuojamas. Ta pati taisyklė galioja ir dėl inkštimo.  

2.9.13 Jei tarp pratimų vedlys laiko šunį už antkaklio jis yra įspėjamas, o bendrasis 

įvertinimas yra mažinamas, o OBD-3 klasėje rodoma geltona kortelė. 

2.9.14 Jei pratimo pradžioje šuo prieš duodant komandą atsistoja, šokteli, bet nežengia į 

priekį, maksimalus įvertinimas gali būti 8 balai. 

2.9.15 OBD-0 ir OBD-1 klasėse jei pratimuose, kuriuose šuo turi būti siunčiamas tolyn nuo 

vedlio, prasidėjus pratimui prieš vedliui duodant komandą šuo palieka vedlį (pvz., stiuartui 

nurodžius duoti komandą) vedlys gali vieną kartą pakviesti šunį. Jei šuo grįžta ir atlieka 

pratimą maksimalus įvertinimas gali būti 6 balai. Jei šuo negrįžta, bet pratimas tęsiamas 

pratimas neįskaitomas.  

2.9.16 OBD-2 ir OBD-3 klasėse jei šuo palieka vedlį (be komandos pradeda pratimą) pratimas 

neįskaitomas.   

2.9.17 Jei pakvietimo ar aporto atnešimo pratimų metu šuo, atsisėsdamas priešais vedlį ar 

užimdamas pradinę poziciją, lengvai ir nestipriai paliečia vedlį, įvertinimas mažinamas 1-2 

balais. Jei šuo atsitrenkia į vedlį, maksimalus įvertinimas yra 7 balai.  



2.9.18 Jei šuo pasituština ringe: 

·OBD-0 ir OBD-1 klasėse pratimo metu - pratimas neįskaitomas ir bendras įvertinimas yra 0 

balų;  

·OBD-0 ir OBD-1 klasėse tarp pratimų - bendras įvertinimas yra 0 balų; 

·OBD-2 ir OBD-3 klasėse pratimo metu ar tarp pratimų - šuo diskvalifikuojamas.  

2.9.19 OBD-0 ir OBD-1 klasėse jei šuo pratimo metu ar tarp pratimų išeina iš ringo vedlys gali 

jį pakviesti du kartus. Jei šuo grįžta pratimai gali būti tęsiami. Tačiau bendrasis įvertinimas 

yra ženkliai mažinamas, o pratimas, kurio metu šuo paliko ringą, yra neįskaitomas. Jei šuo 

išeina iš ringo antrą kartą jis yra diskvalifikuojamas. OBD-2 ir OBD-3 klasėse jei šuo išeina iš 

ringo pratimo metu ar tarp pratimų jis yra diskvalifikuojamas.  

2.9.20 OBD-0 ir OBD-1 klasėse jei pratimo metu ar tarp pratimų šuo palieka vedlį, 

neišeidamas iš ringo, vedlys, stovėdamas vietoje, gali pašaukti šunį (ne daugiau nei du 

kartus). Jei šuo grįžta pas vedlį pratimas neįskaitomas, tačiau kiti pratimai gali būti tęsiami. 

Bendrasis įvertinimas yra ženkliai mažinamas. Jei šuo negrįžta po antros komandos šuo yra 

diskvalifikuojamas. Jei šuo palieka vedlį antrą kartą vedlys ir šuo diskvalifikuojami.  OBD-2 ir 

OBD-3 klasėse jei šuo palieka vedlį pratimo metu ar tarp pratimų, bet neišeina iš ringo, 

vedlys, stovėdamas vietoje gali vieną kartą pašaukti šunį. Jei šuo grįžta pas vedlį pratimas 

neįskaitomas, tačiau kiti pratimai gali būti tęsiami. Tokiu atveju OBD-2 klasėje bendrasis 

įvertinimas yra ženkliai mažinamas, o OBD-3 klasėje vedlys yra įspėjamas ir rodoma geltona 

kortelė. Jei šuo vieną kartą pašauktas negrįžta arba palieka vedlį antrą kartą vedlys ir šuo 

diskvalifikuojami, o OBD-3 klasėje teisėjas parodo raudoną kortelę. 

