
Състезание по послушание и контрол над кучето.
За всички кучета и техните водачи, които са ученици на училище за кучета 

„ПОСЛУШЕН”.

3 части
Общ брой точки: 300 точки
Брой точки на всяка част: 100 точки
Минимум, за да премине една част: 70 точки
До крайно класиране ще стигнат само участниците с минимум 70 точки на всяка една от 3-те 
части.

1вa част: ВК (водачът на кучето) тръгва под команда “ред” с кучето. Извървява 30 крачки и 
спира пред друг човек, който също е тръгнал към него. Двамата души се ръкуват, като е важно 
кучето да не тръгва към непознатия човек, а да седне и да изчака търпеливо до водещия крака на 
водача, в седнала позиция. При сигнал на съдята, фигурантът напуска мястото. При повторен 
сигнал от съдята ВК тръгва на команда ред и отива на финална точка. 100т.

1. Водимост на “ред", в присъствието на фигурант. 20т.
2. Спиране и сядане на кучето до водача пред фигуранта. 20т.
3. Търпение на кучето, до водача в седнала позиция докато се ръкува с фигуранта. 20т.
4. Поведение на кучето, до водача в седнала позиция докато се ръкува с фигуранта. 20т.
5. Водимост на “ред", в отсъствието на фигурант. 20т.

2-рa част: ВК тръгва под команда “ред” с кучето. Извървява 30 крачки и спира. Кучето трябва да 
седне, след което ВК сяда на поставения на мястото стол. Кучето трябва да чака седнало или 
легнало до стола на водача. През това време друг човек без куче (фигурант), обикаля спокойно 
около тях, на не повече от 2 метра разстояние. При сигнал на съдята фигурантът се отдръпва на 
10-15 крачки и застава прав на обозначено място. При сигнал на съдята ВК става от стола и под 
команда “ред” тръгва с кучето, минава покрай фигуранта и спира на финалната точка. 100т.

1. Водимост на “ред”, в отсъствието на фигурант. 20т.
2. Спиране и сядане на кучето до водача. 20т.
3. Търпение на кучето, докато водачът седи на стола, в отсъствието на фигурант. 20т.
4. Търпение на кучето, докато водачът седи на стола, в присъствието на фигурант. 20т.
5. Водимост на “ред”, в присъствието на фигурант. 20т.

3-тa част: ВК тръгва под команда “ред” с кучето. Извървява 30 крачки и се разминава с човек 
водещ куче на повод (фигурант с куче).След разминаването ВК извървява още 30 крачки, прави 
кръгом и спира. При сигнал на съдята ВК тръгва с кучето под команда “ред” и се разминава с 
други двама тичащи фигуранти. След разминаването с тях ВК прави кръгом и спира, като кучето 
трябва да седне до водещия му крак. При сигнал на съдята, ВК тръгва на команда “ред” и отива 
на финална точка. 100т.

1. Водимост на “ред”, в отсъствието на фигуранти. 20 т.
2. Водимост на “ред”, в присъствието на фигурант с куче. 20 т.
3. Водимост на “ред”, в присъствието на двама тичащи фигуранти. 20 т.
4. Кръгом и спиране на кучето до водача. 20т.
5. Търпение на кучето, до водача в седнала позиция докато съдята даде знак. 20т.



ЩАФЕТА

За всички кучета и техните водачи, които са ученици на училище за кучета „ПОСЛУШЕН”.

Всички кучета записани за щафетата, ще имат време да се запознаят с препятствията и тунелите, 
под контрола на треньор по Аджилити, преди започването на играта.

Броят бягания е различен, според броя на участниците в щафетата (Минимум 3 максимум 5).

Ако кучето не премине през всички препятствия, трасето не се приема за преодоляно. За да не 
загуби отбора, трасето може да бъде преминато от друг участник от същия отбор.

Водачът и кучето могат да продължат щафетата само след разрешението на надзирателите, които 
контролират правилното изпълнение на задачите Ако кучето или ВК не са изяли предоставената 
за тях храна, не могат да продължат щафетата.

Учстниците в щафетата се разбират помежду си, кой кое от бяганията ще прави.
Щафетният отбор се определя чрез жребий.
Отборът победител се определя само по време.

1-во бягане: Участник номер 1 тръгва да тича с кучето, което може да е на повод, може и да е 
без повод. Кучето трябва да прескочи две препятствия, да мине през тунела, да прескочи още две 
препятствия и да стигне до стола в края на правата. ВК трябва да обиколи стола и да вземе 
щафетната пръчка. С нея участник номер 1 тича обратно, прекарва кучето през същото трасе в 
обратен ред и подава щафетната палка на участник номер 2.

2-ро бягане: Участник номер 2 тръгва да тича с кучето, което може да е на повод, може и да е 
без повод. Кучето трябва да прескочи две препятствия, да мине през тунела, да прескочи още две 
препятствия и да стигне до стола в края на правата. Участник номер 2 трябва да седне на стола и 
да даде на кучето да изяде всички бисквитки в чинийката поставена на стола. След като кучето 
изяде всички бисквитки, участник номер 2 тича обратно, прекарва кучето през същото трасе в 
обратен ред и подава щафетната палка на участник номер 3.

3-то бягане: Участник номер 3 тръгва да тича с кучето, което може да е на повод, може и да е 
без повод. Кучето трябва да прескочи две препятствия, да мине през тунела, да прескочи още две 
препятствия и да стигне до стола в края на правата. Участник номер 3 трябва да седне на стола и 
да изяде всички бисквитки в чинийката поставена на стола. След като участник номер 3 покаже 
празната си уста, тича обратно, прекарва кучето през същото трасе в обратен ред и подава 
щафетната палка на участник номер 4.

4-то бягане: Участник номер 4 тръгва да тича с кучето, което може да е на повод, може и да е 
без повод. Кучето трябва да прескочи две препятствия, да мине през тунела, да прескочи още две 
препятствия и да стигне до стола в края на правата. Участник номер 4 трябва да вкара минимум 
3 торбички пълни с пясък от общо 10 в обръч, който е на 3 метра от стола. При вкарването на 3-
та торбичка в обръча, участник номер 4 тича обратно, прекарва кучето през същото трасе в 
обратен ред и подава щафетната палка на участник номер 5.

5-то бягане: Участник номер 5 тръгва да тича с кучето, което може да е на повод, може и да е 
без повод. Кучето трябва да прескочи две препятствия, да мине през тунела, да прескочи още две 
препятствия и да стигне до стола в края на правата. Участник номер 5 трябва да остави 
щафетната палка на стола и да вземе играчката, която е оставена под стола. Играчката трябва да 
се върне от кучето, минавайки през същото трасе в обратен ред. За край на щафетата се счита 
прекосяването на стартовата линия от кучето на участник номер 5.



ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ЗА ЕДНА ОТ ИГРИТЕ (щафета или състезание по послушание): 7лв.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ НА ДВЕТЕ ИГРИ (щафета или състезание по послушание): 10лв.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО КУЧЕ: 50% по- ниска цена за всяко второ куче.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО ПО АДЖИЛИТИ: НЯМА
(До състезанието по аджилити се допускат само ученици на „ПОСЛУШЕН” изкарали курс по 
Аджилити)
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