PACK COURSING‘O VARŽYBŲ TAISYKLĖS

I TIKSLAS
Patikrinti ir įvertinti kurtų darbines savybes – gebėjimą persekioti masalą akimis ir savybę
dirbti darnoje su kitais šunimis, puoselėti minėtas savybes, bei medžioklinius kurtų instinktus.
II BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Pack Coursing‘as yra sportinė rungtis imituojanti medžioklę, kurios metu vertinamas
trijų, tos pačios veislės šunų grupės darbas.
2.2. Pack Coursing‘o varžybose gali dalyvauti šunys/kalės, turintys FCI pripažįstamus kilmės
liudijimus. Lietuvoje gyvenantys šunys registruojami nurodę LŠVK numerį ir pateikę Lure
Coursing‘o bėgimų licenciją.
2.3. Šiose Taisyklėse naudojami specifiniai terminai ir trumpiniai:
-

Pack coursing‘as – Trijų šunų grupės (pack) mechaninio „kiškio“/masalo
persekiojimas;
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;.
CACL - “Certificats d’Aptitude au Championnat de Lévriers”;
LT PC CH - Lietuvos Pack Coursing‘o Čempionas.
III DALYVIAI

3.1. Į varžybas 3 tos pačios veislės šunys/kalės registruojami, kaip grupė.
3.2. Registracijos metu gali būti nurodomas ir atsarginis šuo. Atsarginis šuo negali būti
registruotas kitose grupėse kaip pagrindinis bėgikas, ar kaip kitos šunų grupės atsarginis šuo.
3.2.1. Pack Coursing‘e dalyvaujančių šunų veislės:
- Visi X FCI grupės šunys/kalės;
- V FCI grupės „antikiniai kurtai“ ir basendžiai;
- VI FCI grupės atstovai – Rodezijos Ridžbekai;
- Visi nepripažintų veislių kurtai, nepripažinti podenkai ir lietuvių skalikai.
3.3. Registracija
3.3.1. Viena registracinė forma skirta trijų šunų grupei (ir atsarginiam šuniui).

3.4. Dalyviai privalo pateikti ir nurodyti:
-

FCI pripažįstamą kilmės liudijimą;
Lure Coursing‘o licenciją;
Užpildytą registracinę formą, kurioje nurodomas: šuns vardas, identifikacijos
numeris, LŠVK numeris (Lietuvoje registruotiems šunims), kilmės liudijimo numeris
ar kita atitinkama numeracija (dalyviams iš užsienio), Lure Coursing‘o licencijos
numeris, šuns/kalės gimimo data, šuns/kalės lytis, savininkas, savininko kontaktai,
vipetų ir levrečių ūgiai.
IV Renginių organizavimas

4.1. Varžybos ir kiti renginiai, turi būti rengiami laikantis šių taisyklių, FCI/LKD
reikalavimų, LCRVTK reglamento, bei sudarant kuo saugesnes sąlygas dalyvaujantiems
šunims.
4.2. Rengiant varžybas turi būti pateikta ši informacija:
-

renginio vieta, laikas;
renginio organizatoriaus (atsakingo už renginį LKD klubo ar atsakingo asmens)
kontaktiniai duomenys;
teisėjų pavardės;
trasos duomenys (danga, metražas ir kt.);
registracijos laikas;
registracijos įkainiai.

4.3. Varžybos vyksta užsiregistravus mažiausiai 3 grupėms.
4.4. Neatvykusiems dalyviams pinigai negrąžinami (grąžinami tik šuniui žuvus ar susirgus ir
pateikus organizatoriams veterinaro pažymą, patvirtinančią faktą).
4.5. Atsarginis šuo
4.5.1. Jei grupėje užregistruotas šuo/kalė nebegali tęsti bėgimo dėl traumos, ar dėl kitų
veterinaro nurodytų priežasčių, tada leidžiama bėgti atsarginiam šuniui/kalei. Atsarginis
šuo/kalė negauna atskiro įvertinimo, jo/jos gautas įvertinimas sumuojamas grupės įvertinime.
Jei nėra atsarginio šuns/kalės, antrame rate bus vertinamas dviejų šunų/kalių darbas grupėje.
4.6. Veterinaras
4.6.1. Veterinarijos gydytojas patikrina įrašus apie privalomus skiepus, įvertina šunų/kalių
būklę, kondicija, bei įvertina vyresnių šunų tinkamumą dalyvauti varžybose.
4.6.2. Prieš pradedant antra bėgimų ratą, veterinarijos gydytojas vėl įvertina šunų/kalių būklę.
4.6.3. Esant būtinybei, veterinarijos gydytojas gali neleisti šuniui/kalei tęsti bėgimų.
4.6.4. Įvykus traumai, veterinaras turi suteikti šunims/kalėms pirmąją būtinąją pagalbą.
4.6.5. Veterinaras gali nušalinti nuo varžybų:
-

rujojančią kalę;
nėščią kale;

-

sergantį šunį/kale;
neatsigavusį šunį/kalę po pirmo bėgimo;
pasijutusį blogai po pirmo bėgimo;
Nušalinimo priežastys atžymimos, kaip “nušalintas veterinaro”.
Jei nušalinus nu bėgimų vieną šunį/kalę nėra papildomo šuns – šalinama visa grupė.

