Endurance Test (Ausauerprufung) - AD
Bendra informacija
Ištverm÷s testas (AD – Ausauerprufung, vok.) n÷ra dresūros laipsnis, jis
vertina šuns tinkamumą veisimui ir darbui.
Išlaikytas AD testas parodo, jog šuo yra fiziškai paj÷gus išverti tam tikrą
fizinę įtampą, neparodydamas nuovargio ženklų. D÷l šuns anatomin÷s
struktūros, jo ištverm÷ geriausiai atsiskleidžia b÷gant. B÷gimo metu padid÷ja
apkrovos širdžiai ir plaučiams, o taip pat ir visam kūnui. Taip pat turi būti
įvertinami ir tokie šuns bruožai kaip charakterio ‚kietumas‘ ir darbinga
nuotaika. Testo metu sveiko sud÷jimo šuniui pademonstravus šias savybes,
daromos prielaidos, jog jis tinkamas veisliniam darbui.
AD testą rengia vietiniai klubai: jie paskiria teis÷ją, sekretorių, parengia
dokumentaciją. Testas gali būti atliekamas tik atitinkamomis aplinkos
sąlygomis: oro temperatūra neviršyti 22C, vasarą tik ankstyvą rytą ar vakare.
Registruojantis AD testui pateikami duomenys: šuns dokumentinis vardas,
dokumentų numeris, lytis, gimimo data, šeimininko ir veis÷jo vardai,
pavard÷s ir adresai.
AD testo laikymas yra savanoriškas.

Reikalavimai dalyviams
Šuo turi būti ne jaunesnis kaip 16 m÷nesių ir ne vyresnis kaip 6 metų. Vienas
teis÷jas gali vertinti ne daugiau 20 šunų. Šuo turi būti sveikas ir geros
kondicijos. Neleidžiama dalyvauti sergantiems šunims, rujojančioms kal÷ms,
besilaukiančioms ir maitinančioms kal÷ms. Testo pradžioje vedlys su šunimi
turi prisistatyti teis÷jui (šuo turi eiti ir atsis÷sti greta). Šunys, kurie atrodo
pavargę, diskvalifikuojami. Nesportinis dalyvių elgesys baudžiamas
diskvalifikacija. Teis÷jo sprendimas neskundžiamas.

Taškai
Testas nevertinamas nei taškais, nei titulais, gaunami tik įvertinimai
„išlaik÷“, „neišlaik÷“. Tik išlaikę šunys gauna AD sertifikatą.

Žem÷s paviršius
Testas laikomas šuniui b÷gant įvairaus paviršiaus gatv÷mis ir keliais (nuo
asfalto iki žvyro). Vedlys šunį lydi važiuodamas dviračiu.

Testo eiga
A.) B÷gimas: Šuo turi nub÷gti 20km, vidutinis greitis 12-15km/h.

Šuo turi b÷gti šalia dviračiu važiuojančio vedlio (dešin÷je pus÷je), būti
pririštas pavad÷liu. Vengtinas per didelis b÷gimo tempas. Pavad÷lis turi būti
pakankamai ilgas, kad šuo tur÷tų galimybę laisvai kaitalioti b÷gimo tempą.
Lengvas traukimas ar atsilikimas leidžiami, tačiau ilgą laiką užsitęsęs šuns
atsilikimas nuo dviratininko laikomas trūkumu. Nub÷gus 8km daroma 15min
pertrauka. Jos metu teis÷jas įvertina šuns būklę, pavargę šunys
diskvalifikuojami. Nub÷gus 15km, daroma 20min petrauka, kurios metu v÷l
įvertinama šuns būkl÷. Pavargę šunys ir šunys skaudamomis p÷domis
pašalinami. Petraukų metu šunys turi būti prisegti pavad÷liu, tačiau gali
laisvai jud÷ti aplink. Kai nub÷gami paskutiniai 5km, daroma 15min petrauka,
v÷l įvertinama šuns būkl÷ ir p÷dos.
Teis÷jas ir sekretorius b÷gantį šunį ir vedlį lydi dviračiu ar automobiliu.
Teis÷jas užsirašo pastabas apie šuns kondiciją ir jo ypatumus. Svarbu, kad
visus dalyvius sektų automobilis, kuriame būtų transportuojami pavargę ar
šunys skaudamomis p÷domis. Šunys, kurie nepademontruoja norimo
temperamento ir atkaklumo, taip pat tie, kurie parodo nuovargio ženklus ar
negali išlaikyti reikamo b÷gimo tempo, negali išlaikyti testo.
B.) Paklusnumas: po b÷gimo, teis÷jui paprašius, vedlys su šuniu turi atlikti
pratimą ‚greta‘. Šūviai nešaunami. Teis÷jas dar kartą įvertina šuns fizinę
kondiciją.