2.9.21  Jei aporto ar pagaliuko atnešimo metu šuo numeta aportą/pagaliuką, bet 

savarankiškai jį pakelia, maksimalus įvertinimas gali būti 7 balai. Jei reikalinga papildoma 

komanda "atnešk", kad šuo paimtų aportą ar pagaliuką, maksimalus įvertinimas gali būti 5 

balai. Jei aportas ar pagaliukas numetamas prie vedlio ir vedlys nepajudėjęs iš vietos gali jį 

pakelti,  o šuo užimą teisingą pradinę poziciją, maksimalus įvertinimas yra 5 balai. Jei aportas 

ar pagaliukas yra numetamas dėl vedlio neapdairumo davus komandą "duok", maksimalus 

įvertinimas gali būti 7 balai.  

2.9.22  Už aporto ar pagaliuko kramtymą ar kandžiojimą įvertinimas mažinamas 2-3 balais. 

Jei kramtymas yra dažnas, maksimalus įvertinimas yra 5 balai. Nuolatinis stiprus kramtymas 

ar aporto/pagaliuko perkandimas lemia pratimo neįskaitymą. Įvertinimas nemažinamas jei 

šuo vieną kartą pasitaiso ir patogiau paima aportą ar pagaliuką. 

 

3. OBEDIENCE 0 (NACIONALINĖS) KLASĖS REIKALAVIMAI 

Kiekvieno pratimo maksimalus įvertinimas yra 10 balų, o gautas balas dauginamas iš 

koeficiento. Iš viso galima surinkti 210 balų. Surinkus 80 proc. balų (nuo 168 iki 210 balų) 

suteikiamas įvertinimas „puikiai“, surinkus 70 proc. balų (nuo 147 iki 167,5 balų) suteikiamas 

įvertinimas „labai gerai“, surinkus 60 proc. balų (126 iki 146,5 balų) suteikiamas įvertinimas 

„gerai“.  



Jei du ar daugiau šunys surenka tą patį balų skaičių ir jei pageidaujama išsiaiškinti, kuris 

dalyvis užėmė kurią vietą, kartojami 4, 6 ir 8 pratimai. 

Pratimai: 

1. Reakcija į pašalinius (koeficientas 1) 

2. Sėdėjimas grupėje (1 min.) (koeficientas 3) 

3. Greta be pavadžio (koeficientas 3) 

4. Stovėti iš judėjimo (koeficientas 3) 

5. Pakvietimas (koeficientas 2) 

6. Gulėt arba sėdėt iš judėjimo (koeficientas 3) 

7. Kliūties įveikimas (koeficientas 2) 

8. Šuns valdymas per atstumą (kompleksas) (koeficientas 3) 

9. Bendras įspūdis (koeficientas 1) 

 

1. Reakcija į pašalinius (koeficientas 1) 

Eiga: 

Vedlys su šunimi už pavadžio sustoja nurodytoje vietoje (pagal teisėjo nurodymą gali būti 

tiek ringe, tiek ir prieš įeinant įringą). Šuo laikomas už laisvo pavadžio. Šuo sėdi vedliui iš 

kairės pusės. Teisėjas, stiuartas ar kitas asmuo pasisveikina su vedliu, prieina prie šuns ar 

apeina jį ir paglosto ar patapšnoja šunį. 

Vertinimas: 

Šuns atsistojimas pasisveikinimo metu įvertinimo nemažina. Jeigu šuo šokinėja, žaidžia ar 

stengiasi išvengti kontakto, įvertinimas mažinamas. Pratimas neįskaitomas, jeigu šuo prieš 

pratimą ar pratimo metu atvirai rodo baimę ir nesaugumą, nesileidžia liečiamas. Šuo 

diskvalifikuojamas jeigu rodo dantis, urzgia bando pulti besisveikinantį asmenį, vedlį ar bet 

kurį kitą žmogų, jei dėl panikos tampa nekontroliuojamas. 

2. Sėdėjimas grupėje (1 min.) (koeficientas 3) 

Komandos: sėdėt, vieta 

Eiga: 

Po stiuarto signalo, vedliai pasodina šunis ir pasitraukia nuo jų apie 10 m. Šunys sėdi linijoje 

per 3 metrus vienas nuo kito. Po 1 min., stiuartui davus signalą, vedliai grįžta prie šunų, juos 

apeina, nenutoldami nuo šuns ir judėdami aplink šunį prieš laikrodžio rodyklę, ir atsistoja 

taip, kad šunys būtų jiems iš kairės. Laikas pradedamas skaičiuoti, kai vedliai nuėję nuo šunų 

sustoja ir atsisuka veidu į šunis.  



Grupėje turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 8 šunys. 

