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Testo tikslas – nustatyti įgimtą šuns polinkį ganyti, paklusnumą, inciatyvumą ir švelnumą (taikų būdą).
Remiantis šio testo rezultatais galima lengviau atrinkti veisti skirtus darbinius (ganymo) šunis. Taip pat
tai turėtų padėti suprasti, kaip reikėtų mokyti (treniruoti) šunis. Šis testas atspindi surinkimo (collecting)
ganymo stilių (CS).
CS – tai ganymas, kurio metu šuo, paliepus vedliui, savarankiškai surenka ir nugena avis pagal teisėjo
duotą užduotį.
Bendrosios nuostatos:
1. Pagrindiniai testavimo principai (FCI HWT CS) yra pateikti BENDROSIOSE FCI GANYMO
TAPTAUTINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖSE (NHAT, HWT, IHT) (General
conditions for the organization of FCI international herding evens).
2. HWT CS testas turi būti pripažintas visų FCI organizacijos narių bei jos kontrakto partnerių.
3. Teste gali dalyvauti borderkolių veislės šunys ne jaunesni nei 1 metų.
4. Minimalus avių kiekis bandoje – 10.
Elgsenos testas:
Prieš pradedant pirmą testo dalį teisėjas, kuris turi būti pripažintas savo šalies nacionalinės kinologų
organizacijos, turi įvertinti šuns elgesį. Taip pat būtina patikrinti šuns tatuiruotės ar mikročipo (ID)
numerį.
Stebimas šuns elgesys. Su nepažįstamais žmonėmis šuo turi elgtis natūraliai, gyvai, nebūti agresyvus ar
baikštus. Santūrus elgesys taip pat galimas.
Testas turi būti organizuojamas aviganių klubo, kuris priklauso nacionalinei tos šalies kinologų
organizacijai (Lietuvoje klubas turi priklausyti LKD, red. past.). Testą gali vertinti tik kvalifikuoti
(kompetentingi) teisėjai.
Privalomos testo užduotys:
Bandos išgynimas iš aptvaro (exit from a pen); vedlys gali šuniui padėti.
Bandos varymas drauge su vedliu (drive together) (vedlys priešais avis, šuo už
avių) tris kartus keičiant kryptį ~200 metrų atstumu.
Pralenkimas (surinkimas) (outrun); šuns užbėgimo į bandos priekį atstumas turi
būti ne mažesnis nei 75 metrai. Turi būti demonstruojama gera avių kontrolė.
Bandos pakėlimas (lift); atsargus prisiartinimas prie bandos ir jos pakėlimas.
Bandos atvedimas (gynimas) į vedlį (Fetch); tiesus ir ramus.
Bandos nugynimas (drive away) nurodyta kryptimi (į dešinį arba kairį šoną,
red. past.): (minimalus atstumas – ne mažiau kaip 25 metrai).
Bandos sugynimas į aptvarą (penning): vedlys gali padėti.
Šuns ganymo stilius ir elgesys (style and behaviour):
• leidžiamas veislei būdingas ganymo būdas;
• šuo turi elgtis gražiai su avimis ir žmonėmis;
• puolantis avis šuo yra diskvalifikuojamas.
IŠ VISO:

10 taškų
10 taškų
20 taškų
10 taškų
20 taškų
10 taškų
10 taškų
10 taškų
100 taškų

Testas laikomas išlaikytu surinkus 60 taškų.
Testo rezultatai įrašomi į šuns „darbinę knygelę“ ar kitą lygiavertį dokumentą, pvz., ganymo testo
sertifikatą.

2

Testo balų paaiškinimai:
Surinktų balų skaičius

Įvertinimas

Simbolių reikšmės

> = 90 taškų

PUIKIAI (EXC)

> = „daugiau arba lygu“

> = 80 taškų – < 90 taškų

LABAI GERAI (VG)

< „mažiau negu“

> = 70 taškų – < 80 taškų

GERAI (G)

> = 60 taškų – < 70 taškų

PATENKINAMAI (SUF)

< 60 taškų

NEPATENKINAMAI

Kiekvienoje šalyje turi būti parengtas ganymo testo sertifikatas.
Šis FCI ganymo darbinis testas turi būti pripažįstamas visų FCI organizacijos narių bei jos kontrakto
partnerių. Šis darbinis ganymo testo sertifikatas suteikia teisę gauti tarptautinį grožio čempiono titulą
(International Beauty Champion). Šunys, išlaikę šį testą, gali dalyvauti darbinių šunų klasėje, FCI
tarptautinėse šunų parodose.
UŽDUOTIES PAVYZDYS

Tik anglų kalba tekstas yra laikomas autentišku.
Šios taisyklės patvirtintos FCI Generalinio komiteto susitikimo metu Berlyne 2017 m. spalio 31 d.
Visi pakeitimai, patvirtinti FCI Generalinio komiteto Kijeve 2017 m. rugpjūtį, tekste yra paryškinti
(bold) ir parašyti kursyvu (italic). Ši–e pakeitimai įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d.
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