
ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОНКУРС «ЮНИЙ ХЕНДЛЕР» 

В СИСТЕМІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
"КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ" 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Це Положення визначає порядок підготовки та проведення Конкурсу «Юний Хендлер» (Юніор-
Хендлінг). 
Юніор-Хендлінг – це міжнародний рух, що виник з ініціативи Міжнародної Кінологічної Федерації 
(МКФ) та спрямований на підвищення інтересу та любові молоді до тварин, а також навчанню 
взаємодії та керуванню собакою в рингу. 
Конкурси по Юніор-Хендлінгу є підготовкою юних собаківників до подальшої їх участі у виставках та 
надають можливість вивчити і освоїти поводження та керування собаками різних порід в рингу. Крім 
того Конкурс сприяє вихованню шляхетності, дисципліни та такту в поведінці молоді. 
Термін «хендлер» походить від англійського дієслова «to handle», що означає «керувати». 
Згідно з Правилами МКФ в цьому Конкурсі можуть брати участь тільки підлітки від 10 до17 років. 
Конкурс може бути проведений лише за умови конкуренції між юніорами, тобто в групі, що 
складається з не менш як двох осіб. 
На Міжнародних виставках Конкурс може проводиться в два етапи: 
- кваліфікаційний (відбірковий) - проводиться в окремому ринзі. На ньому вибираються учасники на 
фінальний конкурс. 
Якщо заявлено велику кількість учасників, то можливий їх розподіл на дві вікові групи: 10-12 та 13-17 
років. 
Рекомендована кількість відібраних на Фінал не більше 10 учасників, при цьому їх попередня 
розстановка не проводиться. 
- фінальний - проводиться на Головному ринзі (Best in Show) де вибираються 3 або 4 учасники та 
проводиться розстановка. 
1 місце - Переможець Конкурсу, Кращий Юний Хендлер виставки. 
Решта 2 або 3 місця - призери Конкурсу. 
На сертифікатних та клубних виставках, де кількість учасників не перевищує 15-20 чоловік, 
проведення Конкурсу можливе в один етап: без поділу або з поділом на дві вікові групи - 10-12 та 13-
17 років.      
В раз поділу на вікові групи, в кожній групі обирається Переможець та Призери. Потім переможці 
порівнюються між собою на звання Кращий Юний Хендлер виставки. 
Оргкомітет виставки призначає відповідального за проведення Конкурсу (Організатора). Він повинен 
володіти відповідною кваліфікацією та бути добре знайомий з процедурою проведення Конкурсу та з 
цим Положенням. 
В разі прийняття рішення про проведення Чемпіонату України з Юніор-Хендлінгу, як Доповнення до 
цього Положення, буде підготовлений окремий документ про організацію та проведення такого 
чемпіонату. 
Дане Положення розроблене на підставі та відповідно до : 
-  правил МКФ по проведенню Конкурсу «Юніор-Хендлінг» – «FCI Guidelines for World and Section 
Junior Handling Competitions», The guidelines were approved by the FCI General Committee in Helsinki, 
June 1998 (with retroactive effect from Jan 1, 1994) Amendments approved by the FCI General Committee 
in Katowice, March 2003 
- «Положення про міжнародні та сертифікатні виставки в системі Всеукраїнської громадської 
організації «Кінологічна Спілка України»», затвердженого Президією КСУ. 
 
1. СУДДІ 

1.1. Суддею Конкурсу по «Юний Хендлер» може бути суддя КСУ або МКФ, який має відповідний 
допуск. Він повинен володіти знаннями та досвідом хендлінгу собак різних порід та бути добре 
обізнаний з цим Положенням. 



