
Mistrovství A.I.C.E.B v praktickém lovu 
PRAVIDLA 

Článek 1 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

a) Tato zkouška byla vytvořena Klubem bretaňských ohařů Francie v březnu 2010 v Gurcy le 
Châtel a byla nazvána „Mistrovství AICEB v praktickém lovu“. Je přístupná všem klubům 
bretaňských ohařů, jež jsou zastřešeny FCI a které mají rovněž zaplacené členství v AICEB 
na příslušný rok nejpozději v předvečer konání šampionátu.  

b) Mistrovství AICEB v praktickém lovu je pořádáno každoročně. Jeho pořadatelem je klub 
bretaňských ohařů z členské země FCI, v níž se v příslušném roce koná Mistrovství světa 
v lovu s kontinentálními ohaři, s výjimkou zvláštních situací. 

c) V případě zvláštních situací je řídící výbor AICEB oprávněn rozhodnout o alternativním 
organizátorovi a místě konání.  

Článek 2 
CÍLE 

a) Mistrovství AICEB v praktickém lovu má za cíl vyhledání těch bretaňských ohařů, kteří 
nejúčinněji loví v podmínkách, které se co nejvíce přibližují praktickému lovu a přitom 
pracují stylem, který je nejbližší požadavkům pracovního standardu plemene, který je 
definován v textu tohoto standardu. 

b) Jejich vyhledávání se uskutečňuje pomocí srovnávání kvalit jednotlivých psů 
z účastnických zemí během zkoušky, při níž psi vyhledávají zvěř, buď divokou, nebo 
vysazenou, aby se podařilo zásadním způsobem objevit nejkvalitnější plemeníky, schopné 
podrobit se důkladnému výcviku.  

c) Selekce také bere v potaz zásadní morfologické kvality, které se prověřují pomocí ověření 
těchto kvalit, jemuž se musí podrobit všichni přihlášení psi včetně náhradníků. Ověření se 
koná v předvečer prvního soutěžního dne, psi jsou posouzeni dvou nebo trojčlennou 
porotou, složenou z rozhodčích s kvalifikací pro posuzování exteriéru bretaňského ohaře. 
Rozhodčí udělí psovi takový počet z dvaceti bodů, jež má každý pes k dispozici, který 
odpovídá jeho exteriérovým kvalitám v návaznosti na standard FCI. 

Článek 3 
TYP SOUTĚŽE 

a) Mistrovství AICEB je mezinárodní podzimní field-trials. 
b) Mistrovství AICEB je solo soutěž a koná se po dva dny.  
c) Pro zkoušení se používá nejaktuálnější znění pravidel FCI pro podzimní FT.  
d) Soutěž probíhá na pernaté zvěři, která se loví obvykle po jejím vystavení psem.  
e) Nicméně lze započítávat i dobré body, nikoli však chyby, s výjimkou pronásledování, které 

pes udělal na ostatních druzích zvěře. Pes může být klasifikován pouze v tom případě, 
pokud získal alespoň jeden platný bod na pernaté zvěři, která se obvykle loví se stavěči. 
Druh zvěře, na které se bude zkoušet, může být limitován rozhodnutím výboru AICEB. 
Toto omezení musí výbor AICEB oznámit před započetím soutěže. 

f) Případná baráž pro udělení titulu CACIT se koná v páru.  
 
Článek 4 
SLOŽENÍ NÁRODNÍCH DRUŽSTEV 

a) Aby mohl národní klub přihlásit reprezentační družstvo, musí být především členem 
AICEB a musí mít zaplacený členský příspěvek nejpozději v předvečer zahájení soutěže. 
Stát, jehož klub tyto podmínky nesplňuje, nemůže být k soutěži přijat.  

b) Každý stát může být reprezentován pouze jediným družstvem, které může mít maximálně 
4 členy. Družstvo, které tvoří jen jediný reprezentant, může být hodnoceno pouze 
v soutěži jednotlivců. 



c) Náhradník, který se nazývá „by“, může být rovněž přihlášen. Jeho přihláška musí být 
nezbytně podána zároveň s přihláškami reprezentujících psů z družstva.  