4.7. Pack Coursing’o rengimo tvarka
4.7.1. Atvykę į varžybų vietą dalyviai privalo prisiregistruoti. Registracijos metu reikia
pateikti licenciją, mokėjimo patvirtinimą. Veterinarui pateikiamas veterinarinis pasas.
Prisiregistravę dalyviai burtų keliu ištraukia savo šunų grupės starto numerį.
4.8. Pack Coursing‘o įrašams naudojama Lure Coursing‘o knygelė.
4.8.1. Įrašomi duomenys apie šuns dalyvavimą varžybose:
- data;
- varžybų tipas (jei nenaudojami papildomi lapai Pack Coursing’o įrašams);
- vieta;
- renginio organizatorius;
- pirmojo bėgimo taškai,
- surinktų taškų suma;
- rezultatas ir dalyvių skaičius;
- suteiktas titulas;
- teisėjo parašas.
4.9. Dalyvių skirstymas į klases
4.9.1. Pack Coursing’o varžybose šunys/kalės nėra skirstomi į klases.
4.10. Reikalavimai šunims:
- atitikti minimalų leistiną dalyvių amžių: levretės, vipetai, sicilijos kurtai ir basendžiai gali
dalyvauti nuo 15 mėn. amžiaus, kitų veislių šunys gali dalyvauti sulaukę 18 mėn. amžiaus;
- maksimalus dalyvių amžius yra 6 metai. Jei šuniui/kalei varžybų sezono metu suėjo minėtas
amžius, tai šuniui/kalei leidžiama dalyvauti bėgimuose iki to sezono pabaigos;
- pageidaujančių dalyvauti ilgaplaukių šunų/kalių kailis negali būti patrumpintas;
4.11. Varžybų rangai
4.11.1. Nacionalinės Pack Coursing’o varžybos. Suteikiamas LT PC CACL.
4.11.2. ”Lietuvos Pack Coursing’o Nugalėtojas XX metai”. Rengiamas kartą metuose.
Jų metu suteikiamas “Lietuvos Pack Coursing’o Nugalėtojo” titulas ir LT PC CACL.

4.12. Pack Coursingo laukas ir trasa
4.12.1. Pack Coursing’o varžyboms rengti reikia erdvaus lauko, kuriame saugiai tilptų
metražo reikalavimus atitinkanti trasa.
4.12.2. Trasos ilgis levretėms, vipetams, basendžiams, sicilijos kurtams turi būti 600 metrų.
4.12.3. Trasos ilgis visoms likusioms veislėms nuo 600 iki 1000 metrų.
4.12.4. Trasos pastatymui naudoti 4-8 posūkius (jei reljefas reikalauja – gali būti daugiau).
Startas prasideda 80 metrų ilgio tiesiąją. Atstumas tarp posūkių maždaug 50-200 metrų,
priklausomai nuo pievos formato ar reljefo.
4.13. Kitas lauko inventorius
4.13.1. Masalo traukimo mašina turi būti pakankamai galinga, posūkių mechanizmai –
saugūs, plokšti, tvirtai įkalti į žemę. Masalas turi būti pakankamai didelis, ryškus ir šią savybę
turi išlaikyti iki varžybų pabaigos.
4.14. Operatoriaus darbo ypatumai
4.14.1. Artėjant prie posūkių, operatorius turi sudaryti šunims galimybę maksimaliai priartėti
(5 – 15 metrų) prie masalo, kad šunys galėtų deramai įveikti posūkius. Tiesiose atkarpose
masalas traukiamas 30-50 metrų atstumu prieš šunis.
4.14.2. Antram bėgimui būtina apsukti trasos kryptį.
4.15. Liemenės, antsnukiai, antkakliai
4.15.1. Visi šunys privalo bėgti su antsnukiais (kurie atitinka Lure Coursing’e keliamus
reikalavimus) ir skiriamosiomis liemenėmis.
4.15.2. Naudotinos liemenių spalvos: balta, mėlyna, raudona. Šuns šeimininkas
registruodamas šunį pasirenka liemenės spalvą. Varžybų eigoje liemenės spalva nekeičiama.
4.15.3. Šunų paleidimui gali būti naudojami greitojo paleidimo pavadžiai, arba tiesiog virvė.
Tokiu atveju šunys gali bėgti su antkakliais.
4.16. Startavimas
4.16.1. Starto numeris traukiamas burtų keliu ir jis galioja abiem bėgimams.
4.16.2. Maždaug 20-30 minučių prieš bėgimą šunys/kalės turi būti aktyviai vedžiojami, kad
apšiltų.
4.16.3. Į starto vietą gali eiti šunų grupė su 3 vedliais.
4.16.4. Startuotojas vedliui (-iams) paaiškina, kada ir kiek nutolus masalui reikia
savarankiškai paleisti šunis.
4.16.5. Masalas pradedamas traukti už aukštesnės žolės, dirbtinės kliūties ir šunims/kalėms
pasirodo netikėtai. Pasirodžius masalui vedliai patys, be startuotojo įspėjimo, paleidžia šunis.
4.17. Starto pakartojimas
4.17.1. Pakartotinai tenka startuoti jei:
- įvyko techniniai nesklandumai;

