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Увод
Повече от 35 000 години кучето е спътник на човека. Чрез опитомяването на кучето, се
създава тясна социална връзка с човекът и в някои отношения то зависи от него. С това идва и
известна отговорност, от страна на човека, да осигури благополучието на кучето.
Когато става въпрос за обучение физическото, както и психическото здраве на кучето е
от първостепенно значение. Наложително е тогава кучето да бъде водено по справедлив,
подреден и хуманен начин. Това също така трябва да включва адекватна грижа за кучето чрез
правилно хранене и вода, както и да поддържа здравето му, което трябва да включва редовни
ваксинации и ветеринарни прегледи. В допълнение към това, гледачът има и допълнителна
отговорност към кучето, да го социализира правилно и да му осигури упражнения, които да са в
отговор на нуждите му.
В хода на историята кучето е имало различни работни дейности, в помощ на човека. В
съвременния свят, много от тях са пренасочени към технологиите. Поради тази причина,
собственикът на кучето, има отговорността да гарантира, че кучето има и други занимания,
поради загубата на миналите си работни задължения, както и адекватни упражнения и дейности,
които предлагат близък контакт с хората. От тази гледна точка трябва да се включи
придружаващият тест - BH - тестът за гъвкавост на работещото куче, тестът за проследяване FH - и тестът за търсене на предмет - StPr.- трябва да бъдат вмъкнати. Заетостта на
кучето,трябва да се определя, според способностите и възможностите му. Освен адекватните
упражнения, то трябва да работи интензивно с дейности, съобразени с неговата способност за
учене, неговите възможности за упражнения, както и другите си способности. Различните форми
на кучешки спортове, осигуряват тези отлични оценки. Кучета, които нямат достатъчно работа,
се открояват и това може да доведе до оплаквания от страна на обществеността.
Човек, който тренира или спортува със своето куче, трябва да предприеме метод на
внимателно обучение с цел да постигне възможно най-добрата хармония между себе си и
кучето. Целта на цялото обучение, е да предадем на кучето, какво искаме да прави по такъв
начин, че то да може да разбере. Хармоничната връзка между човека и кучето му, е основата за
всички дейности, независимо от това какви кучешки спортове тренира. За да постигнете
хармония, е важно да погледнете честно кучето си и да разберете неговите способности.
Остава етичната отговорност на човека да отглежда и адекватно обучава кучето си.
Прилаганите методи трябва да отговарят на стандартите на поведенческите науки, особено по
отношение на породата.За да бъде постигнато възпитаването, тренирането и да се види ефекта
от него, е важно да не се използва сила, и да се прилагат положителни методи на обучение.
Освен това е наложително да се отхвърли използването на техники, които не използват
подходящите средства за обучение, отглеждане и методи за обучение. Използването на куче за
кучешки спорт трябва да бъде съобразено с неговите способности, спортен дух и желание за
работа.
Трябва да се избягва, влиянието върху способностите за обучение на кучета, чрез
използване на медикаменти или като се проявява жестокост към тях. Човек трябва внимателно
да прецени способностите на кучето си. Да изискваш работа от куче, което няма способността
да го я свърши, противоречи на всяко етично ниво на съзнанието. Само човек, който поема
отговорността да бъде истински приятел на кучето си, ще води здраво и способно куче на
изпити, състезания и тренировки.

Регламент МФК 2019г.