З огляду на цілі проведення Конкурсу, суддівство на ньому набуває особливого значення - 
оцінюються не екстер'єрні достоїнства собаки, а якість роботи юного хендлера. Перемогти повинен 
той учасник, який найкращим чином продемонструє свого або, якщо знадобиться, чужого собаку. 
1.2. Суддя оцінює роботу учасників Конкурсу спочатку в групі - в стійці та русі, потім індивідуально, 
задаючи виконання певних фігур (Додаток 1) 
1.3. Для виявлення рівня підготовки юних хендлерів та вибору кращих суддя може запропонувати 
поміняти собак. 
1.4. На всіх етапах Конкурсу (кваліфікаційного та фінального) суддівство здійснюється одним і тим 
самим суддею. 
1.5. Суддя має право: 
- відсторонити юного хендлера від участі в Конкурсі, якщо вважає його підготовку недостатньою; 
- попередити, усунути або дискваліфікувати учасника за жорстоке поводження з твариною, з 
агресивним собакою або, за неспортивну поведінку відповідно і в порядку, визначеному цим 
Положенням. 
1.6. Рішення судді є остаточним і оскарженню не підлягає. 
1.7. Суддя завжди повинен бути доброзичливим, особливо по відношенню до молодших учасників та 
пояснювати своє рішення. 
1.8. Після закінчення експертизи суддя повинен підписати необхідні документи та дипломи, надані 
секретарем. 
 
2. УЧАСНИКИ 

2.1. До участі в Конкурсі допускаються підлітки, які пройшли відповідну підготовку з даної 
дисципліни. 
Підліткам, які досягли 10 років, але не мають достатньої підготовки за програмою «Юніор-хендлінг», 
рекомендується участь в Конкурсі «Дитина та собака» (5-10 років). 
2.2. Учасники Конкурсу повинні бути добре обізнані з цим Положенням та мати практичні навички 
показу собаки відповідно до Додатку 1.  
2.3. Якщо собака учасника демонструється в той же день в екстер'єрному рингу виставки, то учасник 
повинен розуміти та приймати те , що час проведення Конкурсу може співпасти з експертизою в 
рингу. В цьому випадку юний хендлер повинен мати резервного собаку, з яким міг би виступати на 
всіх етапах конкурсу, включаючи Фінал. Про заміну собаки необхідно повідомити суддю та 
організатора. 
2.4. Одяг хендлера повинен бути зручним для показу собаки в русі та гармоніювати з розміром, 
забарвленням та породою собаки. Кольори одягу учасника повинні дозволяти добре розрізняти 
тулуб собаки навіть на відстані. Взуття має бути зручним, пристосованим для швидкого руху 
(відсутність каблуків та відкритих задників) та адаптоване до покриття рингу. 
2.5. Учасники Конкурсу повинні бути ввічливими, коректними та доброзичливими, поважати не тільки 
себе, але й конкурентів, а, за потреби, приходити на допомогу один одному. 
2.6. Юний хендлер повинен виявляти повагу до експерта та працівників рингу й неухильно 
виконувати їх вимоги. 
2.7. До учасників Конкурсу можуть бути застосовані санкції за неспортивну поведінку: 
- жорстоке ставлення до собаки - свого або суперника: покарання його за певні дії або бездіяльність, 
демонстрація собаки із застосуванням удавок та жорстких рингових повідків, що створюють собаці 
дискомфорт; 
- некоректне підняття собак на стіл для огляду. 
- брутальна поведінка по відношенню до інших учасників змагань: витіснення суперника який 
знаходиться попереду, обгін учасників по внутрішнього колу рингу, розкидання ласощів, 
використання іграшок та інших відволікаючих засобів, подвійний хендлінг і т.п .; 
- запізнення в ринг і вхід без реєстраційного номера та дозволу судді; 
- будь-які негативні коментарі на адресу судді, організаторів та учасників Конкурсу як в ринзі, так і за 
його межами. 
2.8. Неспортивна поведінка тягне за собою штрафні санкції, аж до дискваліфікації учасника. 
 
 
 



3. СОБАКИ 

3.1. Для участі в Конкурсі «Юний Хендлер» допускаються собаки, які досягли віку 12 місяців та  мають 
відповідні ветеринарні документи з щепленнями від сказу 
3.2. Собака може бути як чистопородним за походженням, так і метисом. 
3.3. Собака, який бере участь в Конкурсі, може бути стерилізованим. Головною умовою є загальне 
здоров'я собаки і відсутність у нього серйозних анатомічних дефектів. 
3.4. Участь в Конкурсі годуючих сук і в період тічки не допускається. 
3.5. Собака повинен бути підготовлений до рингу відповідно до стандарту породи. 
3.6. Всі собаки повинні знаходитися на рингових повідках, незалежно від того, виставляються вони в 
рингу або очікують експертизи. Не допускається демонстрація собак з використанням удавок і 
нашийників, в т.ч. жорстких. 
3.7. Юним хендлерам рекомендується підбирати собак відповідного розміру і темпераменту. Для 
молодшої вікової групи - це собаки невеликих порід, зріст у холці яких не перевищує 50 см. 
3.8. Суддя може допустити на Конкурс хендлерів і з більш великими собаками, якщо розмір собаки 
відповідає фізичним можливостям учасника. 
3.9. При прояві собакою агресивних дій в ринзі, задля запобігання нестандартних ситуацій учасник і 
собака відсторонюються від участі в Конкурсі. 
 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

