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Додаток №1

1. Дата, час, місце проведення
Дата: 22 - 23.10.2021 р.
Місце: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1.
Місце старту і фінішу: просп. Академіка Глушкова, 1, НК "Експоцентр
України" (ВДНГ), павільйон №9.
2. Мета Змагання
Cпортивно-масовий забіг із собаками PRO PLAN® Dog Run (далі – Змагання)
проводяться з метою популяризації та пропаганди бігових масових заходів із
тваринами в
Україні, а також:
• популяризації та пропаганди здорового способу життя серед громадян;
• розвитку масового спорту;
• інтеграції України у світовий біговий рух;
• інформування, плекання та мотивування української аудиторії, допомоги в
досягненні нею особистих і спортивних цілей, стимулювання росту
спортивних досягнень у широких масах населення України.
3. Організація та інформаційна підтримка
Організацію та проведення змагань здійснює громадська організація «Бігова
Україна».
Допуск учасників та контроль за проведенням змагань проводиться
громадською організацією «Бігова Україна» спільно з фахівцями Міської
ветеринарної клініки.
Громадська організація «Бігова Україна» як організатор заходу формує
оргкомітет з числа своїх штатних співробітників, а також із залученням
вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту та медичних служб (в тому
числі ветеринарних).
3.1. Витрати з організації та проведення Змагання
Змагання проводиться за рахунок залучення спонсорів та партнерів, а також
за рахунок стартових внесків самих учасників.
Витрати з проїзду, розміщення та харчування несуть організації, що
відряджають учасників, або самі учасники. Організатори забезпечують
спеціальні умови з боку готелів, надаючи доступну вартість для проживання.
Детальну інформацію можна отримати електронною поштою за адресою:
registration@runukraine.org
4. Дистанції змагання та вікові обмеження учасників. Поділ собак за
розміром.

Змагання відкрите для всіх бажаючих відповідного віку, незалежно від статі,
згідно з наступними вимогами організатора.
У дистанціях PRO PLAN® Dog Run 3 km та PRO PLAN® Dog Run 1 km
мають змогу прийняти участь:
• Учасники віком від 16 років (2005 р.н.), в тому числі із породою собаки, що
входить до переліку небезпечних порід згідно з правилами утримання собак
та котів в м. Києві, затвердженими Рішенням Київської міської ради від
25.10.2007 р. № 1079/3912. (Додаток №1);
• Учасники віком від 14 років (2007 р.н.) із своїм собакою, за винятком порід,
що входять до переліку небезпечних порід згідно з правилами утримання
собак та котів в м. Києві, затвердженими Рішенням Київської міської ради від
25.10.2007 р. № 1079/3912. (Додаток №1);
Забороняється участь у Змаганнях:
• Учасникам віком до 14 років (від 2007 та молодше);
• Учасникам віком від 14 до 15 років (2007-2006) із породою собаки, що
входить до переліку небезпечних порід згідно з правилами утримання собак
та котів в м. Києві, затвердженими Рішенням Київської міської ради від
25.10.2007 р. № 1079/3912. (Додаток №1);
• Психічно хворим або особам фізично неспроможним керувати твариною
згідно з правилами утримання собак та котів в м. Києві, затвердженими
Рішенням Київської міської ради від 25.10.2007 р. № 1079/3912;
Вік учасників Змагання визначається станом на 31 грудня поточного року.
Учасники Змагання реєструються в одну з двох груп в залежності від зросту
собаки:
1. Маленькі собаки. Зріст собаки в холці до 56 см.
2. Великі собаки. Зріст собаки в холці від 57см.
Перелік порід собак, визнаних як потенційно небезпечні надається у Додатку
№1 до цього документу.
5. Загальні правила для Учасників Забігу
5.1. До участі у забігу допускаються всі бажаючі, які не мають протипоказань
за станом здоров'я для участі в даному забігу.
5.2. Кожен Учасник Забігу змагань добровільно бере участь у заході,
визнаючи всі ймовірні ризики для власного здоров’я та здоров’я собаки під
час і після їх закінчення.