Стр. 3 от 65

Съдържание:
Увод .......................................................................................................................................................................... 2
Основни съкращения ................................................................................................................................................ 8
Валидност ................................................................................................................................................................. 8
Основна информация: .............................................................................................................................................. 9
Пробен сезон: ........................................................................................................................................................... 9
Изпитни дни:............................................................................................................................................................. 9
a) Събота, Неделя и празници .......................................................................................................................... 9
b)Петъчни изпити ............................................................................................................................................. 9
c) Правила за празниците................................................................................................................................. 9
Организация на изпитите / Домакин (PL): .............................................................................................................. 10
Изпитен надзор ...................................................................................................................................................... 10
Съдии на изпитите (LR) ........................................................................................................................................... 10
Разрешение за участие на изпит ............................................................................................................................ 11
Анти - допинг правила и ваксини ........................................................................................................................... 11
Социална съвместимост ......................................................................................................................................... 12
Участници на изпитите ........................................................................................................................................... 12
Водач с увреждане (инвалид) ................................................................................................................................ 12
Изисквания за нашийник / носенето на повод ...................................................................................................... 13
Задължителен намордник ...................................................................................................................................... 13
Подвеждане под отговорност ................................................................................................................................ 13
Ваксини ................................................................................................................................................................... 13
Церемония по награждаването / трофей ............................................................................................................... 13
Звание за работно куче........................................................................................................................................... 13
Работна книжка ...................................................................................................................................................... 14
TSB оценяване – Фаза “C” (валидна за всички нива на изпитите) ......................................................................... 14
Команди.................................................................................................................................................................. 14
Международни правила /Специални правила ...................................................................................................... 14
По света / Европейски шампионат ......................................................................................................................... 15
Дисциплинарни права ............................................................................................................................................ 15
Дисквалификация ................................................................................................................................................... 15

Регламент МФК 2019г.

Стр. 4 от 65

Прекратяване .......................................................................................................................................................... 16
Причини за прекратяване ....................................................................................................................................... 16
Прекратяване поради болест/нараняване ............................................................................................................. 16
Оценяване на темперамента .................................................................................................................................. 16
Резултати от теста на темперамента ..................................................................................................................... 17
Извършване на идентификация на кучето ............................................................................................................. 17
Кучета които са несигурни при употребата на пистолет ........................................................................................ 18
Оценяване .............................................................................................................................................................. 18
Таблица с точки ...................................................................................................................................................... 18
Изчисляване на процента ....................................................................................................................................... 18
Таблица с точки – индивидуални тестове .............................................................................................................. 19
Правила за фигуранти ............................................................................................................................................. 19
Разпоредби относно отделните тестове ................................................................................................................ 22
Тест на куче компаньон с част за пътна безопасност BH-VT ................................................................................... 22
Описание на изпитването:Тест на куче компаньон с част за пътна безопасност BH-VT ................................ 22
Изпитване сред трафик .................................................................................................................................. 23
Основна информация ..................................................................................................................................... 23
Изпитни процедури ........................................................................................................................................ 23
Среща в група хора ......................................................................................................................................... 23
Среща с велосипедисти .................................................................................................................................. 23
Среща с коли .................................................................................................................................................. 23
Среща с бягащи хора или каращи в права линия скейтбордисти .................................................................. 23
Среща с други кучета ...................................................................................................................................... 23
Фаза A – Следа: Основни правила ......................................................................................................................... 25
Инструкция: Само IFH 1, IFH 2 и IGP FH:.......................................................................................................... 26
Инструкция: Само IFH-2 и IGP-FH: .................................................................................................................. 26
Трасета за следа ............................................................................................................................................. 26
Полагане на трасетата .................................................................................................................................... 27
Предмети........................................................................................................................................................ 27
Разпознаване на предметите: ........................................................................................................................ 27
Сигнализиране: .............................................................................................................................................. 27

Регламент МФК 2019г.

Стр. 5 от 65

Взимане/ връщане на предмета .................................................................................................................... 27
Търсене на след на повод и на свободно водене .......................................................................................... 28
Повод за следа ............................................................................................................................................... 28
Свободно водене ........................................................................................................................................... 28
Отчитане / докладване................................................................................................................................... 28
Минаване по трасето ..................................................................................................................................... 28
Ъгли ................................................................................................................................................................ 28
Поощряване ................................................................................................................................................... 28
Прекратяване/ Дисквалификация .................................................................................................................. 29
Допълнителни критерии за оценяване / Отговорности на съдията (LR): ...................................................... 29
Отнемане на точки за всички нива на изпитване .......................................................................................... 29
Фаза B –Послушание: .............................................................................................................................................. 30
Команди: ........................................................................................................................................................ 30
Допълнителни команди: ................................................................................................................................ 30
Разпределение и Точкови стойности на упражненията на отделните нива .................................................. 31
Специални за IBGH 1 - 3: ................................................................................................................................. 32
Специални изисквания за IBGH 3 ................................................................................................................... 32
Упражнения в IGP-V и IGP-ZTP ........................................................................................................................ 33
Бележка .......................................................................................................................................................... 33
Начало и край на упражнение ....................................................................................................................... 33
Основна позиция ............................................................................................................................................ 33
Надграждане .................................................................................................................................................. 33
Взимане .......................................................................................................................................................... 33
Повикване / Начало / Финал .......................................................................................................................... 33
Поощрение .................................................................................................................................................... 34
Неправилно позициониране .......................................................................................................................... 34
Пускане на гира по команда .......................................................................................................................... 34

