СЪЮЗ Г Е Р МАНСКИ КУР ЦХ ААР

Удостоверение за положен изпит Solms
Организатор:
Място на изпита:
Собственик:
Водач:

Дата на изпита:

Име на кучето:
Родено на:
Майка:
Баща:

РК №
Номер от
регистрационния списък:

Пол:
РК №
РК №

DGStB-Nr.:
DGStB-Nr.:
Работни точки:

Безупречно

=

Много добър

=

Добър

=

Задоволителен =

Недостатъчен =
Незадоволителен

=

Обоняние
Търсене
Стойка
Работа във вода:

4h
4
3
2
1
0

а) претърсване за изгубен дивеч в дълбок обрасъл воден участък
б) претърсване на дълбок обрасъл воден участък с жива патица

Донасяне на изгубен дивеч

а) работа по ранен пернат дивеч (яребица / фазан) или
б) донасяне на яребица/фазан
в) донасяне по влачена диря от пернат дивеч (яребица / фазан, гълъб,

Бележки:

патица)

Донасяне по влачена диря от космат дивеч
полски/подземен заек

Начин на донасяне

б) патица
в) яребица / фазан / гълъб / патица

Водимост
Послушание
Желание за работа
Начин на ловуване:
Устойчивост при
изстрел:

видогласност
устойчиво

следогласност

неустановен

мълчаливо преследване

ловно облайване

слабо чувствително

чувствително

силно чувствително

страх от изстрел

Особености в поведението:
Плашливост или страхливост:

не може да се установи:

плашливо от жив дивеч

боязливо поведение към чужди хора

Телесни недостатъци: Недостатъците са установени от съдия
Захапка:
отклонения при
премолари:

без недостатъци

Очи:

без недостатъци

плашливо

боязливо

ръкобоязън

/ екстериорен съдия

клещовидна

кръстосана

молари:

предхапка

задхапка

други зъбни недостатъци:

ентропия

Недостатъци при
тестисите:

нервно

други недостатъци

ектропия

Цвят на очите:

светли

други очни недостатъци:

полутъмни

тъмни

Други сериозни телесни недостатъци:

Работа по следа (заек или лисица)

Присъден приз

работен код:

Звезда Андреас

Неиздържал – Описание на причините:
Оценка на поведението
1. Поведение по време на почивката:

2. Поведение по време на изпита:

(2) Кучето се дърпа на повода. Приближава се
често до водача си (при Золмс); ясно скимтене или
(4) Кучето лежи или при Дерби стои безшумно. Поведението му виене. Притеснително поведение по време на ловна
по време на ловна пауза не е притеснително. Водачът не се
пауза.
намесва.
(3) кучето се опитва няколкократно да напусне мястото си, но
(1) Кучето не може да бъде усмирено; опитва се
остава безшумно на определеното му място. Един знак от водача да отхапе повода; не може да бъде задържано на
бе достатъчен. Съвсем леко притеснително поведение по време мястото си. Лае силно. Значително притеснително
на ловна пауза.
поведение по време на ловна пауза.
Други констатации:

(4) спокойно
(3) скимти
(2) върти се - неспокойно
(1) много неспокойно

Подписи:

Ръководител на
изпитанията
VR-Nr.:

Главен съдия
VR-Nr.:

Съдия
VR-Nr.:

Съдия
VRNr.:

Екстериорен съдия:

Име:

Препечатване, както и обработка в електронни системи само с писмено разрешение на Съюз Германски Курцхаар

a) полски или подземен заек