5.3. Кожен Учасник Забігу змагань бере на себе особисту відповідальність за
свій фізичний стан та фізичний стан своєї собаки і здатність завершити
дистанцію змагань.
5.4. Учасник Забігу повинен бігти тільки по трасі дистанції, слідуючи
розмітці траси.
5.5. Учасник Забігу повинен суворо дотримуватись Правил утримання собак
та котів в м. Києві, затверджених Рішенням Київської міської ради від
25.10.2007 р. № 1079/3912.
5.6. Учасник Забігу зобов’язаний тримати собаку, з якою прийшов на забіг
виключно на повідку протягом усього часу проведення заходу (до, під час і
після забігу, під час нагородження тощо).
При цьому:
- повідок повинен бути такої міцності та у стані, що забезпечуватиме
можливість тримання собаки поряд із Учасником Забігу протягом усього
необхідного часу;
- Учасник Забігу зобов’язується відпускати собаку на таку довжину повідка,
що забезпечуватиме повний і постійний контроль пересування тварини та
унеможливить заплутування тварин з повідками тварин інших учасників,
іншими учасниками, третіми особами, майном тощо;
- на дистанції забороняється використовувати повідок-рулетку;
- якщо собака звільнилась від повідка, Учасник Забігу зобов’язаний
самостійно повернути собаку на повідок.
5.7. Для собак, які віднесені до потенційно небезпечних порід, обов’язковою
є наявність намордника. Організатори вважають потенційно небезпечними
породи, які визначені у Правилах утримання собак та котів в м. Києві,
затверджених Рішенням Київської міської ради від 25.10.2007 р. № 1079/3912.
5.8. Учаснику Забігу забороняється використовувати суворий (шипований)
нашийник для собаки.
5.9. Учаснику Забігу забороняється здійснювати будь-які команди, жести
тощо, що можуть провокувати агресивність своєї або іншої собаки.
5.10. У разі невиконання правил, визначених п.п. 5.1-5.9, а також у разі
прояву собакою агресивної поведінки, Організатори мають право
дискваліфікувати Учасника Забігу та його собаку без відшкодування витрат, у
тому числі стартового внеску.

5.11. Учасник Забігу несе повну відповідальність за будь-яку можливу шкоду,
завдану твариною, з якою він здійснює забіг іншим Учасникам Забігу, іншим
тваринам, третім особам, майну інших осіб тощо.
5.12. Не рекомендується собакам вагітним, собакам з тічкою брати участь у
Забігу.
5.13. Організатори Забігу не несуть жодної відповідальності за шкоду,
завдану собакою Учасника Забігу.
6. Відповідальність та безпека
Усі зареєстровані Учасники Забігу самостійно несуть відповідальність за
власне життя та здоров’я, а також за життя і здоров’я своєї собаки.
При реєстрації на участь у Забігу, Учасник автоматично погоджується
умовами Регламенту та повністю знімає відповідальність з організаторів за
свій фізичний стан та стан своєї собаки до змагань, за можливий збиток
здоров'ю, отриманий під час змагань, а також за свій стан здоров'я та собаки
після змагань.
Медичну допомогу можна буде отримати при необхідності на фініші
дистанції. Учасник, що потребує допомоги може звернутися безпосередньо
або через волонтерів або організаторів.
Зняття з дистанції може здійснювати медичний персонал, організатори, судді
по необхідності (якщо учасник заважає іншим учасникам в проходженні
дистанції і порушує правила забігу).
Кожен Учасник Забігу має право звернутися за ветеринарною допомогою для
свого собаки.
Кожен Учасник Забігу несе відповідальність за будь-яку можливу шкоду,
завдану собакою, з якою він здійснює забіг іншим Учасникам Забігу, іншим
тваринам, третім особам, майну інших осіб тощо.
Учасники Забігу зобов'язані дотримуватися Правил дорожнього руху України
і особисто несуть відповідальність за власну безпеку під час участі у заході.
Кожен Учасник Забігу самостійно долає всю дистанцію і несе повну
відповідальність за ризик пов'язаний з участю у змаганнях. 7.8. Учасник
Забігу повинен підкорятися вимогам організаторів, суддів, контролерів та
маршалів, медичних працівників. В іншому випадку Учасник Забігу
знімається зі змагань. 7.9. Учасник Забігу підтверджує, що стан свого
здоров'я та здоров’я своєї собаки перевіряв регулярно, фізично здатний до
участі в змаганнях і не має жодних протипоказань.