Гири ................................................................................................................................................................ 34
Препятствие ................................................................................................................................................... 34
А- образна стена ............................................................................................................................................. 34
Описание на упражнението: .......................................................................................................................... 35

Регламент МФК 2019г.

Стр. 6 от 65

Ходене на ред на повод и без повод ............................................................................................................. 35
Шаблони с приети диаграми за водене на ред: ............................................................................................ 36
Изпълнение .................................................................................................................................................... 36
Команда „седни“ в движение (за всички изпитни нива): .............................................................................. 37
Долу и повикване ........................................................................................................................................... 37
Команда „стой“ в движение IGP-2 и IBGH-3 ................................................................................................... 37
Команда „стой“ в движение с бърз ход (само за IGP-3)................................................................................. 38
Апорт на равен терен ..................................................................................................................................... 38
Основна позиция пред еднометровото и“ А“- образното препятствие......................................................... 38
Апорт над еднометровото препятствие ......................................................................................................... 38
Изкачване по „А“- образното препятствие (само за IGP-1) ............................................................................ 39
Апорт над „А“- образното препятствие .......................................................................................................... 39
Изпращане напред на кучето с команда „легни“ .......................................................................................... 40
Команда „легни“ с дразнител ........................................................................................................................ 40
Поощряване ................................................................................................................................................... 41
Задължително отнемане на точки ................................................................................................................. 41
Фаза C – Защита (IGP 1-3): ....................................................................................................................................... 42
Общи разпоредби .......................................................................................................................................... 42
Маркиране на полето ..................................................................................................................................... 42
Палатки ........................................................................................................................................................... 42
Основни изисквания....................................................................................................................................... 42
Критерии за оценяване .................................................................................................................................. 42
Допълнителни команди – Отнемане на точки ............................................................................................... 43
Изпитни нива IGP-1 до IGP-3 (упражнения и точкуване)................................................................................ 43
Явяване ........................................................................................................................................................... 44
Търсене на фигуранта ..................................................................................................................................... 44
Стоене и облайване (10 за стоене и 5 точки за облайване) .......................................................................... 44
Предотвратяване на опит за бягство на фигуранта ....................................................................................... 46
IGP-1 ............................................................................................................................................................... 46
IGP-2 иIGP-3 .................................................................................................................................................... 46
Опит за бягство (IGP-1 – IGP-3) ....................................................................................................................... 46

Регламент МФК 2019г.

Стр. 7 от 65

Край на упражнението ................................................................................................................................... 47
Обратно транспортиране IGP-2 ...................................................................................................................... 47
Обратно транспортиране IGP-3 ...................................................................................................................... 47
Атака над кучето при обратно транспортиране: само за IGP-3 ...................................................................... 48
Атака над кучето в движение ......................................................................................................................... 48
Защита при нападение,от защитната фаза и завършване на фаза C IGP-2 и GP-3 ......................................... 50
Допълнителни изпитвания: ............................................................................................................................ 50
IGP-ZTP ............................................................................................................................................................ 50
IGP-V ............................................................................................................................................................... 51
Търсене 1 – 3 (FPr 1 – 3) .................................................................................................................................. 52
Послушание 1 – 3 (UPr 1 – 3) .......................................................................................................................... 53
Защита 1 – 3 (SPr 1 – 3) ................................................................................................................................... 53
Тест за работно куче 1 до 3 (GPr 1-3) .............................................................................................................. 53
Изпит за разпознаване на предмет 1 – 3 (StPr 1 – 3) ...................................................................................... 53
Диаграми ........................................................................................................................................................ 57
Допълнителна информация за IGP (Международен Правилник за Работещи Кучета) ........................................ 63
Сляпо търсене ................................................................................................................................................ 63
Подготовка за предотвратяване на бягство ................................................................................................... 63
Еднометрово препятствие с подвижна плоскост ........................................................................................... 64
„А“- образно препятствие .............................................................................................................................. 65
Гири ................................................................................................................................................................ 65

Регламент МФК 2019г.

