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Oficiální pravidla mezinárodních Field Trials a
mezinárodních loveckých zkoušek pro kontinentální
ohaře.

Kontinentální ohaři /stavěči/.

I.
VŠEOBECNÁ ČÁST;
II.
FIELD TRIAL DE PRINTEMPS / FIELD TRIAL JARNÍHO TYPU
III.
FIELD TRIAL D’ÉTÉ / fIELD TRIAL LETNÍHO TYPU
IV.
FIELD TRIAL D’AUTOMNE / fIELD TRIAL PODZIMNÍHO TYPU
V.
ÉPREUVE DE CHASSE TERRE ET EAU / LOVECKÁ ZKOUŠKA POLNÍ A VODNÍ
PRÁCE
VI.
ÉPREUVE DE CHASSE POLYVALENTE / LOVECKÁ ZKOUŠKA
VŠESTRANNOSTI
VII.
REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE
TRAVAIL / ÚRAVIDLA PRO UDĚLO VÁNÍ MEZINÁRODNÍHO ŠAMPIONÁTU
PRÁCE
VIII.
REGLEMENT DE LA COUPE D’EUROPE DE PRINTEMPS / PRAVIDLA
MISTROVSTVÍ EVROPY /JARNÍ/
IX.
REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE CHASSE PRATIQUE POUR
CHIENS D’ARRET (CONTINENTAUX ET BRITANNIQUES)
PRAVIDLA MISTROVSTVÍ SVĚTA V PRAKTICKÉM LOVU PRO STAVĚCÍ PSY
(KONTINENTÁLNÍ I BRITSKÉ)
X.
REGLEMENT DES CHAMPIONNATS SPECIAUX DE RACE / PRAVIDLA
SPECIÁLNÍCH ŠAMPIONÁTŮ PRO JEDNOTLIVÁ PLEMENA

V případě nejasnosti platí francouzská verze.
Části tučně vytištěné byly přijaty Generálním výborem na zasedání v Paříži, červenec 2011.

I. VŠEOBECNÁ ČÁST
CÍL
ČL. I.1
Cílem MFT a dalších mezinárodních zkoušek pro kontinentální stavěče, nad
nimiž přijala patronát FCI, je výběr takových stavěčů, kteří loví efektivně, ve stylu, který se
co nejvíce blíží pracovnímu standardu příslušného plemene, proto, aby mohli být vybíráni
nejlepší plemenní jedinci pro stálé zlepšování jednotlivých plemen kontinentálních stavěčů, a
také proto, aby byl podnícen zájem milovníků stavěcích psů o psy vysokých kvalit.
ORGANIZACE
Čl. I.2
MFT a mezinárodní lovecké zkoušky pro kontinentální stavěče, pořádané pod
patronátem FCI, jsou organizovány kluby, specializovanými na určitá plemena, regionálními
kynologickými asociacemi a organizacemi, používajícími lovecké psy, které jsou uznávány
řídícími národními kynologickými organizacemi, členskými subjekty FCI.
Čl. 1.3
Organizace, jež hodlá organizovat MFT nebo mezinárodní loveckou zkoušku s
udělováním čekatelství mezinárodního šampionátu práce - CACIT, podá v přiměřeném
předstihu prostřednictvím svojí národní kynologické organizace, jež je členským subjektem
FCI, žádost na FCI. FCI udělí svůj souhlas pouze v případě, pokud je požadovaná zkouška
(MFT, mezinárodní zkouška praktického lovu) organizována podle těchto pravidel. Pokud
udělí FCI svůj souhlas, národní organizace bude takovou soutěž dotovat rovněž čekatelstvím
národního šampionátu práce - CACT.
Čl. 1.4
Terény musí být připravené před započetím zkoušky a není dovoleno
vysazovat žádnou zvěř během zkoušky.
PŘIHLÁŠKY
Čl. 1.5
MFT a mezinárodní lovecké zkoušky pro kontinentální stavěče jsou otevřeny
pro všechny čistokrevné jedince všech plemen kontinentálních stavěčů, zapsané v oficiálních
plemenných knihách, uznaných FCI, aniž je brán zřetel na národnost nebo bydliště majitele
nebo vůdce psa.
Čl. 1.6
Ke zkoušce nebudou připuštěni psi nedostatečně vakcinovaní, psi kousaví, psi
podezřelí z nakažlivé choroby, háravé feny, psi monorchidní, kryptorchidní, psi s atrofií varlat
a psi v majetku osob organizovaných v disidentských kynologických organizacích nebo osob,
kterým vyslovila zákaz soutěžení jejich příslušná národní organizace.
Je zakázáno psy dopovat, a pokud budou jako takoví odhaleni, bude sankcionován ten, kdo za
ně zodpovídá.
Čl. 1.7
Účast na zkoušce může být omezena na jednu jedinou rasu nebo na několik, a
to pouze v případě, pokud bude toto předem oznámeno.
Čl. 1.8
Účast na zkoušce může být omezena na základě dříve získaných titulů /
hodnocení, a to v případě, pokud bude toto předem oznámeno.
Čl. 1.9
Maximální počet startujících psů může být stanoven pořádající organizací v
případě, pokud bude toto omezení předem oznámeno. Maximální stanovaný počet startujících
nemůže být nižší jak 12.