d) Každý národní klub rozhoduje zcela svobodně o složení svého reprezentačního družstva.  
e) Každý bretaňský ohař, ať už je zapsaný jako reprezentant nebo jako náhradník, se musí 

podrobit ověření morfologie, která probíhá v předvečer soutěže. Jestliže je u některého 
psa z družstva je zjištěna vylučující vada exteriéru, jaká je zmíněna ve standardu FCI č. 95, 
může se zúčastnit soutěže a podržet si eventuelně získané ocenění, avšak toto jeho 
ocenění nebude započítáváno do výsledné klasifikace AICEB ani v soutěži družstev, ani 
jednotlivců.  

f) Do národního reprezentačního družstva mohou být zařazeni jen takoví bretaňští ohaři, 
kteří jsou, v den konání šampionátu, zapsání minimálně 6 měsíců v plemenné knize státu, 
který reprezentují a kteří jsou minimálně stejnou dobu v majetku občana tohoto státu. 
Psi, reprezentující jeden stát, nemohou nikdy zároveň reprezentovat jiný stát. 

g) Vedoucí národního družstva může v každém momentě pozměnit složení družstva. 
Především se jedná o záměnu přihlášeného psa za přihlášeného náhradníka. Tato záměna 
ovšem musí být ohlášena organizátorům minimálně jednu hodinu před započetím 
soutěží. Dodržení této lhůty neplatí v případě úhynu nebo zranění přihlášeného psa.  

h) Vůdce může předvádět psy reprezentačních družstev dvou států v případě předběžného 
souhlasu předsedů příslušných klubů. V případě, že tento jimi vlastnoručně podepsaný 
souhlas nemá, musí se rozhodnout pro jeden stát, který bude reprezentovat. Vůdce, 
který převádí psy dvou národních družstev, musí respektovat článek 7 soutěže, odstavec 
b) 

Článek 5 
PŘIHLÁŠKY 

a) Do 15 srpna každého roku nebo později, pořádající klub vstoupí do kontaktu s ostatními 
národními kluby a sdělí jim data a místo konání Mistrovství AICEB. Seznam těchto klubů 
obdrží od presidenta AICEB. Žádná jiná země se nemůže mistrovství účastnit bez 
předchozího souhlasu presidenta AICEB.  

b) Do 15 září nebo později potvrdí národní kluby organizátorovi svoji účast (nebo její 
odmítnutí) a také předpokládaný počet psů v jejich reprezentačním družstvu.  

c) Organizující klub musí předložit presidentovi AICEB nejpozději 15 dní před termínem 
konání soutěže seznam účastnických zemí a počty psů, které budou jednotlivé kluby 
reprezentovat.  

d) 7 dní před započetím zkoušek Mistrovství AICEB složení družstev (včetně přihlášených 
náhradníků) musí být předáno k dispozici organizátorovi a ten jej neprodleně přepošle 
prezidentovi AICEB. Předseda každého z účastnících se národních klubů musí předložit 
potvrzení, vlastnoručně podepsané, ve kterém se zaručuje, že všichni psi z jeho družstva 
odpovídají ve všech kritériích požadavkům soutěže odstavec f) článek 4 těchto pravidel. 

e) Musí se také povinně předložit:  
1. Jméno psa, název chovatelské stanice, pohlaví, číslo zápisu v národní plemenné knize 

soutěžícího sátu, kopii potvrzení i identifikaci (tetování nebo elektronický čip) 
zmiňující jméno a adresu majitele psa.  

2. Jméno, adresu a státní příslušnost majitele psa. 
3. Jméno vůdce psa. 
4. Fotokopii osvědčení o platném očkování proti vzteklině. 

Žádná přihláška, která nebude obsahovat výše uvedené údaje, nebude přijata. Žádný pes, který 
nebude identifikovatelný buď pomocí tetování, nebo elektronického čipu, nebude připuštěn 
k soutěži.  
 
Článek 6 
STARTOVNÉ 



a) Výši startovného pro každý jednotlivý šampionát AICEB pevně stanovuje zasedání výboru 
AICEB v předcházejícím roce. Současná výše je stanovena na 120.- Euro za psa, minimum 
za národní družstvo činí 240 Euro.  

b) Startovné (maximální částka za čtyřčlenné družstvo je 480.- Euro) musí být uhrazena na 
místě organizujícímu klubu před losováním a sestavením baterií. 
 