Стр. 8 от 65

Основни съкращения:
FCI –Federation Cynologique International – Международна Федерация по Кинология
IGP- International Utility Dog trial regulations – Международен Правилник за Изпитване на Работещи Кучета
NGPO- National Utility Dog Trial regulations- Национален Правилник за Изпитване на Работни Кучета
LAO – National Organization – Национална Организация
PL - Trial Secretary – Домакин на събитието
AKZ – Training degree- Придобита степен на обучение
LR – Trial judge- Изпитен съдиа
GST- Basic Position – основни позиции
PO - Trial regulations – Изисквания на изпита
RA - Judge Instruction – Съдийски инструкции
HZ - Verbal Command- Гласова команда
PL - Trial Secretary – Домакин на събитието
HL - Helper - Фигурант
HF - Dog Handler – Водач на кучето

FL - Track Layer – Човек подготвящ трасето за следа
Валидност:
Тези правила влизат в сила от 01.01.2019 година.Тези правила са изготвени от Комисията за
Работните Кучета към МФК И бяха одобрени и потвърдени от Главен Комитет към МФК през февруари 2018г.
От момента, в който тези правила за изпитване, влязат в сила,
всички предишни правила губят тяхната валидност. Този правилник е
изготвен и разработен от комисията в Германия.
Този правилник (IGP) важи за всички МФК членове и договорни партньори.
Всички международни изпитни мероприятия, свързани с обучение и състезания са подвластни на
този правилник.
В случай на неточност, немският текст на правилника има по-голяма тежест, от тези правилници,
които са преведени на други езици.
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Основна информация:
Изпитните събития и конкуренцията трябва да служат за две цели.
1. След преминаване на теста, отделното куче трябва да получи признание за неговата "специална
цел".
2. Принос към цялостното здраве, фитнес и работна етика на кучето.
Националната организация се насърчава да популяризира регламентите за международните работни
кучета. (IGP) Особено международните състезания трябва да се провеждат в рамките на концепцията за
международни правила за работни кучета. Всички изпити и състезания подлежат на правилно спортсменство
по отношение на поведението на участниците. Тези правила са задължителни. Всички участници трябва да
отговарят на едни и същи изисквания за работа. Изпитите трябва да се публикуват чрез известяване на
членовете за мястото и началото.
Изпитите и състезанията трябва да съответстват на завършените изпитни нива или на отделните фази
на съответните нива на изпитване. Само при завършване на изпитното ниво ще се придобива звание. Званията
трябва да бъдат приети от всички държави-членки на FCI (МФК).
Всяко ниво на изпитване може да се повтаря неопределен брой пъти. Нивата на изпитване, трябва да
бъдат завършени по ред (Ниво 1 - 2 - 3) Кучето може да премине на следващото ниво само след успешно
преминаване на предишното ниво с минимален задоволителен рейтинг във всяка фаза. Кучето трябва да бъде
показано на най-високото преминато ниво. Изключение се прави, когато няма класация или квалификация
и"повтарящият" няма постижения свързани с изпита.

Изпитен сезон:
Изпитите могат да се провеждат целогодишно, ако атмосферните условия са благоприятни и
здравословното състояние на водача и кучето не са изложени на риск. В противен случай събитието не може
да се състои. Това решение се взима само от изпитния съдя (LR). Индивидуалната национална организация
може да наложи ограничения относно изпитния сезон за своя район.