Vertinimas: 

Jeigu šuo pajuda mažiau negu per 2 savo kūno ilgius, įvertinimas mažinamas 3-5 balais. Jei 

šuo inkščia įvertinamas mažinamas 1-3 balais. Jei šuo loja ar elgiasi nervingai įvertinimas 

mažinamas 2-5 balais. Vertinimui įtakos turi šuns sėdėjimo kryptis ir pozicija. Jeigu šuo sėdi 

ant užpakalinės kojos, įvertinimas mažinamas 3-5 balais.  

Pratimas neįskaitomas, jeigu šuo neatsisėda po antros komandos, atsigula ar atsistoja, 

pajuda daugiau negu per 2 savo kūno ilgius arba visą pratimo laiką isteriškai loja. Jeigu šuo 

pakeitė kūno pozą jau praėjus 1 min., maksimalus įvertinimas gali būti 7 balai, jeigu šuo eina 

link vedlio - maksimalus įvertinimas gali būti 5 balai. Vedliui apeinant aplink šunį šuo gali 

pasukti galvą (bet ne visą kūną) ir įvertinimas už tai nėra mažinamas.  

3. Greta be pavadžio (koeficientas 3) 

Komandos: greta 

Eiga: 

Schemą sudaro judėjimas normaliu tempu ir bėgte (bėgimas tik tiesia linija), judant posūkiai 

į kairę ir dešinę bei apsisukimai aplink, sustojimai (iš judėjimo normaliu tempu), taip pat 

posūkis į dešinę ir aplink vietoje. Pratime nėra sulėtinto judėjimo. Komandą galima kartoti 

pradedant judėti, keičiant judėjimo tempą, atliekant posūkius vietoje, tačiau ji neturi būti 

sakoma sustojant ar keičiant judėjimo kryptį. Vedliui sustojus, šuo be komandos turi atsisėsti 

jam iš kairės. 

Vertinimas: 

Vertinamas bendras pratimo atlikimas. Judant greta šuns petys turi būti sulig vedlio kelėniu. 

Judėdamas šuo neprivalo žiūrėti vedliui į akis. Įvertinimą mažina bet kokia pašalinė veikla, 

tokia kaip pavyzdžiui, inkštimas, lojimas, šokinėjimas, žaidimas, vedlio lietimas ar stūmimas, 

atsilikimas nuo vedlio ar išsiveržimas į priekį. 

Jei vedliui sustojus šuo kreivai sėdasi, įvertinimas mažinamas 1-3 balais. Jei šuo bent kartą 

neatsisėda į pradinę poziciją maksimalus įvertinimas gali būti  7 balai. Įvertinimas mažinamas 

jei pratimo metu vedlys neina normaliu tempu. Papildomos komandos ir kūno kalbos 

naudojimas mažina įvertinimą. 

Pratimas neįskaitomas, jeigu didesnę pratimo dalį šuo eina toliau kaip per 1 m. nuo vedlio. 

4. Stovėti iš judėjimo (koeficientas 3) 

Komandos: greta, stovėti, sėdėt/greta 

Eiga: 

Vedlys su šunimi eina tiesia linija normaliu tempu. Maždaug už 5 m (stiuartui nurodžius) 

vedlys nesustodamas duoda šuniui komandą “stovėti”. Šuo iš karto turi likti stovėti. Vedlys 

eina toliau dar apie 5 m stiuartui nurodžius sustoja bei apsisuka veidu į šunį. Stiuartui 



nurodžius vedlys grįžta prie šuns (šuo gali būti apeinamas arba sustojama iškart šuniui iš 

dešinės) ir stiuartui nurodžius pasodina šunį į pradinę poziciją. 

Vertinimas: 

Už papildomą komandą (duotą nedelsiant) įvertinimas mažinamas 2 balais. Įvertinimas 

mažinamas 1-4 balais jei šuo sustoja lėtai ar atsistoja kreivai. Šuns judėjimas nuskambėjus 

komandai įvertinimą mažina 1-5 balais. Jeigu šuo atsigula ar atsisėda iki vedliui atsisukant 

veidu į jį, maksimalus įvertinimas gali būti 5 balai. Jeigu šuo keičia kūno pozą vedliui jau 

atsisukus veidu į jį - įvertinimas mažinamas 1-3 balais. Jeigu vedliui atsisukus šuo eina 

pasitikti vedlio, maksimalus įvertinimas gali būti 5 balai. Pratimas neįskaitomas jeigu šuo 

nestovi, o sėdi ar guli, arba iki vedliui atsisukant veidu į jį pajuda daugiau negu per du savo 

kūno ilgius. 