4.1. Реєстрація учасників на Конкурс «Юний Хендлер» тільки попередня, з внесенням до каталогу 
виставки, в рамках якої він проводиться. 
4.2. Для участі в Конкурсі заповнюється відповідна заявка і передається до оргкомітету виставки. 
4.3. Список учасників Конкурсу публікується в каталозі виставки із зазначенням їх віку та породи 
собаки (допускаються метиси). 
За надання завідомо неправдивої інформації щодо свого віку, хендлер може бути відсторонений від 
участі в Конкурсі аж до дискваліфікації. 
4.4. Собака, який бере участь в Конкурсі, може належати як юному хендлеру, так і іншому власнику. 
4.5. Юний хендлер, який не внесений до Каталогу виставки, до Конкурсу не допускається, якщо тільки 
це не сталося з вини оргкомітету (проблеми, що виникли при друці каталогу і т.п.) та за умови, що 
заявка була заповнена та передана організаторам не пізніше дати завершення прийому заявок. 
4.6. Організатору Конкурсу надається список учасників, який перевіряється. За потреби, до початку 
експертизи, в нього вносяться всі необхідні поправки.  
4.7. Заміна собаки на Конкурсі допускається в зв'язку з його травмою або збігом по часу Конкурсу та 
екстер'єрного рингу. Заміна собачки можлива виключно з дозволу судді або Організатора Конкурсу. 
Якщо заміна проведена, то учасник повинен виступати з цим же собакою на всіх етапах Конкурсу, 
включаючи Фінал. 
4.8. Час і місце проведення Конкурсу визначає оргкомітет виставки, зазначаючи дану інформацію в 
каталозі виставки, на сайті або в інший спосіб. 
4.9. Організація рингу Конкурсу здійснюється з урахуванням вимог п.7 «Положення про міжнародні та 
сертифікатні виставки в системі КСУ» 
4.10. Ринг Конкурсу може бути місцем першої оцінки та попереднього відбору учасників. 
4.11. Експертиза всіх етапів Конкурсу, включаючи кваліфікаційний і фінальний, в тому числі вибір 
переможця та призерів, проводиться відповідно до цього Положення. 
4.12. Учасники Конкурсу, переможці та призери можуть нагороджуватися дипломами, призами та 
подарунками на розсуд організаторів. 
4.13. Після закінчення Конкурсу організатор надає звіт до оргкомітету виставки. 
 
5. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ 

При проведенні експертизи оцінюються не достоїнства собаки та краса юного хендлера, а якість 
роботи учасника, зв'язок між ним та собакою, а також відповідність зовнішнього вигляду юного 
хендлера та собаки, коректність поведінки в ринзі, вміння працювати з незнайомим собакою, 
орієнтуватися при нестандартній ситуації та т .п. 
Принцип проведення Конкурсу той самий що і в екстер'єрному рингу: спочатку оцінюється робота в 
групі – в стійці та в русі, а потім-індивідуально. 