Изпитни дни:
а) събота, неделя и празници
Изпитните дни обикновено се провеждат през уикенда, както и празниците.
Тестовете за BH / VT могат да се извършват само в официален изпитен период.
Възможно е провеждането на тестовете BH / VT и IGP-1 / IFH-1 в двудневен изпит (петък-събота),
(събота-неделя) в един или в два различни клуба. Няма време за изчакване между BH / VT и IGP-1 / IFH-1.
Пример: петък-събота BH, неделя- събота IGP-1 или IFH-1
б) Изпити в петък
Изпит в петък може да бъде в съчетание само със изпит в събота.
Забележка: Петък може да бъде осигурен само ако в събота са записани за участие повече кучета, отколкото
могат да бъдат оценени. Началното време не е по-рано от 12:00 часа. Броя на участниците за IGP / IFH се
намалява на наполовина. За BH / VT изпитвания могат да бъдат изпитвани до 7 кучета.
Изпит в петък и събота за тестовете по IGP / IFH, трябва да завърши в събота.
Индивидуалните кучета също могат да бъдат изпитани в петък.
Изключение: Ако участниците, които планират да изпробват кучетата си за IGP-1 или IFH-1 в събота / могат да
започнат в петък за BH / VT и след това в събота те могат да участват в IGP-1 или IFH-1. Това не води до
"превишаване" на броя на участниците. Клубовете трябва да внимават при изпълняването на указанията за
явяване на изпити.
в) Правила за празници
По време на празници горепосочената информация може да бъде следвана.
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Организация на изпитите / Домакин (PL)
Домакинът (PL) отговаря за организирането на събитието. Той / тя финализира и контролира всички
необходими нива на работа, отговаря за подготовката и провеждането на изпита Той / тя трябва да гарантира
за правилното изпълнение на събитието и трябва да бъде на разположение на съдията по време на
събитието.
Домакинът (PL) не може да показва куче или да приема други задължения. Той / тя отговаря за:
· Получаване на необходимите документи за събития.
· Намиране на подходящи полета за поставяне на следата, за всички изпитателни нива, съгласно правилата.
· Сключва договор или урежда споразумение с, притежателите на имоти на проследяващите полета или от
отговарящите за земята институции.
· Да осигури опитни на доброволци, като например фигуранти за защита, човек поставящ следи по терен,
група от хора за BH и др.
· Получаване на разрешението за събитие.
· Да осигури подходящо оборудване и подходящите средства за защита на фигуранта.
· Предоставяне на писмени формуляри, като пробни листове на съдиите, изпитни списъци за всички нива и др.
· Да разполага с работни книжки, родословие, сертификати за ваксинация и, ако е необходимо, с
допълнителни копия от документите.
Минимум три дни предварително, домакина (PL) трябва да информира съдията (LR) за
местонахождението, началното време, указания, типа на изпита и броя на записаните кучета.
Непредоставянето на тази информация може да доведе до отказ от страна на съдията (LR).
Разрешението за събитието трябва да бъде предоставено на съдията (LR) преди началото на изпита.

Изпитен надзор
Националните организации (LAO) на FCI имат право да упражняват надзор. Националната
организация (LAO) на FCI може да назначи опитен човек, който да наблюдава събитието, за да се гарантира, че
събитието се провежда в съответствие с правилата, посочени в Правилника на FCI за IGP от 2019 г.

Съдии на изпитите (LR)
Съдиите (LR), които са упълномощени да оценяват изпита по международният правилник за
работещи кучета, могат да бъдат поканени от клубът- домакин или по решение на Националната организация
(LAO). По отношение на световните първенства съдиите (LR) ще бъдат канени от FCI Utility Dogs
Commission(Комисията за Работните Кучета). Броят на съдиите (LR), поканени за съдебен процес, зависи от
клуба- домакин.
Съдии (LR) нямат право да оценяват кучета, които са тяхна собственост или живеят при него, или
кучета, чиито собственици пребивават с него, или кучета, които са собственост на друго лице от едно
домакинство.
На изпитният съдия не е разрешено да води куче, в изпит, в който, той самият е официален съдия.
Съдията (LR) не може да нарушава или влияе на работата на кучето чрез поведението си.Съдията (LR)
отговаря за придържането и правилното изпълняване на правилника. Той е упълномощен да прекрати изпита
при неспазване на правилата и/или инструкциите му.В такива случаи, съдията трябва да предостави писмен
доклад до съответната служба на Националната организация.
Съдията (LR) има право да дисквалифицира водач, в случай на неспортсменско поведение, носене на
мотивационни предмети, неспазване на правилата, неспазване на указанията за правата на животните и
всичко срещу местните закони. Преждевременното прекратяване на изпитването трябва да бъде
документирано в работната книжка. В случай на дисквалификация всички придобити точки, по време на
изпита, няма да бъдат признати.
Решението на съдията е окончателно и неоспоримо. Всяка форма на критика, относно решението му,може да
доведе до изгонване от мястото и до налагане на дисциплинарни наказания. В оправдани случаи, които не се
основават на факти, а на нарушения на правилата от съдията (LR), жалба може да бъде подадена в рамките на
8 дни от събитието. Това оплакване трябва да бъде направено в писмена форма, като ищецът и поне един
свидетел го подпишат и го представят чрез домакинстващият клуб или националната организация (LAO).
Подаването на жалба не води автоматично до отхвърляне на решението на съдията (LR). Решението по
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жалбата засяга Националния комитет, който може да подаде жалбата към Комисията за Работни Кучета към
FCI и да така да се вземе окончателното решение.