Už prastą ėjimą greta įvertinimas mažinamas 1-2 balais. 

5. Pakvietimas (koeficientas 2) 

Komandos: sėdėt/būk, [šuns vardas] pas mane, [greta] 

Eiga: Stiuartui davus signalą vedlys pasodina šunį, nueina nuo jo apie 15 m., stiuartui 

nurodžius sustoja ir atsisuka veidu į šunį bei stiuartui davus signalą šunį pakviečia. Šuo 

greitai ir tiesia trajektorija turi atbėgti pas vedlį. Šuns vardas gali būti ištariamas prieš 

komandą, tačiau jie turi būti ištarti vienas paskui kitą ir nesukurti dviejų komandų įspūdžio. 

Atbėgęs pas vedlį šuo gali užimti dvi pozicijas: a) iš karto užimti pradinę poziciją; b) atsisėsti 

priešais šeimininką, tokiu atveju šuniui duodama papildoma komanda greta, kad šuo užimtų 

pradinę poziciją (šuo vedlį gali apeiti ratu arba iš karto atsisėsti vedliui iš kairės pusės). 

Vertinimas: 

Jei šuo atbėga tik pakartojus komandą, maksimalus įvertinimas gali būti 8 balai. Šuns 

pajudėjimas prieš komandą įvertinimą mažina 2-4 balais. Įvertinimas mažinamas 2 balais jei 

šuo atsistoja ar atsigula prieš jį pakviečiant. Jeigu šuo atsitrenkia į vedlį, įvertinimas 

mažinamas 2-3 balais. Lėtas bėgimas įvertinimą mažina 2-5 balais. Jei vedlys nutolsta nuo 

šuns bėgte, įvertinimas mažinamas 2 balais. 

Pratimas neįskaitomas, jeigu po antros komandos šuo neatbėga arba pajuda daugiau kaip 

per du savo kūno ilgius iki vedliui atsisukant veidu į jį. 

6. Gulėt arba sėdėt iš judėjimo (koeficientas 3) 

Komandos: greta, gulėt/sėdėt, [sėdėt/greta] 

Eiga: 

Prieš prasidedant pratimui vedlys informuoja teisėją, kurią iš dviejų pozicijų šuo užims. 

Vedlys su šunimi eina tiesia linija normaliu tempu. Maždaug už 5 m stiuartui nurodžius 

vedlys nesustodamas duoda šuniui komandą “gulėt” arba "sėdėt". Šuo iš karto turi atsigulti 

arba atsisėsti. Vedlys eina toliau dar apie 5 m. ir stiuartui nurodžius sustoja bei atsisuka 

veidu į šunį. Stiuartui nurodžius vedlys grįžta prie šuns (šuo gali būti apeinamas arba 



sustojama iškart šuniui iš dešinės) ir stiuartui nurodžius jį pasodina (jei šuo buvo paguldytas) 

į pradinę poziciją. 

Vertinimas: 

Už papildomą komandą (duotą nedelsiant) įvertinimas mažinamas 2 balais. Lėtas gulimasis 

ar sėdimasis, taip pat jeigu šuo atsigula ar atsisėda kreivai įvertinimą mažina 1-4 balais. Šuns 

judėjimas nuskambėjus komandai įvertinimą mažina 1-5 balais. Jeigu šuo pakeičia padėtį iki 

vedliui atsisukant veidu į jį, maksimalus įvertinimas gali būti 5 balai. Jeigu šuo keičia kūno 

pozą vedliui jau atsisukus veidu į jį - įvertinimas mažinamas 1-3 balais. Jeigu šuo eina 

pasitikti vedlio vedliui grįžtant prie šuns, maksimalus įvertinimas gali būti 5 balai. Pratimas 

neįskaitomas jeigu šuo neatsigula/neatsisėda arba iki vedliui atsisukant veidu į jį pajuda 

daugiau negu per du savo kūno ilgius. 

Už prastą ėjimą greta įvertinimas mažinamas 1-2 balais. 

 7. Kliūties įveikimas (koeficientas 2) 

Komandos: būk, barjeras/pas mane, [sėdėt/greta] 

Eiga: Vedlys su šunimi užima pradinę poziciją priešais kliūtį 2-4 m atstumu nuo kliūties 

(vedlys pats pasirenka atstumą). Stiuartui nurodžius šuniui duodama komanda būk ir vedlys 

apėjęs kliūtį sustoja veidu į šunį 2-4 m atstumu nuo kliūties (vedlys pasirenka atstumą). 

