Mezinárodní mistrovství A.I.C.E.B. - pravidla
(verze 2015)
Článek 1
Všeobecná ustanovení:
a) Tato zkouška byla vytvořena Klubem bretaňských ohařů Francie dne 9. dubna v Epieds v kraji
Beauce, pod názvem „Pohár bretaňských ohařů“, který byl později změněn na „Mistrovství
Evropy bretaňských ohařů“;
b) Po založení Mezinárodního spolku klubů bretaňských ohařů (l'Amicale Internationale des Clubs
de l'Epagneul Breton - A.I.C.E.B.) dne 10. dubna 1996 v Nivelles (Belgie) se název ustálil na
„Mezinárodní Mistrovství bretaňských ohařů“. Soutěže se mohou účastnit reprezentace všech
klubů bretaňských ohařů, jež jsou členy A.I.C.E.B. a které mají uhrazený členský přípěvek na
příslušný rok ke dni zahájení soutěže.
c) Toto Mistrovství A.I.C.E.B. se koná každoročně. Je organizováno podle pořadí jedním národním
klubem EB ve státě, který je členským subjektem FCI a kde se v příslušném roce koná Evropský
pohár kontinentálních ohařů, s výjimkou zvláštního problému.
d) V případě takového zvláštního problému rozhoduje o alternativním místě konání Výbor
A.I.C.E.B.
Článek 2
Cíle
a) Mistrovství A.I.C.E.B. musí umožnit výběr takových představitelů rasy, kteří loví nejúčinněji a co
nejblíže stylu, jaký je definován pracovním standardem C.E.B (Klub bretaňských ohařů Francie).
b) Tento výběr se provádí během zkoušek, které se konají výhradně na divokých koroptvích,
předvedené kvality bretaňských ohařů z účastnických zemí přispívají zásadním způsobem k výběru
nejlepších plemeníků v rámci našeho plemene.
c) Tento výběr bere rovněž v úvahu speciální morfologické kvality představitele plemene, a to
prostřednictvím předběžného hodnocení exteriéru (tělesné stavby) všech ke zkoušce přihlášených
jedinců (včetně náhradníků). Hodnocení exteriéru se koná vždy den před zahájením soutěže,
hodnocení provádí dva až tři rozhodčí exteriéru s aprobací na plemeno bretaňský ohař. Každému
hodnocenému jedinci bude přiznán podíl ze dvaceti bodů v závislosti na tom, jak dalece je jeho
tělesná stavba v souladu s plemenným standardem FCI.
Článek 3
Typ soutěže
a) Mistrovství A.I.C.E.B. je mezinárodní Field Trial jarního typu.
b) Mistrovství A.I.C.E.B. se běží solo a je dvoudenní.
c) Pro hodnocení je použita poslední platná verze Mezinárodních pravidel FCI pro FT kontinentálních
ohařů.
d) Zkouší se na divokých koroptvích. Může být bráno v potaz i vystavení jiného druhu zvěře, ale jen
pes, který získal bod na koroptvích, může být klasifikován.
e) Baráž o eventuální udělení CACIT se koná v páru mezi všemi jedinci, kteří v tom dni obdrželi CAC.
Článek 4
Složení družstev reprezentujících národní kluby
a) Aby mohl vyslat družstvo, musí být národní klub členem A.I.C.E.B. a zaplatit členský poplatek na
příslušný rok nejpozděli k datu otevření mistrovství. Kluby, které tuto podmínku nesplní, nemohou se
soutěže účastnit.