Čl. 1.10

Účast nesmí být limitována na základě pohlaví nebo věku.

Čl. 1.11
Po uzávěrce přihlášek, stanovené pořádající organizací a předen oznámené,
nebude již žádná přihláška přijata.
Čl. 1.12
Přihlášky budou přijaty, pouze pokud bude zároveň uhrazeno startovné.
Zahraniční účastníci mohou hradit startovné na místě před započetím soutěže. Startovné bude
vráceno pouze v případě, že neúčast na soutěži bude organizátoru soutěže nahlášena před
datem uzávěrky přihlášek.
Čl. 1.13
V případě vyšší moci FT anebo lovecká zkouška mohou být zrušeny, v tomto
případě startovní poplatek zůstane organizátorům k úhradě již vynaložených prostředků.
ROZHODČÍ
Čl. 1.14
Na mezinárodním FT nebo mezinárodní lovecké zkoušce pro kontinentální
ohaře, organizované pod patronací FCI, mohou posuzovat pouze rozhodčí s příslušnou
aprobací, kteří jsou vedeni v seznamu rozhodčích svojí domovské země. Zahraniční rozhodí
mohou posuzovat pod podmínkou, že k tomu obdrží souhlasy kynologické organizace svých
zemí. Žádost o souhlas musí být zaslána s dostatečným předstihem prostřednictvím
kynologické organizace pořadatelské země.
Čl. 1.15
Rozhodčí nesmí posuzovat žádného psa, jehož byl majitelem, spolumajitelem,
cvičitelem nebo trenérem, jehož vlastnil nebo prodal v posledních 6 měsících před zkouškou,
na níž působí ve funkci rozhodčího. Totéž platí i pro psy v majetku jeho nejbližších
příbuzných nebo partnerů.
ROZDĚLENÍ PSŮ
Čl. 1.16

Přihlášení psi mohou být rozděleni do více skupin.

Čl. 1.17
Rozdělení psů do skupin je ponecháno na vůli organizátorů Pořadí běhů
/startů/může být určeno losováním. Los určuje pořadí ve skupině.
Čl. 1.18

Psi jednoho majitele mohou startovat nanejvýše ve dvou skupinách.

NÁSTUP
Čl. 1.19
Hodina srazu a místo nástupu jsou předběžně oznámeny. Rozhodčí a jejich psi
musí být, pod hrozbou vyloučení, přítomni na nástupu, který se bude konat na místě srazu.
PŘEDVÁDĚNÍ
Čl. 1.20
pokyny.

Psovodi a jejich psi musí být k dispozici rozhodčím /jury/ a řídit se jejich

Čl. 1.21
Během předvádění nesmí mít pes žádný korekční /korektivní/ prostředek a
vůdce nesmí použít nátlak.

Čl. 1.22
Při práci v terénu musí vůdce používat hlasité povely a píšťalku s co největší
ohleduplností.
PŘIZNÁNÍ CACIT
Čl. 1.23
CACIT a Res.CACIT jsou přidělovány psům, kteří předvedli výjimečně
kvalitní běh nejvyšší hodnoty, bez chyb. Pes musí být oceněn známkou „výborný“, v případě
že se toto ocenění nepoužívá, musí získat „I.cenu“ anebo „I.kategorii“. FCI očekává od
rozhodčích přísnost při výběru psů, kterým tituly CACIT a Res.CACIT budou přiznány.
Čl. 1.24
I když předvede více psů výkon na úrovni CACIT, rozhodčí nemohou přiznat
na soutěži FT nebo na mezinárodní lovecké zkoušce více než jeden CACIT a jeden
Res.CACIT.
Čl. 1.25
Je-li lovecká zkouška, při níž se zadává CACIT, hodnocena pomocí bodů, a
jestli větší počet psů předvede výborný výkon a docílí vysokého počtu bodů, rozhodčí přiznají
CACIT tomu psovi, který dosáhl nejvyššího počtu bodů a Res.CACIT psovi, který má druhý
nejvyšší počet bodů. Pokud více psů docílí stejně vysoký počet bodů, budou poděleni podle
pravidel příslušné soutěže. Když pravidla nepředpokládají tuto eventualitu, psi s rovností
bodů se zúčastní baráže v poli, která probíhá v páru /párové hledání/. Jejich pořadí pak bude
stanoveno na základě stylu, pohybu ve stylu plemene, hledání a poslušnosti.
Čl. 1.26
Jestliže při FT, na němž se přiznává CACIT, je rozdělen na více skupin a když
více vítězů jednotlivých skupin předvedlo výkon na požadované úrovni, podrobí se baráži
v poli, která probíhá v páru /párové hledání/. Jejich pořadí pak bude stanoveno na základě
stylu, pohybu ve stylu plemene, hledání a poslušnosti.
Pokud je některý pes zapsán v příloze oficiální plemenné knihy, uznané FCI /v registru/, což
mu neumožňuje získat CACIT, je vůdce povinen informovat o této skutečnosti jury. Takový
pes se nemůže zúčastnit baráže, ani nemůže být nahrazen žádným dalším psem ze skupiny,
v níž startoval.
Čl. 1.27
Baráž, konaná za účelem přiznání CACIT a Res..CACIT nemá žádný vliv na
ocenění již získaná, ale pokud při ní psi nepracují korektně, rozhodčí nepřidělí CACIT a
Res.CACIT.
Čl. 1.28
Návrhy titulů, jak je navrhli rozhodčí, jsou postoupeny FCI prostřednictvím
řídící národní kynologické organizace státu, z níž pochází organizátor.
Čl. 1.29
Tituly nebudou FCI homologovány, pokud se FT nebo lovecké soutěže
nezúčastní alespoň 6 psů.
Čl. 1.30
Generální sekretariát FCI ověří, da všechny podmínky, stanovené pravidly,
byly řádně splněny. V kladném případě návrhy schválí /homologuje/ a potvrzení /osvědčení/
jsou odeslány obratem na adresu majitele psa. V případě, že splněny nebyly, homologace není
udělena.
PROTESTY
Čl. 1.31
Pro řešení případných protestů budou použity platné předpisy, stanovené řídící
národní kynologickou organizací, v případě, pokud nejsou v rozporu s pravidly FCI.