Разрешение за участие на изпит
В деня на изпита, кучето трябва да е достигнало минималната изисквана възраст. Не се допускат никакви
изключения. От кучето се изисква да е преминало BH-VT в съответствие с правилата, определени от
националната организация (LAO).
Необходимата възрастова граница за BH / VT трябва да бъде определена от националната организация, но
никога не може да бъде под 12 месеца.
Нужно минато ниво
Минимална възраст
GH 1
BH-VT
15 Месеца
IBGH 2
IBGH 1
15 Месеца
IBGH 3
IBGH 2 или Obedience 1 или IGP 1
15 Месеца
IGP-V
BH-VT
15 Месеца
IGP-1
BH-VT
18 Месеца
IGP-2
IGP-1
19 Месеца
IGP-3
IGP-2
20 Месеца
IFH-V
BH-VT
15 Месеца
IFH-1
BH-VT
18 Месеца
IFH-2
IFH-1
19 Месеца
IGP-FH
BH-VT
20 Месеца
IGP-ZTP
BH-VT
18 Месеца
F. Pr. 1-3
BH-VT
15 Месеца
U.Pr. 1-3
BH-VT
15 Месеца
G.Pr 1-3
BH/VT
15 Месеца
S.Pr. 1-3
BH-VT
18 Месеца
Stö.Pr. 1
BH-VT
15 Месеца
Stö.Pr. 2
Stö.Pr . 1
15 Месеца
Stö.Pr. 3
Stö.Pr. 2
15 Месеца
IAD
BH-VT
16 Месеца
Упражненията FPr 1-3 се провеждат съгласно правилата на IGP 1-3 за фаза А, упражненията UPr 1-3 се
провеждат съгласно правилата на IGP 1-3 за Фаза Б, упражненията SPr 1-3 се провеждат съгласно правилата на
IGP за Фаза С. Упражненията Gpr 1-3 се провеждат съгласно Правилника за покорство и защита IGP 1-3 за Фаза
Б и В.
Тези упражнения могат да бъдат провеждани, като отделни фази, без да се получава официален
сертификат (работно звание). Не се допускат изпити само със фаза по защита.
Водачът на кучето, може да избере в кое ниво на тези изпитания, той / тя ще започне без да има
взето,предходно по-ниско ниво.
Кучета, независимо от размера, породата или родословието си, могат да участват в изпита. Кучето
трябва да е в добро физическо състояние, за да изпълни изискванията на IGP.
Женски кучета е период на разгонване, могат да участват във всички пробни събития, но трябва да
бъдат показани отделно от кучетата на другите водачи.Във фаза А те ще проследяват заедно с останалите
кучета, които са влезли в изпита, но в останалата фаза / фази те ще бъдат показани в края, след като всички
останали кучета са завършили изпита. Женските, които са видимо бременни, кърмят или имат кученца с тях,
не могат да участват.
Болните кучета и животни, с предположение за заразна болест, се изключват от всички изпитни
събития. В случай на съмнение, ветеринарният лекар ще вземе окончателното решение. Отделна публикация
на FCI и/или националната организация, предоставя информация за ограничени периоди, за бременни и
кърмещи кучки.