5.1. При показі собаки в групі хендлер повинен: дотримуватися дистанції по відношенню до 
хендлера, який йде попереду, знаходитись на достатній відстані від собаки, вибрати найбільш 
оптимальний і виграшний темп руху (швидкість) для собаки, а при показі в стійці, тримати собаку на 
одній лінії з конкурентами. 
5.2. Необхідно постійно стежити за своїм собакою і спілкуватися з ним. 
5.3. При індивідуальному показі собаки учасник повинен: без додаткових команд провести свого 
собаку на місце, передбачене для проведення огляду (експертизи) статей собаки; продемонструвати 
своє знання порядку огляду статей собаки, постійно контролюючи собаку і при цьому не заважати 
судді в проведенні експертизи. 
5.4. Спочатку учасник показує собаку в стійці (якщо вимагає стандарт породи, то на столі), потім 
виконує одну або кілька фігур, заданих суддею (описані в Додатку 1): коло, рух по прямій від експерта 
і на експерта (індивідуально і в парі), буква «Т», буква «L», трикутник (індивідуально) і прямокутний 
трикутник (в парі). 
Кути при виконанні фігури повинні бути чіткими. Розмір виконуваної фігури повинен бути 
пропорційний розміру рингу та розміру собаки. 
При виконанні фігури в парі собаки повинні знаходитись між хендлерами. 
Виконання фігури завжди закінчується в точці початку фігури. 
5.5. Після завершення кожної фігури необхідно поставити собаку в стійку перед суддею. 
5.6. Представлений собака завжди повинен знаходитись між експертом і хендлером, тобто ні за яких 
умов учасник не повинен «перекривати» собаку. Єдиним винятком є виконання зовнішнього 
повороту з собаками великих порід. 
5.7. Заборонено при показі розміщувати собак в рингу мордами один до одного, навіть якщо це 
сприяє більш виграшному показу. Собака завжди повинен ставитись головою в праву бік, тобто у 
напрямку руху проти годинникової стрілки. 
5.8. Суддя на власний розсуд може запропонувати юним хендлерам обмінятися собаками. 
5.9. На вимогу судді учасник повинен правильно показати прикус і зубну систему експонованого 
собаки. 
5.10. Учасникам не дозволяється вступати в дискусії з експертом і оскаржувати оцінку. Вони повинні 
мовчки вислухати зауваження експерта, подякувати йому (навіть якщо почули тільки негативну думку 
і не згодні з оцінкою) і з гідністю покинути ринг. 
5.11. Рішення судді є остаточним і оскарженню не підлягає. 
5.12. Коментування Конкурсу відбувається лише у вигляді пояснення глядачам основних положень і 
фігур Юніор-Хендлінгу. При цьому забороняється давати оцінку роботі юного хендлера до закінчення 
експертизи. 
 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

6.1. Учасники та їхні батьки одноосібно несуть відповідальність за шкоду, завдану в разі агресивної 
поведінки їх собак іншим особам та майну. 
6.2. Батьки та родичі учасників Конкурсу повинні знати, що, перебуваючи біля рингу, вони не мають 
права на некоректні зауваження, гучні обурення, втручання в роботу судді, навіть якщо вони не згодні 
з результатами експертизи та оцінкою. 
6.3. У разі виникнення конфліктних ситуацій, перерахованих в п.п. 6.1, 6.2, суддя або організатор 
мають право відсторонити юного хендлера від участі в Конкурсі. 
 
7. САНКЦІЇ 

Залежно від ступеню порушення пунктів цього Положення та відповідно до п. 15 «Положення про 
міжнародні та сертифікатні виставки в системі КСУ» можуть застосовуватися такі санкції: 
- попередження (за одноразове порушення, що не вплинуло на роботу інших учасників Конкурсу); 
- відсторонення від участі в Конкурсі; 
- дискваліфікація учасника (процедура дискваліфікації відповідає п. 15.1 «Положення про міжнародні 
та сертифікатні виставки в системі КСУ») 
 
Дане Положення затверджене Президією КСУ 29.05.2015р. 

 



Додаток 1 

 

ОПИС ФІГУР ТА ПРАВИЛА ЇХ ВИКОНАННЯ 

1. ПОЧАТОК РУХУ – ВИХІД В РИНГ      

Рухатись по рингу с собакою слід проти годинникової стрілки, ведучи собаку біля лівої ноги. 