ROZSAH TĚCHTO PRAVIDEL
Čl. 1.32
Tato pravidla platí pro všechny mezinárodní FT a mezinárodní lovecké
zkoušky kontinentálních ohařů, pořádané pod patronací FCI.
Tato pravidla nijak neupravují pravidla pro národní FT, národní lovecké zkoušky a národní
pracovní šampionáty, pořádané v různých zemích a jejichž pravidla jsou stanovena řídícími
národními kynologickými organizacemi těchto zemí.
PŘEKLADY
Čl. 1.33

V případě sporné interpretace textu platí originální francouzský text.

RATIFIKACE
Čl. 1.34
Tato pravidla byla přijata Generálním výborem FCI na jeho zasedání v Mexico
City v roce 1999.

II. JARNÍ FIELD TRIAL
TYP SOUTĚŽE
čl. II.1
zvěři.

Jarní Field Trial pro kontinentální ohaře se koná výhradně v poli na koroptví

TERÉN
čl. II.2
Všechny lovecké terény jsou přípustné za podmínky, že psi budou mít možnost
prokázat svoje vlastnosti a že jsou dostatečně zazvěřeny divokou koroptví zvěří.
ZVĚŘ
čl. II.3
Jarní Field Trial se koná výhradně na koroptvích či orebicích, avšak přihlíží se
i k dobrým bodům, získaným na ostatní zvěři, nepočítají se ovšem chyby na jiném druhu
zvěře. Pes nemůže být klasifikován, pokud nezíská alespoň jeden platný bod na divoké
koroptví zvěři.
PŘEDVÁDĚNÍ
čl. II.4

Jarní Field Trial se běží buď solo nebo couple - v párech.

čl. II.5
První běh by měl být, jak to podmínky nejlépe umožňují, veden v dobrém
větru, s výjimkou výjimečných podmínek a musí trvat 15 minut, pokud se pes nedopustí
vylučující chyby nebo nevyhovuje podmínkám soutěže.
čl. II.6
Rozhodčím je dána veškerá volnost v rozhodování o trvání dalších běhů.
Rozhodčí budou moci povolat maximálně 2x psy vysokých kvalit, kteří v předchozím běhu