Анти - допинг правила и ваксини
Куче, регистрирано от неговия собственик за участие в състезание и поставено от него или от водача
си, на изпитният терен, трябва да е чисто от всички наркотични вещества в неговите тъкани, телесните му
течности и екскрементите му, в деня на събитието, които са изброени в списъка за забранени вещества на FCI.
Списъкът на веществата, процедурата за тестване на забранени вещества и възможните санкции за
нарушения са публикувани в съответния набор от правила на FCI. Националните организации могат да
разширят тези разпоредби на своя отговорност. Кучето трябва да има ваксинация против бяс, доказана с
ваксинен стикер.
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Социална съвместимост
Куче, което по всяко време на състезанието (преди, по време или след собственото си представяне)
ухапе лице или друго куче, опитва се да хапе, атакува или опитва да атакува, е дисквалифицирано от
състезанието. Всички точки се отнемат и кучето е дисквалифицирано (DQ), дори ако кучето е завършило
всичките 3 фази. При двудневно събитие, дисквалификацията важи и до втория ден, така че кучето да не може
да започне или да продължи в изпита.
В случаи на агресия към кучета се извършва незабавна дисквалификация (DQ). Преди кучето да може
да участва в друг изпит, собствениците му/ водачът му, трябва да докажат чрез изпит или по време на
състезание, че екипът (кучето) отново е положил успешно BH-VT тест за поведение.Дисквалификацията се
вписва от съдията, във всички записи за изпълнението, като работни книжки, родословие и всички документи,
които са му предоставени и е подписал.
Вписва се като : "Дисквалификация поради кучешка агресия, кучето трябва да се яви отново в BH-VT с
поведенчески тест."

Дневни фази за изпитни нива
FPr, UPr и SPr, 1-3
GPr 1-3
IBGH 1-3
IFH-V / Пригодност за търсене на следа
IFH-1, IFH-2 и IGP-FH
Begleithundeprüfung (BH-VT) / изпит за куче- компаньон
IGP-Vorprüfung (V) / IGP- Пригодност
IGP- Zuchttauglichkeitsprüfung (ZTP) /IGP Отговарящ на
породата
IGP 1 - 3
Stöberprüfungen 1-3 / Търсене на предмет 1-3
Тест по издражливост

Равносилно на 1 фаза
Равносилно на 2 фаза
Равносилно на 1 фаза
Равносилно на 1 фаза
Равносилно на 3 фаза
Равносилно на 2 фаза
Равносилно на 2 фаза
Равносилно на 3 фаза
Равносилно на 3 фаза
Равносилно на 1 фаза
Равносилно на 1 фаза

За големи събития, планирани от Националната организация (LAO), могат да бъдат създадени
специални разпоредби.
Националната организация (LAO) внася предложение до Комисията FCI за работни кучета, която
прави окончателното решение.

Участници на изпитите
Участникът в изпита трябва да спази, крайния срок за участие в събитието. Участникът също така се
съгласява да заплати таксата за участие след подаване на формуляра за участие. Ако участникът не може да
участва по каквато и да е причина, той трябва незабавно да уведоми Домакинът на събитието (PL). От
участника се изисква да предостави сертификат за ваксинация и да спазва законите за правата на животните.
Участникът трябва да се придържа към инструкциите на съдията (LR), както и на домакина (PL). Водача, трябва
да представи кучето си по спортсменски начин, независимо от резултатите във всяка една фаза, той е длъжен
да продължи и в останалите фази на събитието. Изпитът завършва с резултатите (церемония по
награждаването) и връщането на работната книжка.
Изпитът (изпитването) трябва да има минимум 4 участника на ден за изпитание. Минималният брой
участници на ден може да бъде по-малък, ако след BH / VT изпит, тези кучета преминават и участват в
следващите изпити (IGP-1, IFH 1) на едно и също събитие. Водачът може да участва в изпит само със същото
куче. (Двудневният тест се разглежда като изпитно събитие.) Водач на кучета, може да въведе максимум две
кучета за участие в събитие. Куче може да получи само едно звание в рамките на дадено събитие.
Изключение: BH / VT във връзка с друго звание придобито от ниво 1.
Необходимо условие за участие в събитие е собственикът и водачът на кучето, да членуват към клуб
на националната организация, който е признат от FCI. Изключение от това може да бъде направено от
националната организация само за изпити по ВН / VT.