Článek 7 
POPIS SOUTĚŽE 

a) Mezinárodní mistrovství AICEB je dva dny probíhající FT podzimního typu podle 
mezinárodních pravidel FT Gibier Tiré (s lovem zvěře). Soutěž se běží SOLO.  

b) Práce musí co nejvíce připomínat skutečný lov (individuální lov pernaté). Pokud je to 
možné, má se zvěř střelit během práce v terénu. Výkon psa je hodnocen jak před 
výstřelem, tak po něm. Před výstřelem pes musí hledat, vyhledat a vystavit zvěř. Po 
výstřelu musí najít a přinést střelenou nebo postřelenou zvěř. 

c) Kompletní znění Pravidel FCI pro podzimní FT (GT) kontinentálních stavěčů, obsažené 
v kapitole IV, se aplikuje do těchto pravidel AICEB. 

d) Všichni psi, kteří byli v tom dni klasifikováni v terénu, musí se tentýž den podrobit 
zkoušce přinášení z hluboké vody. V případě, že tuto disciplinu pes nesplní, anebo se jí 
nepodrobí, nebude klasifikován a obdrží pouze NC.  

SOUTĚŽ 
a) Počet soutěžících družstev v soutěži nesmí být nižší jak 4 a vyšší jak 12. Mistrovství, na 

kterém nebude dostatečný počet národních družstev, může být po dohodě organizujícího 
klubu a vedení AICEB zrušeno.  

b) V případě potřeby bude vytvořena jedna nebo více baterií /sérií, skupin/. Organizátor a 
výbor AICEB musí dohlédnout na to, aby představitelé jednoho reprezentačního družstva 
byli, pokud je to možné, rozděleni do více skupin. Vůdce, který povede více psů, může být 
přidělen nejvíce do dvou skupin.  

c) Losování pod dohledem výboru AICEB musí být uskutečněno v předvečer prvého 
soutěžního dne. Výbor AICEB stanovuje přidělení rozhodčích do jednotlivých skupin. 
Terény pak jsou následně rovněž určeny losováním. Nakonec proběhne losování pořadí 
soutěžících ve skupinách.  

d) Pořadí ve skupině je jasně oznámeno. Vůdce, který nebude na místě včas, protože vede 
ještě v další skupině, startuje po svém příjezdu. Jury na něj počká tak dlouho, jak bude 
zapotřebí.  

e) Ve druhém dni soutěží se už nelosuje. Rozhodčí zůstanou v témž terénu, v němž byli 
předešlý den. Skupiny soutěžících pak mění terény a rozhodčí podle následujícího 
pořádku: skupina jedna přejde do terénu skupiny 2, skupina 2 do terénu skupiny 3, 
skupina 3 do terénu skupiny 4 atd. Poslední skupiny přejde do terénu skupiny 1. Pořadí 
skupin druhého dne (jejich terény) bude oznámeno při vyhlašování výsledků prvého dne.  

 
Článek 8 
POROTY (ROZHODČÍ) 

a) Poroty se budou skládat výhradně z rozhodčích ze členských států AICEB.  
b) Každý členský klub předloží presidentovi AICEB seznam, obsahující jména jednoho až šesti 

rozhodčích ze své země, kteří jsou kvalifikováni pro posuzování FT. Tyto podklady umožní 
sestavit seznamy rozhodčích k posuzování šampionátů AICEB na tři roky dopředu.  

c) President AICEB vybere v seznamech rozhodčích dostatečný počet rozhodčích k tomu, 
aby byli zajištěni dva rozhodčí na každou baterii – nestaví se předseda poroty. V případě 
nutnosti provést změnu na poslední chvíli, výbor AICEB vybere náhradního rozhodčího 
ze seznamu rozhodčích pořadatelského klubu. I v případě náhrady za chybějícího 
rozhodčího není možné, aby bylo více jak dva rozhodčí z pořádajícího státu.  



d) Rozhodčí nesmí posuzovat žádného psa, jehož je majitelem, spolumajitelem, kterého 
cvičil nebo ošetřoval nebo prodal v předcházejících šesti měsících před soutěží, na které 
figuruje jako rozhodčí, stejně jako nesmí posuzovat psy, kteří jsou v majetku jeho rodiny 
nebo partnerů.  