neměli příležitost udělat platný bod, ale musí je zastavit ihned po tom, kdy tuto příležitost
měli.
čl. II.7
Na začátku každého běhu či dalšího rozběhu bude přiznána jedna volná minuta,
v níž se dobré body započítávají, ale chyby, jichž se pes dopustil, ho nevylučují.
čl. II.8
V případě přechodu do jiného terénu, když je pes uvázán na vodítko, je čas na
dobu tohoto přechodu pozastaven. Vyražení během prvního pasu pod větrem po vypuštění se
nepočítají za chybu, ale pes, který záměrně vyrazí zvěř a začne ji štvát bude vyloučen.
čl. II.9
Jakmile je oznámen konec běhu, již se nezapočítává žádný bod ani žádná
chyba, s výjimkou, když se pes vymkne z ruky psovoda a odmítne se dát uvázat.
čl. II.10
Nejméně při jednom vystavení psa musí být vystřeleno. Charakteristické
známky bázlivosti po výstřelu jsou vylučující.
čl. II.11
Po průkazném vystavení musí být pes psovodem uvázán na vodítko a přiveden
zpět před rozhodčí.
čl. II.12
Při předvádění v páru se vůdci psů drží těsně při sobě (bok po boku) a musí
vždy zůstat pod kontrolou jury. Nikdy nesmí být tolerováno, aby některý z psovodů používal
přehnaně hlasových povelů či píšťalky a rušil tím partnerova psa. Klidné předvádění bude
zvláště oceňováno. Používání ultrazvukové píšťalky je zakázáno.
POSUZOVÁNÍ / KLASIFIKACE
čl. II.13
Žádný pes, který neudělal aspoň jeden bod na koroptví zvěři, nemůže být
oceněn.
• Základní bod zahrnuje navětření následované vystavením, postupováním či vyhnáním na
pokyn, nehybností po vzletu zvěře a klidem po výstřelu. Je zakončen až uvázáním psa
psovodem na vodítko.
• případ, kdy pes nevystavuje ve stoje, není vylučující, ale pokud to dělá, stejně jako pokud
vystaví jednou bez prokázání zvěře, nemůže obdržet známku „výborně“. Opakování
takového způsobu vystavování, které je nežádoucí, musí rozhodčí vzít v úvahu.
• Aby bylo postupování na pokyn uznáno za správné, pes se musí přibližovat ke zvěři
v přímém směru, rozhodně a lehce, před svým psovodem a pouze na jeho pokyn a musí být
ve stálém kontaktu se zvěří. Dlouhá postupování jsou tolerována za podmínky, že jsou
energická, rezolutní a průkazná. Odmítnutí postupování na povel je vylučující.
• Aby bylo vyhnání na povel uznáno za správné, musí pes ukázat zvěř přímo, vyhnat ji
pouze na povel psovoda po vyzvání rozhodčím. Během akce psovod zůstává na místě,
z nějž vydal povel. Akce musí být energická, rezolutní a průkazná. Odmítnutí vypíchnutí
na povel je vylučující.
• Postupování a vypíchnutí na povel nesmí být zaměňováno s akcí psa, který se spontánně
přibližuje ke zvěři před příchodem psovoda, aby si udržel kontakt s jejím pachem.
• Každá země může svobodně předepsat (může se rozhodnout, zda bude požadovat)
postupování na povel či vypíchnutí na povel nebo oba způsoby zrovnoprávní.

čl. II.14
Rozhodčí nezakládají své hodnocení na počtu získaných bodů, ale na kvalitě
bodu či získaných bodů a musí především přihlížet ke stylu a pohybu, odpovídajícímu
příslušnému plemeni, lovecké vášni, kvalitě nosu a výcviku.
čl. II.15
Hledání musí být zvláště aktivní, inteligentní a metodické. Nesmí být
regulováno píšťalkou.
čl. II.16
využity.

Terén musí být kompletně využit a všechny příležitosti na koroptvích musí být

čl. II.17
Pronásledování pernaté zvěře je vylučující, zatímco u srstnaté, pokud se pes
vrátí na první povel k svému psovodovi a normálně pokračuje v hledání, tomu tak není.
čl. II.18
Největší klid při vzletu zvěře a po výstřelu je nezbytný. Absolutní klid je
nezbytný pro přidělení CACIT.
čl. II.19
Při předvádění v páru (couple) rozhodčí dávají přednost psu, který přiznává
spontánně. Respekt k vystavujícímu partnerovi je povinný, ať už spontánní, či na povel. Pes,
jenž nerespektuje vystavování soupeře či který jej soustavně obtěžuje (honí jej, neregulérním
hledáním, nedostatečnou ovladatelností, planým vystavováním), bude vyloučen
čl. II.20
Dále budou vyloučeni (kromě čl. II.7, II.17, II.21 a II.22):
a) Psi kousaví;
b) psi nadopovaní
c) pes, který se vymkne z rukou svého psovoda, včetně štvaní;
d) pes, který vědomě jednou vyrazí pernatou ve svém běhu;
e) pes, který přejdou či vyrazí jednou koroptve během svého běhu;
f) pes, který vystaví pevně třikrát, aniž by prokázal přítomnost zvěře, v různých směrech;
g) pes, který nerespektuje vystavení svého soupeře;
h) pes, který soustavně obtěžuje svého soupeře;
i) pes, který nemá klid po vzletu zvěře či po výstřelu;
j) pes bázlivý po výstřelu;
k) pes hlasitý během svého běhu;
l) pes, neodpovídající požadavkům soutěže;
čl. II.21
MTHR (Mention Tris Honorable Réservée) může být udělen psu, který
absolvoval běh vysokých kvalit v délce 15 minut, s výborným bodem, pokažený vylučující
chybou (vyražením či prohnáním zvěře). Pouze jedna MTHR může být eventuelně přidělena
v každé skupině.
čl. II.22
C.Q.N. (Certifikát vrozených kvalit) může být přiznán psu, který absolvoval
výborný běh s vystavením přítomné zvěře, ale byl vyloučen pro vyřazující výcvikovou chybu.
čl. II.23
Na konci soutěže musí rozhodčí vyhlásit a komentovat výsledky a předat
klasifikaci pořadatelům před svým odjezdem.