Stiuartui nurodžius šuniui duodama komanda įveikti kliūtį ir šuo turi peršokęs kliūtį užimti 

pradinę poziciją arba atsisėsti priešais vedlį. Pastaruoju atveju stiuartui nurodžius duodama 

komanda greta ir šuo turi užimti pradinę poziciją.  

Kliūtis gali būti tiek atviro tiek uždaro tipo. Apie kliūties tipą dalyviai informuojami prieš 

varžybas. Maksimalus kliūties aukštis yra 50cm, konkretus kliūties aukštis parenkamas pagal 

šuns dydį (kliūties aukštis turi būti sulig šuns ketera). Jei vedliui atrodo, kad kliūtis jo šuniui 

per aukšta apie tai jis turi informuoti teisėją ar stiuartą prieš pradedant pratimą.  

Vertinimas: 

Vertinamas šuns noras vykdyti komandą, kliūties įveikimo greitis. Šuo turi prisigretinti prie 

vedlio tiesiausia trajektorija. 

Jei šuo kliudo kliūtį, maksimalus įvertinimas 8 balai. Jeigu šuo atsiremia į kliūti, ją nuverčia 

pratimas neįskaitomas. 

8. Šuns valdymas per atstumą (kompleksas, koeficientas 3) 

Komandos: gulėt, būk, sėdėt, gulėt, sėdėt/greta (duodant komandas per atstumą žodinės 

komandos gali būti naudojamos kartu su gestais arba gali būti naudojami tik gestai) 

Eiga: 

Stiuartui nurodžius šuo paguldomas ir paliekamas gulėti. Vedlys atsistoja priešais šunį 0,5-2 

m atstumu (vedlys pats pasirenka atstumą). Pagal stiuarto signalus (kortelėmis arba 

švieslente) vedlys šuniui duoda komandas "sėdėt" ir "gulėt" (šuo poziciją pakeičia 2 kartus). 

Jei vedlys kartu su žodinėmis komandomis naudoja ir gestus ranka (viena ar dviem) gestai 



turi būti naudojami tuo pačiu metu ir būti tos pačios trukmės kaip ir žodinė komanda. 

Stiuartas turi atsistoti taip, kad nematytų šuns. Stiuartas apsprendžia kas kiek laiko turi būti 

keičiama šuns pozicija (vidutiniškai tarp pozicijų keitimo turi būti 3 sekundės). Šuo 

keisdamas pozicijas turi išlikti toje pačioje vietoje (pakeitus pozicijas turi likti gulėti tarp 

įsivaizduojamų linijų). Stiuartui nurodžius vedlys grįžta prie šuns ir pasodina šunį į pradinę 

poziciją.  

Vertinimas:  

Vertinamas šuns pozicijų tikslumas, pozicijų keitimo greitis, pozocijos išlaikymas. Siekiant 

gauti įvertinimą šuo neturi pajudėti daugiau nei per savo kūno ilgį (judėjimas pirmyn ir atgal 

keičiant padėtis yra sumuojamas).  

Jei šuo neįvykdo bent vienos padėties keitimo per atstumą komandos pratimas 

neįskaitomas. Jei šuo atsisėda prieš vedliui sugrįžtant prie šuns maksimalus įvertinimas yra 8 

balai. Įvertinimas mažinamas jei komandos tariamos labai garsiai ar gestai yra labai ištęsti. 

Už pakartotinę komandą įvertinimas mažinamas 2 balais. Jei duodama trečia komanda 

padėties keitimas laikomas neįvykdytu. Už kiekvieną kitą papildomą komandą įvertinimas 

mažinamas 1 balu.  

 9. Bendras įspūdis (koeficientas 2) 

Vertinimas: 

Vertinamas šuns ir vedlio bendradarbiavimas tiek pratimų metu, tiek tarp jų, atsižvelgiama į 

šuns nuotaiką ir norą dirbti. Vertindamas teisėjas turi atsižvelgti į šuns temperamentą bei 

veislę. 

 

 

Nuostatus, vadovaujantis Tarptautinės kinologų federacijos (Fédération Cynologique 

Internationale, FCI) http://www.fci.be/en/Obedience-46.html parengė Asociacija OBEDIENCE 
LT. 

Nuostatus patvirtino LKD darbinių šunų teisėjų ir dresuotojų kolegijos biuras, 2020-05-14 d. 
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