b) Každý stát smí být reprezentován jen jedním družstvem, složeným maximálně ze 4 psů. Pokud je
v družstvu jen jediný pes, může být klasifikován jen v soutěží jednotlivců.
c) Jedinec, který je označován jako náhradník („by“)může být rovněž jmenován. Musí být
bezpodmínečně nahlášen zároveň s ostatními řádnými členy družstva.
d) Národní klub rozhoduje svobodně o složení svojí reprezentační ekipy.
e) Každý zapsaný bretaňský ohař, který je členem reprezentačního družstva, ať jako řádný člen či
náhradník, musí podstoupit morfologické ověření, které je pořádáno v předvečer prvního dne soutěží
šampionátu. Pokud pes z nějakého družstva bude mít vylučující vadu, uvedenou v oficiálním
standardu F.C.I. č. 95, může se soutěže zúčastnit a obdržet eventuelní ocenění, ale jeho výsledek
ocenění) nebude bráno v potaz v konečné klasifikaci soutěže A.I.C.E.B. ani v kategorii jednotlivců, ani
v družstvech.
f) Do národních družstev mohou být zařazeni jen takoví bretaňští ohaři, kteří jsou ke ni zahájení
šampionátu zapsáni minimálně 6 měsíců v plemenné knize příslušného státu a jejichž majitel je
občanem tohoto státu nejméně stejně dlouho. Psi, kteří reprezentují v družstvu jedné země,
nemohou v žádném případě reprezentovat i v družstvu jiné země.
g) Kapitán národního družstva má absolutní volnost pozměnit v každém momentě složení družstva.
Může rozhodnout o nahrazení řádného člena družstva náhradníkem. Toto rozhodnutí musí být
oficiálně oznámeno organizátorům nejméně hodinu před započetím soutěže. Toto časové omezení
neplatí v případě úhynu nebo zranění řádně zařazeného psa.
Článek5
Přihlášky
a) K 15. Prosinci každéhoroku nebo později klub, který bude organizovat šampionát se spojí
s členskými kluby a sdělí jim místo a datum konání šampionátu A.I.C.E.B. Seznam a kontakty
členských klubů jsou u prezidenta A.I.C.E.B. Žádný nečlenský klub se nesmí účastnit bez předchozího
souhlasu prezidenta A.I.C.E.B.
b) Ke 30. lednu nebo později potvrdí národní kluby organizátorovi svoji účast nebo její odřeknutí,
stejně jako počet psů, kerý bude mít jejich družstvo.
c) Pořádající klub potvrdí prezidentovi A.I.C.E.B. nejpozději 15 dní před konáním šampionátu seznam
účastnických klubů a počet psů, jimi přihlášených.
d) Sedm dní před začátkem zkoušek Mistrovství A.I.C.E.B. musí organizátor mít organizátor hotový
konečný seznam družstev, který neprodleně zašle prezidentovi A.I.C.E.B. Prezident každého
národního klubu se musí rezidentovi AICEB zaručit že všichni si v jejich družstvu dpovídají výše
uvedeným podmínkám v bodě f) článku 4 těchto pravidel k účasti na soutěži a stvrdit to
vlastnoručním podpisem.
e) Musí také předložit povinně:
1. Jméno psa, název CHS, číslo zápisu v PK soutěžící země, kopii certifikátu o označení tetováním
nebo čipem, jméno a adresu a státní příslušnost vlastníka psa.
3. Jméno vůdce psa.
4. Fotokopii osvědčení o platné vakcinaci proti vzteklině.

Žádná přihláška nebude přijata bez doložení výše uvedených údajů. Žádný pes, který nebude
identifikovatelný ať už podle tetování, nebo čipu, nebude přijat k soutěži.
Článek 6
Startovné
a) Výše startovného na příští rok je určována každoročně Výborem A.I.C.E.B. Aktuálně je to 100 euro
za přihlášeného psa s minimem 200 euro za jedno národní družstvo.

b) Startovné (minimum za 4 psy činí 400.- euro) musí být zaplaceno na místě organizátorovi ještě
před započetím losování a složením baterií.
Článek 7
Soutěže
a) Počet soutěžících v jedné baterii nesmí být nižší jak 8 a vyšší jak 14.
b) Počet baterií bude stanoven podle potřeby. Klub, kerý soutěž organizuje a výbor A.I.C.E.B. dbají o
to, aby reprezentanti jednotlivých států byli rozděleni, pokud je to možné, do více baterií. Vůdce, kteý
vede více psů, bude zařazen nejvýše do dvou baterií.
Losování řízené výborem A.I.C.E.B musí být uskutečněno v předvečer prvního dne soutěží. Výbor
určuje rozdělení rozhodčích do jednotlivých baterií. Terény pro jednotlivé baterie budou pak
stanoveny losováním. Nakonec bude rozlosováno pořadí soutěžících.
c) Pořadí ve skupině je pouze orientační. Vůdce, který nebude přítomen z důvodu, že vede v jiné
skupině, bude povolán poté, co se dostaví. Porota počká na jeho příjezd tak dlouho, jak bude
nezbytné.
d) Ve druhém dni šampionátu už se nelosuje. Poroty zůstanou ve stejných terénech, jako byly
předešlý den. Každá baterie svůj terén změní podle násleujícícho pravidla: baterie 1 přejde k porotě
2, baterie 2 přejde k porotě 3, baterie 3 k porotě 4 atd. Poslední baterie přejde k portě č. 1. Pořadí
přestupu jednotlivých baterií bude vyhlášeno v předvečer druhého dne soutěže.
Článek 8
Poroty.
a) Porody budou složeny z členů jednotlivých členských států A.I.C.E.B.
b) Každý klub – člen A.I.C.E.B. předloží prezidentovi AICEB seznam jmen 1-6 rozhodčích ze své země
s kvalifikací na jarní FT. To mu umožňuje vybrat z nich poroty k posuzování šampionátů v průběhu 3
po sobě jdoucích let.
c) Prezident A.I.C.E.B. vybere z tohoto seznamu takový počet rozhodčích, aby pro každou baterii byli
dva rozhodčí. V této dvojici není stanoven předseda poroty. V případě, že se nedostavil na poslední
chvíli delegovaný rozhodčí, výbor A.I.C.E.B. vybere náhradníka ze seznamu rozhodčích pořadatelské
země. Stejně se postupuje při nahrazení nevyhovujícícho rozhodčího. ?
d) Rozhodčí nesmí posuzovat žádného psa, jehož byl majitelem, spolumajitelem, kterého cvičil nebo
trénoval, ošetřoval nebo prodal v době 6 měsíců před začátkem soutěže, na niž byl delegován jako
rozhodčí, ani psy ve vlastnictví jeho vlastní rodiny nebo partnerů.
e) Pro baráž uspořádanou k výběru eventuálního CACITa nebo k určení pořadí v soutěži jednotlivců
bude sestavena speciální porota až po schválení výsledků dne prezidentem a viceprezidentem
A.I.C.E.B. Pokud je to jen trochu možné, nemá být členem poroty rozhodčí ze státu, jehož pes je
účastníkem baráže.
f) Cestovní náhrady rozhodčích jdou k tíži klubu, který je vyslal (Článek 8 odst.b.)
g) Cestovní náhrady pro členy výboru A.I.C.E.B. jdou k tíži AICEB (s výjimkou případu, kdy by člen
výboru AICEB předváděl jednoho ze svých psů na soutěži).
h) Náklady na ubytování a stravování na sebe převezme organizátorský klub, a to od předevečera
prvého dne soutěže až do rána dne, následujícího po skončení soutěže.
Článek 9
Klasifikace
Klasifikován bude každý pes, který udělal minimálně jeden dobrý bod ve svém parkuru (a neudělal
vylučují chybu).