e) Pro eventuální baráž k přiznání CACIT nebo k určení pořadí na vítězné pozici v individuální 
soutěži, sestavují porotu president a dva vicepresidenti AICEB, jimž jsou všechny 
dosažené výsledky každého soutěžního dne hlášeny. Snaží se vždy, když je to možné, 
vyhnout se jmenování rozhodčího ze stejného státu, z něhož pochází v baráži soutěžící 
pes, do této poroty. 

f) Cestovní náklady na vyslaného rozhodčího jdou k tíži klubu, který jej vyslal (čl. 8, odst. b). 
g) Cestovní náklady členů sekretariátu AICEB jdou k tíži AICEB, (s výjimkou případu, kdy její 

člen prezentuje některého ze svých psů na soutěži).  
h) Náklady na ubytování a stravování rozhodčích a členů sekretariátu AICEB hradí pořádající 

klub od předvečera prvního dne soutěže až do rána, následujícího po posledním 
soutěžním dnu. 

Článek 9 
KLASIFIKACE 
Ocenění je uděleno porotou každému psu, který udělal alespoň jeden platný bod při svém startu. 
Toto individuální ocenění umožňuje stanovit pořadí v klasifikaci družstev: 
CACT, CACIT = 14 bodů 
CACT, Res.CACIT = 13 bodů 
CACT = 12 bodů 
Res.CACT = 11 bodů 
Exc. 1 = 10 bodů 
Exc. 2 = 9 bodů 
Exc. 3 = 8 bodů 
Exc. = 7 bodů 
T.B. = 4 body 
Bon = 2 body 
 
Klasifikace družstev: 

a) Aby mohlo být družstvo hodnoceno, národní družstvo musí mít oceněny alespoň dva různé 
psy. Pokud čítá družstvo jen dva psy, podmínka je změněna v tom smyslu, že stačí dvojí 
ocenění bez ohledu na to, kolik psů ocenění získalo. 

b) Podle součtu bodů, které psi v družstvu získali, je následně stanoveno pořadí národních 
družstev.  Družstvo, které získalo nejvíce bodů, je vyhlášeno šampionem AICEB pro příslušný 
rok. Družstvo s druhým nejvyšším počtem bodů je vyhlášeno vice-šampionem AICEB. 
V případě rovnosti bodů to je družstvo, které má nejvíce klasifikovaných psů, které zvítězí. 
V případě rovnosti počtu klasifikovaných psů je rozhodujícím činitelem počet bodů, které 
družstvo získá v morfologickém hodnocení. 

Klasifikace jednotlivců: 
Součet bodů, které získal pes v průběhu obou soutěžních dnů, umožňuje stanovit pořadí jednotlivců. 
Pes, který získal nejvíce bodů, je vyhlášen individuálním šampionem Mistrovství AICEB. 
Druhý pes je vyhlášen vice-šampionem. V případě rovnosti bodů o vítězi rozhoduje baráž, jak 
stanovuje článek 8e).  
 
Článek 10 
CENY 
Udělení cen závisí zcela na iniciativě pořádajícího klubu. Minimálně bude udělena cena vítěznému 
družstvu a vítězi soutěže jednotlivců. Také je naprosto nezbytné, aby byla udělena cena nejlepší feně, 
která v průběhu soutěže získala nejvíc bodů.  
Ceny, které jsou uděleny nejlepšímu družstvu a nejlepšímu jednotlivci, předává výbor AICEB.  



AICEB na základě žádosti pořádajícího klubu a po předložení pokladního dokladu uhradí hodnotu cen 
pro rozdělení na soutěži ve výši 120.-Euro. 
 
Článek 11 
SOUBOR SOUTĚŽÍ, DOPROVÁZEJÍCÍCH MISTROVSTVÍ AICEB. 
V případě možnosti pořádající klub připraví Mistrovství AICEB v rámci dalších soutěží (pracovních 
a/nebo exteriérových), které jej budou předcházet nebo jej budou následovat a které budou 
přístupné bretaňským ohařům ze všech států, přítomných na síti. 
 
Tato pravidla anulují a nahrazují všechna jim předcházející. 
 
V Zadaru, 11. března 2017 
 
Christian Gunther, předseda v.r.      
 
Giuseppe Molinari, místopředseda v.r.   Christos Kalfopoulos, místopředseda v.r. 
 