- trasoje pasirodė laukinis gyvūnas;
- vedlys (-iai) per anksti paleido šunis ir jie pagavo masalą;
- teisėjams nusprendus, bėgimas gali būti tęsiamas nuo bet kurios sustojimo vietos.
4.18. Varžybų eiga
4.18.1. Pack Coursing’o varžybas vertina mažiausiai du teisėjai. Vienas jų skiriamas vyr.
Teisėju.
4.18.2. Teisėjavimas prasideda, kai vedliai/savininkai su šunimis/kalėmis ateina į lauką.
Baigiasi – kai šunys/kalės yra prisegami ir išeina iš lauko.
4.19. Diskvalifikacija
4.19.1. Kadangi vedliai/savininkai patys formuoja bėgimo grupes, tai jei bėgimo metu šunys
viena kitą stumdo, rodo agresiją - toks grupės suformavimas yra vedlio/savininko klaida. Už
tai nėra diskvalifikuojama.
4.20. Nušalinimas nuo bėgimo
4.20.1. Jei bėgimo metu visi grupės šunys/kalės rodo vieni kitiems agresiją - tokią grupę
galima palikti be įvertinimo. Sprendimą priima vyr teisėjas.
4.20.2. Kiti galimi atvejai, kada nušalinama nuo bėgimų:
-

jei į trasą išbėga kito dalyvio šuo;
jei grupė ne pagal savo starto numerį išėjo į startą;
jei nepasirodė starte;
jei apranga, arba antsnukiai neatitinka reikalavimų.

4.21. Bėgimo nutraukimas
4.21.1. Teisėjas, veterinaras ar operatorius gali bet kada sustabdyti bėgimą, jei jis yra
pavojingas šuns/kalės sveikatai ir (ar) gyvybei. Jei bėgimas nutraukiamas antrame rate, tada
vertinama pagal pirmo rato taškus.
4.21.1. Savininkai/vedliai gali bet kada atšaukti šunis ir nebedalyvauti sekančiame bėgime.
Tada lieka galioti pirmojo rato rezultatai.
4.22. Vertinimas
4.22.1. Šunys vertinami kaip grupė, ne individualiai. Rezultatą vertina du (ar trys) teisėjai.
4.22.2. Atskirai vertinamas pirmas ir antras bėgimai. Šių bėgimų taškai yra sumuojami.
4.22.3. Vienas teisėjas maksimaliai gali skirti 100 taškų šunų grupei (3 šunims/kalėms) už
vieną ratą. Už abu ratus – 200 taškų. Atitinkamai, jei yra du teisėjai, tai maksimali dviejų ratų
taškų sumas bus 400 ir t.t.
4.22.4. Minimalus taškų skaičius, kurį būtina surinkti, kad patekti į antra ratą yra 100 (jei
teisėjauja du teisėjai) arba 150 (jei teisėjauja trys teisėjai).
4.22.5. Jei susumavus bėgimus, dvi šunų grupės gavo tokius pačius taškus, atsižvelgiama į:
- kuri grupė gavo daugiau taškų antrame bėgime;

- jei sutampa antro rato bėgimo taškai, tada atsižvelgiama į darnos vertinimo taškus;
- pagal svarbą sekantys kriterijai: masalo griebimas, greitis, persekiojimas, manevringumas ir
elgesys su pavadžiu;
- tokie patys vertinimo svarbos kriterijai galioja, jei dėl techninių dalykų galimas tik vienas
bėgimas.
4.23. Pack Coursing’o vertinimo kriterijai:
-

Greitis;
Entuziazmas ir Persekiojimas;
Manevringumas;
Masalo griebimas (traukiant ir sustojus);
Darna;
Elgesys su pavadžiu;
Elgesys be pavadžio.