Організатори, спонсори, партнери не несуть відповідальності за фізичні
травми, ушкодження, будь-які збитки, які Учасник Забігу та його собака
понесли до, під час або після проведення змагань.
7. Програма заходу
Видача стартових пакетів для учасників проводитиметься на осінньому
SportFestUA 2021, за адресою: НК "Експоцентр України" (ВДНГ), павільйон
19
22 жовтня 2021 р. з 12:00 до 20:00
23 жовтня 2021 р. з 08:00 до 08:45;
Увага:
● Реєстрація можлива за наявності вільних місць до 22 жовтня 2021 року до
12.00 (включно).
Програма заходу:
23 жовтня 2019 р. – НК "Експоцентр України" (ВДНГ), павільйон 9 :
08:00 – Відкриття «містечка змагань»
08:00 – 10:30 – робота камер схову
09:00 - PRO PLAN® Dog Run 5км
09:10 - PRO PLAN® Dog Run 3km
09:15 - PRO PLAN® Dog Run 1km
09:40 - нагородження PRO PLAN® Dog Run 5km
10:30 – Закриття «містечка змагань»
8. Умови допуску до Змагання
Допуск учасників до Змагання здійснюється за наявності документів , що
надаються при отриманні стартового пакета учасника та обов'язкового
екіпірування :
● Роздрукований та підписаний стартовий лист (стартовий лист
доступний в особистому кабінеті);
● Паспорт собаки (з відмітками про щеплення );
● Проходження ветеринарного обстеження*
● За наявності відповідного екіпірування:
● Ошийник
● Гнучкий та легкий повідець. Довжина до 1,6 метрів.
Додатково для порід собак, визнаних як потенційно небезпечні, обов’язкове
екіпірування**:
● Намордник
● Повідок довжиною до 1,2 метрів.

*Учасники (тварини) проходять ветеринарне обстеження під час отримання
стартового пакету та в місці видачі стартового пакету, а саме:
Адреса: НК "Експоцентр України" (ВДНГ), павільйон 19
Дата та час:
22 жовтня 2021 р. з 12:00 до 20:00
23 жовтня 2021 р. з 08:00 до 08:45;
**Для собак, які віднесені до потенційно небезпечних порід, обов’язковою є
наявність намордника та повідка довжиною до 1,2 метрів. Організатори
вважають потенційно небезпечними породи, які визначені у Правилах
утримання собак та котів в м. Києві, затверджених Рішенням Київської
міської ради від 25.10.2007 р. № 1079/3912 (Додаток №1), а також Переліку
порід собак, відповідальність власників яких підлягає обов’язковому
страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, затверджених
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 р. № 944 (Додаток
№2).
9. Маршрути і траса
Маршрут дистанції PRO PLAN® Dog Run 5км
(буде опубліковано пізніше)
Маршрут дистанції PRO PLAN® Dog Run 3км
(буде опубліковано пізніше)
Маршрут дистанції PRO PLAN®Dog Run 1км
(буде опубліковано пізніше)
10. Реєстрація на Змагання
Учасники допускаються до Змагання за умови належної і своєчасної
реєстрації на Змагання.
Реєстрація можлива в режимі on-line на сайті організатора Змагання
https://kyivmarathon.org/
Електронна реєстрація учасників відкрита з 08.09.2021 року по 22.10.2021
року (при наявності вільних слотів).
Організатор Змагання має право призупинити або повністю закрити
реєстрацію без попередження в разі досягнення ліміту учасників.
11. Отримання стартового пакету іншою особою можливо за наявності
наступних документів:
1. Документ що посвідчує особу (паспорт, посвідчення водія, тощо), яка
отримує стартовий пакет.