Якщо ж суддя попросить рухатися в зворотному порядку, то собака повинен знаходитись з правого 
боку 

 

  

2. РУХИ З СОБАКОЮ ПРЯМО ВПЕРЕД – НАЗАД 

Ця вправа дає судді можливість оцінити рухову систему собаки спереду та ззаду. При цьому потрібно 
звернути особливу увагу на те, що собаку треба вести чітко по прямій лінії в напрямку від судді, а 
потім, не зупиняючись, після повороту ліворуч (шоу-поворот) або праворуч (поворот всередину) по 
тій же прямій лінії повернутися назад до судді. Суддя при цьому не змінює своєї вихідної позиції. 
Якщо вправу роблять дві собаки одночасно, то обидва учасники повинні стежити за тим, щоб собаки 
бігли поруч один з одним прямо в поле зору судді, і щоб собаки стартували одночасно в напрямку від 
судді та навпаки 

  

3. ПОВОРОТ ВСЕРЕДИНУ 

При повороті всередину собака знаходиться спочатку зліва від хендлера: при зміні напрямку хендлер 
та собака рухаються назустріч один до одного, при цьому повідець перекидається з лівої руки в 
праву. Цей поворот часто застосовується при фігурному бігові та при оцінці рухового апарату собаки з 
боку. 



  

4. ПОВОРОТ НАЗОВНІ 

При повороті назовні собака, що знаходиться зліва, обводиться навколо хендлера. 

Іноді такий поворот виконується у напрямку до судді, особливо при демонстрації великих порід 
собак: рухи собаки виходять тоді більш плавними та ефектними. В цьому випадку хендлер короткий 
час знаходиться між суддею та собакою, що, як виняток, є допустимим. 

При проведенні такого повороту необхідно враховувати розмір собаки та особливості його рухової 
системи 

  

5. ПОКАЗОВИЙ (ШОУ) ПОВОРОТ 

При показовому повороті, який часто практикується в екстер’єрному рингу, при зміні напрямку 
собака залишається зліва від хендлера. Хендлер швидко оббігає навколо собаки, щоб той не встиг 
загальмувати 

  



6. ТРИКУТНИК 

При русі по трикутнику суддя може послідовно перевірити руховий апарат собаки ззаду, збоку та 
спереду. Хендлер повинен вибрати таку форму свого трикутника, щоб суддя міг оцінити собаку ззаду, 
збоку та спереду. Це означає, що всі три сторони трикутника повинні мати приблизно однакову 
довжину, і що протилежна судді сторона трикутника розташована перпендикулярно до напрямку 
його погляду. 

Трапляється, що суддя йде від свого місця, тому потрібно рухатися паралельно йому 

  

  

7. ПРЯМОКУТНИЙ ТРИКУТНИК 

Призначення його таке ж, як і у простого трикутника. Він відрізняється від простого тим, що працюють 
два учасники в парі. Вони починають рух від судді одночасно по прямій лінії, при цьому собаки 
рухаються поруч. 
Далі виконується поворот з чітким прямим кутом і хендлери розходяться в різні боки, потім знову 
поворот і повернення до експерта по діагоналі. Таким чином трикутники замикаються. При виконанні 
цієї фігури утворюються два прямокутних трикутника, немов би в дзеркальному відображенні. 
 
8. БУКВА “Т" 

Рух у формі літери "Т" надає всі умови для ґрунтовної оцінки рухової системи собаки як ззаду, так і  
спереду, а також з обох боків. Як і при проходженні по трикутнику, так і при "Т", хендлер повинен 
постійно пам'ятати, що жодна з ліній пробіжки не повинна бути занадто короткою, і що протилежна 
судді лінія повинна розташовуватися перпендикулярно його погляду. Особливу увагу треба приділити 
поворотам. Це зумовлено тим, що хендлер ніколи не повинен загороджувати судді собаку 

  

9. БУКВА “L” 



Рух у формі літери "L" має ту ж мету при оцінці собаки в рингу, що й "T", але є більш прийнятнішим, 
якщо ринг дуже довгий та вузький. Виконується, як половина букви «Т» 

  

10. КОЛО 

Таке коло потрібно судді для порівняльної оцінки рухової системи кількох собак. Зазвичай, суддя 
стоїть в середині кола. 

  

Якщо, змінюючи позицію, суддя виходить з кола, хендлер повинен поміняти положення та стати з 
іншого боку собаки, щоб ні в якому разі не опинитися між суддею та собакою 

  
 

У додатку використані схеми експертів з юніор-хендлінгу 
Елке Пеппер (Німеччина) та Антоана Хлебарова (Болгарія). 

 

 

Переклад з російської Олександра Яницького 