III. LETNÍ FIELD TRIAL

TYP SOUTĚŽE
čl III.1
Letní Field Trial pro kontinentální ohaře je pořádán výhradně v poli (polní
práce). Práce musí odpovídat skutečnému lovu. Hodnotí se práce psa před výstřelem.
TERÉN
čl. III.2
Soutěže se konají ve skutečných loveckých terénech s dostatečně vysokou
krytinou, která poskytuje zvěři úkryt.
ZVĚŘ
čl. III.3
Letní Field Trial se zkouší na pernaté zvěři, jejíž vystavování je nezbytné.
Avšak lze počítat i dobré body, získané na ostatní zvěři, nikoli však chyby (s výjimkou
pronásledování). Pes ovšem může být klasifikován pouze v tom případě, když získá aspoň
jeden plnohodnotný bod na pernaté zvěři, jejíž vystavování je požadováno. Druh zvěře, na níž
se soutěž koná, může být limitován pouze za předpokladu, že je tato skutečnost uvedena
v propozicích soutěže či v národních pravidlech.
PŘEDVÁDĚNÍ
čl. III.4
(couple).

Letní Field Trial se může běžet jako soutěž jednotlivců (solo) nebo v páru

čl. III.5
První kolo, které se musí běžet, pokud to dovolují podmínky, v dobrém větru,
musí trvat, s výjimkou výjimečných případů nejméně patnáct minut, pokud pes neudělá
vylučující chybu, nebo nevyhovuje požadavkům soutěže.
čl. III.6
Rozhodčí mají úplnou volnost v rozhodování o trvání dalších rozběhů.
Rozhodčí mohou povolat maximálně dvakrát psy mimořádných kvalit, kteří neměli možnost
vystavení v předcházejícím kole, avšak musí je zastavit hned po první takové příležitosti.
čl. III.7
Na začátku každého běhu a při opětovném zavolání bude mít pes k dispozici
jednu volnou minutu, v níž jsou započítávány dobré body, avšak chyby, jichž se pes dopustí,
jej nevylučují.
čl. III.8
V případě přechodu do jiného terénu, kdy je pes vzat na vodítko, je čas
pozastaven a počítá se až po opětovném vypuštění psa. Vyražení, jichž by se dopustil při

prvním křižování (pasu), ať již vpravo či vlevo, se nepočítají za chybu, ale pes, který záměrně
vyrazí zvěř a začne ji štvát, bude vyloučen.
čl. III.9
Jakmile je oznámen konec běhu, nepočítá se již žádný bod ani žádná chyba,
s výjimkou případu, kdy se pes vymkne z ruky a odmítne se nechat uvázat psovodem.
čl. III.10
Nejméně při jednom vystavení se musí před psem vystřelit. Charakteristické
znaky bázlivosti po výstřelu jsou vylučující.
čl. III.11
rozhodčí.

Po průkazném vystavení musí psovod uvázat psa na vodítko a přivést jej před

čl. III.12
Při předvádění v páru se psovodi drží po celou dobu běhu bok po boku a musí
stále zůstávat pod kontrolou jury. Nikdy nesmí být tolerováno, pokud jeden z psovodů
používá příliš hlučné povely či přehnaně píská na píšťalku a ruší tím psa svého partnera.
Tiché předvádění bez povelů je obzvláště oceňováno. Používání ultrazvukové píšťalky je
zakázáno.
POSUZOVÁNÍ / KLASIFIKACE
čl. III.13
Nelze přiznat žádné ocenění psu, který nezíská alespoň jeden bod na pernaté
zvěři, jak je uvedeno výše v článku III.3.
• základní bod sestává z navětření, následovaného vystavením, eventuelního postupování na
povel či vyhnání zvěře na povel, nehybnosti po vzletu zvěře a klidu po výstřelu. Bod je
ukončen v okamžiku upoutání psa na vodítko psovodem.
• Případ, kdy pes nevystavuje ve stoje, není vylučující, ale pokud to dělá, stejně jako pokud
vystaví jednou bez prokázání zvěře, nemůže obdržet známku „výborně“. Opakování
takového způsobu vystavování, které je nežádoucí, musí rozhodčí vzít v úvahu.
• je-li dán pokyn k postupování, pes musí postupovat s veškerou rozhodností a lehce před
psovodem, a to pouze na jeho pokyn a musí zůstat v přímém kontaktu se zvěří. Dlouhá
postupování jsou tolerována v případě, pokud jsou energická, rezolutní a průkazná.
Odmítnutí postupování na povel je vylučující.
• je-li dán pokyn k vyhnání, pes musí mířit přímo ke zvěři, a to pouze na povel svého
psovoda po jeho vyzvání rozhodčím. Během akce zůstává psovod na místě, odkud povel
vydal. Akce musí být energická, rezolutní, průkazná a přesně provedená. Odmítnutí
vyhnání na povel je vylučující.
• postupování na povel a vyhnání na povel nesmí být zaměňováno s akcí psa, který se
spontánně přibližuje ke zvěři před příchodem psovoda, aby si udržel kontakt s jejím
pachem.
• každá země může svobodně rozhodnout, zda bude vyžadovat postupování na povel či
vyhnání na povel nebo obě možnosti zrovnoprávní.
čl. III.14
Rozhodčí nezakládají svoji klasifikaci na počtu získaných bodů, ale na kvalitě
toho bodu či těch bodů a musí obzvláště přikládat důležitost stylu a pohybu, typickému pro to
které plemeno, lovecké náruživosti, jakosti nosu a vycvičenosti.
čl. III.15
Hledání musí být energické, aktivní, inteligentní a metodické, přizpůsobené
terénu. Nesmí být při tom regulováno píšťalkou.