2. Копія документа, що посвідчує особу (паспорт, посвідчення водія,
свідоцтво про народження тощо), яка зареєстрована.
3. Паспорт тварини (оригінал) із наявними даними про проведені щеплення
(дата щеплення, назва вакцини, підпис та печатка лікаря який проводив
щеплення) .
4. Стартовий лист підписаний особою, яка зареєстрована. Для дітей віком від
14 до 17 років - стартовий лист підписаний батьками або законними
опікунами.
5. Підписана заява від особи, яка придбала реєстрацію з текстом:
Директору ГО «Бігова Україна»
Черніцькому Д.Л.
Я, (прізвище ім’я особи, яка придбала реєстрацію), прошу видати стартовий
пакет з номером
(вказати стартовий номер) моєму представнику (прізвище ім’я представника,
який отримує реєстрацію), у зв’язку з тим, що особисто я не можу вчасного
його отримати.
Дата, підпис особи, що здійснила реєстрацію.
12. Стартовий внесок
Стартовий внесок для Учасника Забігу на дистанції:
PRO PLAN® Dog Run 5км на першому етапі - 50 слотів 600 грн. для членів
ГО та базова вартість 720 грн.;
PRO PLAN® Dog Run 5км на другому етапі - 45 слотів 700 грн. для членів
ГО та базова вартість 840 грн.;
PRO PLAN® Dog Run 3км на першому етапі - 60 слотів 600 грн. для членів
ГО та базова вартість 720 грн.;
PRO PLAN® Dog Run 3км на другому етапі - 40 слотів 700 грн. для членів
ГО та базова вартість 840 грн.;
PRO PLAN® Dog Run 1км на першому етапі - 45 слотів 600 грн. для членів
ГО та базова вартість 720 грн.;
PRO PLAN® Dog Run 1км на другому етапі - 40 слотів 700 грн. для членів
ГО та базова вартість 840 грн.;
У вартість стартового внеску не включена комісія за переказ грошових
коштів.
Оплата стартового внеску учасниками Змагання здійснюється електронним
платежем на сайті організатора runukraine.org.
12.1. Повернення стартового внеску

Повернення грошових коштів, сплачених у рахунок реєстраційного внеску, не
проводиться згідно з Договором публічної оферти, який приймається
учасником при реєстрації на Змагання.
12.2. Особисті дані
Кожен учасник Змагання згоден на використання його особистих даних,
фото-, відео- або аудіо матеріалів з його участю без узгодження з ним для
реклами Змагання без будь-якої компенсації з боку організатора Змагання.
Всі фото- та відеоматеріали Змагання, доступні організатору Змагання,
можуть бути використані організатором Змагання як допоміжні документи,
що підтверджують точність результатів Змагання і випадки порушення
правил Змагання.
13. Стартові пакети, отримання стартових пакетів
Видача стартових пакетів для учасників проводитиметься на осінньому
SportFestUA 2021, за адресою: НК "Експоцентр України" (ВДНГ),
павільйон 19
22 жовтня 2021 р. з 12:00 до 20:00
23 жовтня 2021 р. з 08:00 до 08:45;
Учасник повинен обов'язково привезти з собою собаку на отримання
стартового пакету для проходження ветеринарного обстеження!*
В «стартовий пакет» учасника на дистанції PRO PLAN® Dog Run 5 км
включені:
• стартовий номер учасника
• стартовий номер для собаки
• шпильки (4 шт)
• медаль фінішера (2 шт)
• електронний чіп для реєстрації результату
• роздягальні і камери схову
• рюкзак для камери схову
• чіп для фіксації часу
• пункт гідратації на фініші
• інформаційний флаєр з картою маршруту
• браслет учасника забігу PRO PLAN® Dog Run
• 2 захисні маски (в пакеті та на фініші)
• фото забігу Pic2Go
• гід учасника (електронна версія)
• страхування учасников
• гігієнічний комплект для прибирання за собакою
• пакет фінішера: яблуко, банан, вода
• відвідування виставки спортивних товарів SportFestUA 2021

В «стартовий пакет» учасника на дистанції PRO PLAN® Dog Run 3 км
включені:
• стартовий номер учасника
• стартовий номер для собаки
• шпильки (4 шт)
• медаль фінішера (2 шт)
• електронний чіп для реєстрації результату
• роздягальні і камери схову
• рюкзак для камери схову
• чіп для фіксації часу
• пункт гідратації на фініші
• інформаційний флаєр з картою маршруту
• браслет учасника забігу PRO PLAN® Dog Run
• 2 захисні маски (в пакеті та на фініші)
• фото забігу Pic2Go
• гід учасника (електронна версія)
• гігієнічний комплект для прибирання за собакою
• пакет фінішера: яблуко, банан, вода
• відвідування виставки спортивних товарів SportFestUA 2021
В «стартовий пакет» учасника на дистанції PRO PLAN® Dog Run 1 км
включені:
• стартовий номер учасника
• стартовий номер для собаки
• шпильки (4 шт)
• медаль фінішера (2 шт)
• електронний чіп для реєстрації результату
• роздягальні і камери схову
• рюкзак для камери схову
• чіп для фіксації часу
• пункт гідратації на фініші
• інформаційний флаєр з картою маршруту
• браслет учасника забігу PRO PLAN® Dog Run
• 2 захисні маски (в пакеті та на фініші)
• фото забігу Pic2Go
• гід учасника (електронна версія)
• страхування учасников
• гігієнічний комплект для прибирання за собакою
• пакет фінішера: яблуко, банан, вода
• відвідування виставки спортивних товарів SportFestUA 2021