Podle těchto bodů se počítá individuální klasifikace, následně umožňující stanovit pořadí družstev:
C.A.C. T. + C.A.C.I. T. = 14 bodů
C.A.C.T. + R.C.A.C.I.T. = 13 bodů
C.A.C. T. = 12 bodů
RC.A.C.T. = 11 bodů
1° EXCELLENT = 10 bodů
2° EXCELLENT =9 bodů
3° EXCELLENT = 8 bodů
EXCELLENT = 7 bodů
TRES-BON = 4 body
BON = 2 body
Klasifikace družstev:
a) Pro stanovení pořadí v soutěži družstev musí každé národní družstvo obdržet minimálně dvě
klasifikace (na dva různé psy). Pokud je družstvo složeno jen ze dvou psů, podmínka je změněna na
dvě klasifikace bez ohledu na to, kolik psů je získalo.
b) Součet bodů získaných psy jednotlivých družstev určuje pořadí v soutěži družstev. Družstvo, které
získá v součtu nejvíc bodů, bude vyhlášeno Šampiónem A.I.C.E.B. pro příslušný rok. Družstvo, které
dosáhne na druhé pořadí, bude vyhlášeno Vice-šampiónem. V případě rovnosti součtu bodů bude na
prvním místě družstvo, které má více klasifikací. V případě shodného součtu klasifikací i počtu
dosažených bodů určí pořadí výsledek morfologického ocenění.
Individuální klasifikace:
Součet bodů, které pes získal během obou soutěžních dní umožňuje stanovit konečné pořadí. Pes,
který dosáhl nejvyššího počtu bodů, bude vyhlášen Individuálním šampiónem A.I.C.E.B.
Druhý pes v pořadí dle součtu bodů bude vyhlášen vicešampiónem. V případě rovnosti v počtu bodů
bude vítěz stanoven v baráži, jak stanoví článek 8e).
Článek 10

Ceny (Odměny)
Jejich udělování je plně v kompetenci organizátorského klubu. Minimálmě bude udělena cena
vítěznému družstvu stejně tak jako vítězi v kategorii jednotlivců. Povinně musí být udělena cena
nejlepší feně, která získala na mistrovství nejvíce bodů. Při udělení této ceny také bude vyhlášena
nejlepší fenou šampionátu.
Výbor AICEB předá ceny vítězům družstev a jednotlivců.
AICEB na základě žádosti, podané pořádajícím klubem, a po předložení dokladu dá příspěvek 120
euro na pokrytí potřeb soutěže.
Článek 11
Závěrečná příloha
Je žádoucí, aby pořadatelský klub zajistil v místě návaznost soutěží Mistrovství A.I.C.E.B na další
soutěže, ať už výkonu nebo krásy, které budou volně otevřené bretaňským ohařům ze všech koutů
světa, kteří jsou na webu.
Tato pravidla anulují všechna předchozí.
V Marcheně, 12. února 2015
Christian GUNTHER, Prezident
Gianluca PASQUALETTI, Vice-Prezident
Giuseppe MOLINARI, Vice-Prezident