čl. III.16
Terén musí být kompletně využit a všechny příležitosti na pernaté zvěři
specifikované dle čl. III.3 musí být využity.
čl. III.17
Pronásledování pernaté zvěře je vylučující, naproti tomu při pronásledování
srstnaté, pokud se pes vrátí na první povel svého psovoda a pokračuje normálně v hledání,
není to vylučující.
čl. III.18
Klid po vzlétnutí zvěře a po výstřelu je nezbytností. Absolutní klid je
nezbytností pro přiznání CACIT.
čl. III.19
Při předvádění v páru dává porota přednost psu, který přiznává spontánně.
Respektování vystavujícího partnera je nezbytností, ať už spontánní, či na povel. Pes, který
nerespektuje vystavování partnera, nebo který jej jinak ruší (proháněním, neregulérním
hledáním, nedostatečným výcvikem, planým vystavováním) bude vyloučen.
čl. III. 20
Dále budou vyloučeni (kromě čl. III.7, III.17, III.21, III.22): nepřiznal)
a) psi kousaví;
b) psi nadopovaní;
c) pes, který se dostal z vlivu vůdce, a to i v případě štvaní;
d) pes, který jednou vědomě nechal uletět pernatou zvěř specifikovanou čl. III.3 ve svém
běhu;
e) pes, který přešel nebo vyrazil jednou pernatou zvěř specifikovanou čl. III.3 ve svém běhu;
f) pes, který třikrát pevně vystavil v různých směrech, aniž by prokázal přítomnost zvěře;
g) pes, který nerespektoval vystavení svého partnera (nepřiznal mu);
h) pes, který ruší práci svého partnera;
i) pes, který není klidný po vzletu zvěře či po výstřelu;
j) pes bázlivý po výstřelu;
k) pes který je příliš hlasitý v terénu;
l) pes, neodpovídající požadavkům soutěže ;
čl. III.21
MTHR (Mention tres Honorable Réservée) může být přiznána psu, který
prokázal v rozběhu, trvajícím patnáct minut, mimořádné kvality s vynikajícím bodem,
pokaženým vylučující chybou (vyražením či prohnáním zvěře). Pouze jedna MTHR může být
eventuelně přiznána v jedné skupině (sérii);
čl. III.22
C.Q.N. (Certificat de Qualités naturelles) může být přiznán psu, který ve
výborném rozběhu s vystavením přítomné zvěře udělal vylučující výcvikovou chybu.
čl. III.23
Po ukončení soutěže musí rozhodčí vyhlásit a okomentovat výsledky a předat
jejich hodnocení před svým odjezdem organizátorům.

IV. PODZIMNÍ FIELD TRIAL
TYP SOUTĚŽE
čl. IV.1
Podzimní Field Trial kontinentálních ohařů se koná výhradně v polní práci.
Práce musí přesně odpovídat skutečnému lovu. Pokud je to možné, měl by při ní být uloven
jeden kus zvěře před každým psem. Je hodnocena práce psa před výstřelem i po něm. Před
výstřelem musí pes vyhledat a vystavět zvěř. Po výstřelu musí dohledat a přinést střelenou či
postřelenou zvěř.
TERÉN
čl. IV.2
Soutěže se musí konat ve skutečných loveckých terénech s dostatečnou
krytinou, v níž se může zvěř ukrýt.
ZVĚŘ
čl. IV.3
Podzimní Field Trial se koná na pernaté zvěři, která se loví po vystavení psem.
Dobré body na ostatní zvěři, nikoli však chyby (s výjimkou pronásledování) se počítají do
klasifikace. Pes nemůže být hodnocen, pokud nezískal alespoň jeden platný bod na pernaté
zvěři, která se před ním obvykle po vystavení uloví. Druhy zvěře, na které se zkouší, mohou
být omezeny za podmínky, že toto omezení bude předběžně oznámeno v propozicích soutěže
či je stanoveno národními pravidly.
PŘEDVÁDĚNÍ
čl. IV.4
(couple).

Podzimní Field Trial se může běžet jako soutěž jednotlivců (solo) nebo v páru

čl. IV.5
První rozběh, který by se měl, pokud to je možné, běžet v dobrém větru, musí
trvat, s výjimkou výjimečných případů, patnáct minut, pokud pes neudělá vylučující chybu či
nevyhoví podmínkám soutěže.
čl. IV.6
Rozhodčí mají úplnou volnost v rozhodování o délce trvání dalších rozběhů.
Rozhodčí mohou povolat maximálně dvakrát psy mimořádných kvalit, kteří neměli možnost
vystavení v předcházejícím kole, avšak musí je zastavit hned po první takové příležitosti.
čl. IV.7
Na začátku každého běhu a při opětovném zavolání bude přiznána jedna volná
minuta, při níž jsou započítávány dobré body, avšak chyby, jichž se pes dopustí, jej
nevylučují.
čl. IV.8
V případě přechodu do jiného terénu, kdy je pes vzat na vodítko, je čas
pozastaven a počítá se až po opětovném vypuštění psa. Vyražení, jichž by se dopustil při
prvním křižování (pasu), ať již vpravo či vlevo, se nepočítají za chybu, ale pes, který záměrně
vyrazí zvěř a začne ji štvát, bude vyloučen.