Учасник повинен отримати замовлений товар в дні видачі стартового пакету.
У день видачі стартового пакету право власності на товар переходить до
учасника, незалежно від того, з'явився він чи ні.
Якщо він не з’явився, організатори беруть на себе збереження товару
протягом одного календарного місяця з дня забігу.
Протягом календарного місяця з дня забігу учасник може або
отримати його безпосередньо від організаторів, або оформити пересилку
товару поштою за свій рахунок.
Після закінчення одного календарного місяця з дня забігу з організаторів
знімається будь-яка відповідальність за збереження товару, і вони отримують
право утилізувати його в будь-який момент.
Учасники Змагання отримують стартові пакети особисто за умови
пред'явлення:
● стартового листа,
● документа, що посвідчує особу,
● паспорта собаки с відмітками про щеплення,
● проходження ветеринарного обстеження*
*Учасники проходять ветеринарне обстеження в день отримання
стартового пакету та в місці видачі стартового пакету, а саме:
Адреса: НК "Експоцентр України" (ВДНГ), павільйон 19
Дата та час:
22 жовтня 2021 р. з 12:00 до 20:00
23 жовтня 2021 р. з 08:00 до 08:45;
Учасник Змагання, який не мав можливості взяти участь у Змаганні, може
отримати стартовий пакет протягом 30 календарних днів після проведення
Змагання в офісі організатора Змагання, повідомивши йому на електронну
пошту: registration@runukraine.org, або залишити прохання надіслати
стартовий пакет на вказану адресу.
Доставка стартових пакетів здійснюється за рахунок замовника. За
можливості організатор залучає партнерів для надання безкоштовної
доставки.
14. Пункти харчування та гідратації
Пункт харчування та гідратації розміщений на фініші. На пункті доступна
вода, медична допомога, харчування, туалети, допомога волонтерів.
15. Нагородження переможців і призерів
Нагороджуються Учасники дистанції PRO PLAN® Dog Run 5 км, які посіли 1
– 3 місця:

місце

нагорода

1

приз від партнерів

2

приз від партнерів

3

приз від партнерів

Офіційним часом для розрахунку загального рейтингу серед учасників
дистанції PRO PLAN® Dog Run 5 км вважається час з моменту пострілу
(Gun Time).
Нагородження відбувається серед учасників, які приймають участь у форматі
офф-лайн.
Учасники дистанції PRO PLAN® Dog Run 3км та PRO PLAN® Dog Run 1 км
не приймають участь у заліку часу та нагороджені.

16. Результати та їх облік
Змагання обслуговується:
• Електронною системою хронометражу;
Організатори попереджають, що електронна система хронометражу має
сертифікований відсоток втрат результатів – не більше 3% від загальної
кількості чіпів.
Оргкомітет Змагання не гарантує отримання особистого результату Учасника
у таких випадках:
• Стартовий номер порваний, зім'ятий і т.п.;
• Електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім'ятий і т.п.;
• Стартовий номер втрачено.
Під час подолання всієї дистанції стартовий номер повинен бути в такому
вигляді, в якому він був виданий. Суворо заборонено знімати, пошкоджувати
його (підрізати, згинати і т.п.) або закріплювати на будь-які частини тіла.
Організатор Змагання повинен розмістити на сайті попередній протокол
Змагання не пізніше наступного дня після проведення Змагання.
17. Протести і претензії. Терміни подачі протестів і претензій
Учасник має право подати протест або претензію з моменту фінішу, але не
пізніше ніж за 30 хвилин з моменту оголошення попередніх переможців.
Протести або претензії розглядаються суддівською колегією, до складу якої
входять: представник орг. комітету, старший суддя стартово-фінішної зони.