Водач с увреждане (инвалид)
Ако водачът на кучето, не може да извърши правилно част от упражнението поради физически
увреждания, той трябва да уведоми съдията (LR) преди началото на изпита. Ако поради физически
затруднения водачът, не може да представи кучето от лявата страна,тогава кучето може да бъде представено
по същия начин от дясната страна. Националните организации също могат да наложат допълнителни
ограничения.
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Изисквания за нашийник / носенето на повод:
По време на изпита, трябва да се носи едноредов душач с едри звена, сложен в отпуснато състояние.
BH / VT позволява използването на други видове нашийници, които включват кожен нашийник, текстилен
нашийник или нагръдник. За IBGH за ниво 1 до ниво 3, са разрешени подобни нашийници до BH/VT с
изключение на нагръдник.
За изпита по следа,на кучето е разрешено да носи, нагръдник подходящ за следа или жилетка към
изискването за душач с едри звена, сложен в отпуснато състояние.
Повод трябва да бъде носен,за цялата продължителност на изпита. Може да бъде прибран или да
се носи от водача,закачен за халка, на страна, противоположна на работната страна на кучето.

Задължителен намордник:
Изискванията за извеждане на кучета на публично място, се спазват според, законите на отделните
държави. Водачите на кучета (HF), които са обвързани от тези закони, могат да покажат кучетата си, в теста BH
/ VT с намордник.

Подвеждане под отговорност:
Собственикът на кучето е отговорен за всякакви телесни повреди или материални щети, причинени
от кучето. Следователно той / тя трябва да е готов да покритие разходите за такива случаи. В случай на
злополука по време на изпита, водачът на кучето (HF) носи отговорност за себе си и кучето си. Водачът (HF)
трябва да се съобрази с инструкциите на съдията (LR) и организационния клуб, и по този начин, изпълнява по
свое собствено желание инструкциите, на свой риск.

Ваксини:
Доказателството за ваксинации, извършено от сертифициран орган (сертификат за ваксинация),
трябва да бъде представено на съдията (LR) или на домакина (PL).

Церемония по награждаването / трофей:
Церемониите за награждаване се провеждат отделно след различните етапи на изпитанията. Ако
същият брой точки са присъдени на повече кучета в IGP ниво 1 -3,резултатът (най-висок резултат) получен на
фаза С е решаващ. Ако точките, присъдени тук, са еднакви, тогава най-високият резултат от фаза Б е решаващ.
Ако точките са еднакви за трите фази, всички кучета получават еднакво оценяване. Ако същият брой точки се
присъжда на повече кучета в IGP-FH, резултатът (най-висок резултат) в следата е решаващ. Ако точките,
присъдени в двете дисциплини, са еднакви, всички кучета получават същата оценка. Всички участници трябва
да присъстват на церемонията по награждаването. Изпитите завършват официално с церемонията по
награждаването и връчването на работните книги.

Звание за работно куче:
Званието "Международен работещ шампион" (CIT) ще бъде издадено от FCI по искане на водача (HF)
чрез Националната организация (LAO).
Наградите CACIT и резервациите за CACIT кучета се предоставят на състезателите, получили
разрешение от FCI, и за кучета, които са преминали на най-високо ниво (клас 3).Всички национални
организации на FCI (LAO) трябва да бъдат поканени на събитие на CACIT. Трябва да бъдат поканени минимум 2
съдии (LR), като един съдия е от друга национална организация (LAO). Наградите се присъждат по
предложение на съдиите (LR). CACIT и резервирането на CACIT, могат да се дават само на кучета, съгласно
следните препоръки:
·Минималният рейтинг "много добър" е постигнат при шоу събитие.
· По време на изпита е получен минималният рейтинг "Много добър". Наградата не е автоматична.
· Свързани с постигнатия рейтинг.
· Кучешките породи, принадлежащи към групи 1, 2 и 3 от номенклатурата на породите на FCI, които
са обект на работни изпити (работни и кучета на следа)
Званието "Национален работен шампион" ще бъде регламентирано от Националната организация
(LAO). На изпитен период се присъжда само един (1) CACIT и един (1) резерв CACIT.
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