čl. IV.9
Jakmile bude oznámen konec běhu, nepočítá se již žádný bod ani žádná chyba,
s výjimkou, pokud se pes vymkne z ruky a odmítne se nechat uvázat psovodem.
čl. IV.10
Psům budou přiděleni oficiální střelci, jmenovaní organizátory. Vystřeleno
bude nejméně při jednom vystavení psa a charakteristická bázlivost po výstřelu bude
vylučující.
čl. IV.11
Po pevném vystavení, bez ohledu na to, zda po něm má následovat přinášení či
nikoli, psovod musí vzít psa na vodítko a přivést jej před rozhodčí. Přinášení musí být
provedeno na pokyn rozhodčího.
Čl. IV.12
Při předvádění v páru se psovodi drží celou dobu běhu bok po boku a musí
stále zůstávat pod kontrolou jury. Nikdy nesmí být tolerováno, pokud jeden z psovodů
používá příliš hlučné povely či přehnaně píská na píšťalku a ruší tím psa partnera. Tiché
předvádění bez povelů je obzvláště oceňováno. Používání ultrazvukové píšťalky je zakázáno.
POSUZOVÁNÍ / KLASIFIKACE
čl. IV.13
Nelze přiznat žádné ocenění psu, který nezíská aspoň jeden bod na pernaté
zvěři podle čl. IV.3 a který nesplní přinášení zvěře. Pokud pes neměl příležitost k přinášení
během svého běhu, přistoupí se, nejlépe ihned po jeho běhu, k přinášení studené pernaté
zvěře, již chvíli zhaslé.
• základní bod sestává z navětření, následovaného vystavením, eventuelního postupování na
povel či vyhnání na povel, nehybnosti po vzletu zvěře a klidu po výstřelu. Je ukončen až
upoutáním psa na vodítko psovodem, či, je-li požadováno přinášení, jeho splněním.
• Případ, kdy pes nevystavuje ve stoje, není vylučující, ale pokud to dělá, stejně jako pokud
vystaví jednou bez prokázání zvěře, nemůže obdržet známku „výborně“. Opakování
takového způsobu vystavování, které je nežádoucí, musí rozhodčí vzít v úvahu.
• je-li dán pokyn k vyhnání, pes musí mířit přímo ke zvěři, pouze na povel svého psovoda po
jeho vyzvání rozhodčím. Akce musí být rezolutní, energická, průkazná a přesně provedená.
Odmítnutí vyhnání na povel je vylučující.
• postupování na povel a vyhnání na povel nesmí být zaměňováno s akcí psa, který se
spontánně přibližuje ke zvěři před příchodem psovoda, aby si udržel kontakt s jejím
pachem.
• každá země může svobodně rozhodnout, zda bude vyžadovat postupování na povel či
vyhnání na povel nebo obě možnosti zrovnoprávní.
čl. IV.14
Rozhodčí nezakládají svoji klasifikaci na počtu získaných bodů, ale na kvalitě
tohoto bodu či těchto bodů a musí obzvláště přikládat důležitost stylu a pohybu, typickému
pro to které plemeno, lovecké náruživosti, jakosti nosu a výcviku a navíc rozhodčí přihlížejí
ke způsobu, jakým pes, poslaný dohledat střelenou či postřelenou zvěř, ji nalezne a ke
způsobu, jakým ji donese a odevzdá.
čl. IV.15
Hledání musí být energické, aktivní, inteligentní a metodické, přizpůsobené
terénu. Nesmí být při tom regulováno píšťalkou.
čl. IV.16
Terén musí být kompletně využit a všechny příležitosti na pernaté zvěři
specifikované dle čl. IV.3 musí být využity.