До протестів і претензій можуть належати:
• Протести і претензії, що впливають на розподіл призових місць;
• Протести і претензії, що стосуються неточності у вимірі часу, за який
учасник пробіг дистанцію;
• Протести і претензії, що стосуються дискваліфікації учасника за
неспортивну поведінку.
Решта претензій можуть бути проігноровані комісією в силу їх незначущості
(сюди відносяться друкарські помилки, некоректні анкетні дані та інше).
Під час подачі претензії необхідно вказати наступні дані:
• Прізвище та ім'я (анонімні претензії не розглядаються);
• Суть претензії (у чому полягає претензія);
• Матеріали, які доводять помилку (фото-, відеоматеріали).
Дані індивідуальних вимірників часу до розгляду не приймаються.
Претензії приймаються лише від учасників Змагання або від третіх осіб, які є
офіційними представниками учасників.
Терміни подачі протестів і претензій, а також спосіб їх подачі:
• Протести і претензії, що впливають на розподіл призових місць в
абсолютній першості, приймаються суддівською колегією в письмовій формі
з моменту фінішу, але не пізніше ніж за 30 хвилин з моменту оголошення
попередніх переможців.
• Розподіл призових місць після церемонії нагородження може бути
переглянуто суддівською колегією тільки при виявленні фактів порушення
переможцем діючих правил, якщо виявлення порушень було неможливо до
церемонії нагородження.
• Рішення про перегляд призових місць приймається Директором Змагання.
Учасники Змагання не мають право подавати протест на результати інших
Учасників.
Наявність фото, відео матеріалів не може стати приводом для зміни рішення
суддівської колегії. Організатори можуть попросити надати такі матеріали але
не гарантують, що їх буде враховано при винесенні рішення.
18. Дискваліфікація
Суддівська колегія залишає за собою право дискваліфікувати учасника у разі,
якщо:
• Учасник біг під зареєстрованим номером іншого учасника;
• Учасник скоротив дистанцію;

• Тварина завдала шкоду іншій тварині або учаснику;
• Учасник пробіг дистанцію, на яку не був заявлений;
• Учасник використовував підручний засіб пересування (велосипед, самокат,
авто засіб для пересування та ін.);
• Учасник почав забіг до офіційного старту;
• Учасник почав забіг після закриття зони старту;
• Учасник прибіг до фінішу після закриття зони фінішу;
• Учасник почав забіг не з зони старту;
• Учасник біг без офіційного номера Змагання;
• Учасник проявив неспортивну поведінку.
19.Посвідчення про відрядження
Відмітка про відрядження буде виставлятися представником громадської
організації «Бігова Україна» на посвідченнях про відрядження лише під час
отримання пакету учасника в день Змагання.

20. Інформаційні джерела
Детальна інформація про Змагання розміщена на офіційному сайті
https://kyivmarathon.org/
За інформацію на інших інформаційних ресурсах Оргкомітет Змагання
відповідальності не несе.

21. Ліміт часу
Ліміт часу на подолання дистанції PRO PLAN® Dog Run 5 км становить 60
хвилин.
Ліміт часу на подолання дистанції PRO PLAN® Dog Run 3 км та PRO PLAN®
Dog Run 1 км відсутній.

Додаток №1

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК
порід собак, визнаних як потенційно небезпечні
згідно правил утримання собак та котів в м. Києві, затверджених Рішенням
Київської міської ради від 25.10.2007 р. № 1079/3912
1. Акіта-іну.
2. Американський бульдог.
3. Американський стафордширський тер'єр.
4. Англійський мастиф.
5. Аргентинський дог.
6. Бельгійська вівчарка.
7. Бернський зенненхунд.
8. Бордоський дог.
9. Бразильська філа.
10. Бульмастиф.
11. Бультер'єр.
12. Доберман.
13. Кавказька вівчарка.
14. Кане корсо.
15. Мастіно неаполетано.
16. Московська сторожова.
17. Німецька вівчарка.
18. Німецький дог.
19. Перо преса канаріо.
20. Південноруська вівчарка.
21. Пітбультер'єр.
22. Різеншнауцер.
23. Родезійський ріджбек.
24. Ротвейлер.
25. Середньоазіатська вівчарка.
26. Тосаіну.
27. Чорний тер'єр.
28. Німецький боксер.
29. Фокстер'єр.
30. Ягтер'єр німецький.
31. Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.
Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної
небезпеки.
Примітка. Перелік порід поповнюється з надходженням нових даних.