4.24. Šunų poilsio laikas
Tarp pirmo ir antro starto turi būti ne mažesnė, kaip valandos laiko pertrauka.
V TITULŲ SUTEIKIMO TVARKA
5.1. Titulų suteikimo nacionalinėse varžybose tvarka:
- LT PC CACL suteikiamas šunų grupei, per abu bėgimus surinkus 300 taškų
(teisėjaujant 2 teisėjams), arba 450 taškų įvertinimą, jei teisėjauja trys teisėjai.
- „Lietuvos Pack Coursing‘o Nugalėtojas“ – suteikiamas šunų grupei, kuri varžybų ”Lietuvos
Pack Coursing’o Nugalėtojas XX metai” metu, surinko maksimalų taškų skaičių ir gavo LT
PC CACL.
5.2. Čempiono patvirtinimo tvarka:
- Titulas: Lietuvos Pack Coursing‘o Čempionas.
- Kad patvirtinti Lietuvos Pack Coursing‘o Čempiono titulą (LT PC CH) reikia pateikti 3 LT
PC CACL įvertinimus.
- Užsieniečiai, neturintys Pack Coursing‘o Čempiono titulo, tam, kad gautų LT PC CH
privalo pateikti 3 LT PC CACL įvertinimus.
- Užsieniečiai, turintys patvirtintą savo šalies Pack Coursing‘o Čempiono titulą, privalo
pateikti 1 LT PC CACL.
VI PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
6.1. Organizatoriai:
- derina su LCRVTK renginių datas ir rengia varžybas;
- garantuoja sklandžią bandymų eigą;
- kviečia pasirinktus teisėjus, asistentus ir lauko darbuotojus;
- Operatoriumi Pack Coursing’o varžybose gali dirbti tik oficialus LCRVTK operatorius;

- visiems dalyviams registracijos metu duodamas renginio katalogas;
- apdovanoja laimėjusius šunis (taurės, rozetės, kiti organizatorių ar rėmėjų įsteigti
apdovanojimai);
- organizatoriai neatsako už šunų, jų vedlių/savininkų saugumą ir jų patirtas traumas;
- organizatoriai neatsako už pabėgusius 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.
6.3.1. Saugumas yra esminis dalykas į ką reikia atsižvelgi rengiant varžybas. Veterinarijos
gydytojas gali uždrausti šuniui/kalei dalyvauti bėgime, jei jo/jos būklė sukėlė 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.
7.1.2. Diskvalifikuojama už:
- įžeidžiančius veiksmus ar pasisakymus teisėjo, organizatoriaus, pagalbinių darbuotojų
(asistentai, registratoriai, sekretoriai) ar lauko darbuotojų atžvilgiu;
- už grubų elgesį su šunimis;
7.1.3. Diskvalifikuoti turi teisę teisėjas arba varžybų organizatorius.

Pack Coursing’o teisėjavimo gairės:

Greitis
(max. 20)

Max.
Šunys yra labai
geri ir greiti

-1-2 taškai
Visi šunys yra
labai greiti

-3-5 taškai
Šuo negali
išsilaikyti
grupėje

Entuziazmas ir
Persekiojimas
(max. 10)

Visi šunys bėga
labai aktyviai ir
tiksliai

-

-

Manevringumas
(max.10)

Visi šunys
kontroliuojami
visos trasos
bėgime

Vienas/du
šunys išsimuša
iš bėgimo ritmo
dėl reljefo
kaitos

Šuns griuvimas
ar kito šuns
pastūmimas

Masalo
gaudymas
(max. 20)

Daugiau nei
vienas šuo
bandė pagauti
masalą
Visi šunys dirba
susitelkę kartu ir
pasikeisdami
bando pagauti
masalą

Darna
(max. 30)

Mažiau
pasikeitimų
gaudant masalą

Elgesys su
pavadžiu
(max. 5)

-

-

Elgesys be
pavadžio
(max. 5)

Šunys ramiai
laukia prie
masalo, kol ateis
šeimininkai

-

Vienas iš šunų
nebandė griebti
masalo.
Nėra aiškių
pozicijų,
„vaidmenų“
grupėje.
Šuo/Šunys
šokinėja, tampo
pavadį.
Šuo/šunys
bėgioja,
pabėga,
nesileidžia
pagaunami

-5-10 taškų
Šuo
akivaizdžiai
atsilieka nuo
kitų ir negali
bėgti su kitais
Vienas iš šunų
yra labai
pasyvus

Vienas iš šunų
nesusidomėjo
sustojusiu
masalu
Šunys
atsitrenkia
vienas į kitą,
demonstruoja
vienas kitam
agresiją
-

-

Starto numeris:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elgesys su pavadžiu 1-5 taškai
Elgesys be pavadžio 1-5 taškai
Manevringumas 1-10 taškų
Entuziazmas ir Persekiojimas 1-10 taškų
Greitis 1-20 taškų
Masalo gaudymas 1-20 taškų
Darna 1-30 taškų
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