čl. IV.17
Pronásledování pernaté zvěře je vylučující, naproti tomu při pronásledování
srstnaté, pokud se pes vrátí na první povel svého psovoda a pokračuje normálně v hledání,
není to vylučující.
čl. IV.18
Největší klid po vzlétnutí pernaté zvěře je nezbytností. Absolutní klid je
nezbytností pro přiznání CACIT.
čl. IV.19
Při předvádění v páru dává porota přednost psu, který přiznává spontánně.
Respektování vystavujícího partnera je nezbytností, ať už spontánní, či na povel. Pes, který
nerespektuje vystavování partnera, nebo který jej jinak ruší (proháněním, neregulérním
hledáním, nedostatečným výcvikem, planým vystavováním) bude vyloučen.
čl. IV.20
Dále budou vyloučeni: (kromě čl. IV.7, IV.17, IV.21, a IV.22):
a) psi kousaví
b) psi nadopovaní
c) pes, který se dostal z vlivu vůdce, včetně štvaní
d) pes, který jednou vědomě nechal uletět pernatou zvěř, specifikovanou čl. IV.3 ve svém
běhu
e) pes, který přešel nebo vyrazil jednou pernatou zvěř specifikovanou čl. IV.3 ve svém běhu
f) pes, který třikrát pevně vystavil v různých směrech, aniž by prokázal přítomnost zvěře
g) pes, který nerespektoval vystavení svého soupeře
h) pes, který ruší práci svého soupeře
i) pes, kterému se nedostává klidu po vzletu zvěře či po výstřelu
j) pes bázlivý po výstřelu
k) pes, který nedohledal střelenou zvěř
l) pes, který odmítl přinesení zvěře
m) pes, který jasně poškodí zvěř (tvrdý stisk, mačká)
n) pes, který je příliš hlasitý při svém běhu
o) pes, neodpovídající požadavkům soutěže
čl. IV.21
MTHR (Mention Tres Honorable Réservée) může být přiznána psu, který
prokázal v rozběhu, trvajícím patnáct minut, mimořádné kvality s vynikajícím bodem,
pokaženým vylučující chybou (vyražením či prohnáním zvěře). Pouze jedna MTHR může být
eventuelně přiznána ve skupině.
čl. IV.22
C.Q.N. (Certificat de Qualités Naturelles) může být přiznán psu, který ve
výborném rozběhu s vystavením přítomné zvěře udělal vylučující výcvikovou chybu.
čl. IV.23
Po ukončení soutěže musí rozhodčí vyhlásit a komentovat výsledky a předat
jejich hodnocení před svým odjezdem organizátorům.

V. ÉPREUVE DE CHASSE TERRE ET EAU / LOVECKÁ ZKOUŠKA POLNÍ A
VODNÍ PRÁCE
TYP ZKOUŠKY
Čl. V.1:
Tato lovecká zkouška stavěcích psů spojuje jak práci v poli, tak práci ve vodě.
Práce musí odpovídat skutečnému lovu drobné zvěře. Pokud to podmínky umožňují, měl by
být před psem střelen jeden kus v poli a jeden na vodě.
Čl. V.2:
Během práce v poli je pes zkoušen z práce před výstřelem a po výstřelu. Před
výstřelem musí pes hledat a vystavit tak, aby umožnil ulovení zvěře, nerozhoduje, zda pernaté
či srstnaté. Po výstřelu musí dohledat a přinést ulovenou, eventuálně postřelenou zvěř.
Čl. V.3:
Během práce ve vodě je pes zkoušen z práce před výstřelem a po něm. Před
výstřelem musí sledovat stopu kachny, která je vysazena do břehového porostu, tuto musí
nalézt a energicky sledovat až do okamžiku, kdy rozhodčí dá pokyn oficiálnímu střelci
k jejímu ulovení. Po jejím ulovení ji musí přinést z hluboké vody. Pokud státní legislativa
tento způsob zkoušky neumožňuje, národní kynologická organizace navrhne jiný způsob
přezkoušení.
TERÉN:
Čl. V.4:
Pro polní práci jsou vyhovující všechny lovecké terény s dostatečným
zazvěřením drobnou zvěří.
Čl. V.5:
Pro práci s divokou kachnou na vodě je nezbytné mít k dispozici vodní plochu
s rákosovým porostem nejméně 3 metry širokým o ploše nejméně 2500 m2. Vodní plocha
musí být tak hluboká, aby umožnila psovi plavat.
ZVĚŘ:
Čl. V.6:
Polní práce se zkouší na veškeré drobné srstnaté nebo pernaté zvěři. Je
formálně zakázáno vypouštět zvěř do terénu před zkouškou.
Čl. V.7:
Vodní práce se zkouší přednostně na divokých kachnách, nebo, v případě
nezbytnosti, na kachnách domácích, které jsou zbarvené stejně jako kachny divoké.
POSUZOVÁNÍ:
Čl. V.8:
Psi jsou zkoušeni jednotlivě s výjimkou eventuální baráže.
Čl. V. 9:

Psi jsou hodnoceni body, podle tabulky uvedené v pravidlech této zkoušky.

KLASIFIKACE:
Čl. V.10:
Pes, který nevstavil v poli žádnou drobnou zvěř, ani pernatou, ani
srstnatou, nemůže být klasifikován.
Čl. V.11:
Pes, který nepřinesl drobnou zvěř v poli, nemůže být klasifikován.
Pokud pes nemá příležitost přinést zvěř střelenou během svého běhu, bude z přinášení
vyzkoušen po jeho ukončení. Bude mu pohozena zvěř, nepříliš dlouho zhaslá.
Čl. V.12:
z hluboké vody.

Klasifikován nemůže být ani pes, který nenašel a nepřinesl kachnu

Čl. V.13:
Vyloučeni musí být tito psi:
• Psi kousaví
• Psi nadopovaní
• Pes, který se dostane z vlivu vůdce, včetně štvaní zvěře
• Pes bázlivý po výstřelu
• