
Atvira grupė (9 mėn. ir vyresni šunys) 

Atviros grupės dalyviams reikės atlikti penkis pratimus, jei vanduo jau bus užsitraukęs leduku, 
užduočių su vandeniu nebus. Šios grupės atstovai gali turėti savo žaisliukus, kurie turi būti ne 
guminiai, ne kamuoliukai ir necypsintys. Visų pratimų metu šunys gali būti su arba be pavadėlio. 
Už darbą be pavadėlio kiekvieno pratimo metu bus pridedama po 3 taškus. Jei pratimų metu žaislus 
mėto asistentas, už kiekvieną tokį pratimą pridedama po 2 balus. Jei šuo užduoties neįvykdo, 
teisėjui leidus pratimą galima pakartoti. 

1 pratimas. Vedlys su šunimi nurodyta schema turi praeiti 15 metrų. 

 

15 m. ilgio figūra, kuria turi praeiti varžybų dalyvis 

2 pratimas. Vedlys greta savęs pasodina šunį, atsitraukia nuo jo per  5 žingsnius, grįžta prie šuns ir 
jį paguldo, vėl atsitraukia per 5 žingsnius ir pasikviečia šunį pas save. Vedlys gali paguldyti šunį per 
atstumą – tokiu atveju vedliui grįžti iki šuns nebereikia ir šis pratimas bus vertinamas didesne balų 
suma. 

  
3 pratimas. Patikrinama šuns reakcija į šūvį. Šuo sėdi šalia vedlio su pavadėliu. Iš karto po šūvio 
vedlys arba asistentas meta žaisliuką prie krūmų ar aukštos žolės, vedlys siunčia šunį jį atnešti. Šuo 
turi matyti žaislo kritimo vietą, bet nemato paties gulinčio žaislo. Pratimas susideda iš dviejų dalių, 
jei pamatoma, kad šuo nenormaliai sureaguoja į šuvį, teisėjas gali nebeleisti tęsti darbo. 

4 pratimas. Asistentas arba vedlys  meta du žaislus ~15 m atstumu vienas nuo kito, tokia schema: 

 

oranžine spalva žymimi žaislai, žydra spalva – vedlio ir šuns stovėjimo vieta 

 

Vedlys siunčia šunį atnešti žaislus atskiromis komandomis. 

5 pratimas. Asistentas arba vedlys meta žaislą į vandenį 3–4 m nuo kranto taip, kad šuo plauktų 
bent porą metrų. Šuo turi atnešti žaislą bent iki kranto, kad vedlys galėtų jį lengvai pasiekti/paimti 
(šio pratimo metu organizatoriai gali duoti neskęstantį žaisliuką, jeigu tokio vedlys neturi). 
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Šuo iš vandens turi atnešti žaisliuką bent jau iki kranto ir lengvai jį atiduoti vedliui 

Šuns ir vedlio darbą bei pratimų atlikimą vertina teisėjų komisija. Galutiniai rezultatai skelbiami 
pasirodžius visiems dalyviams. 

 


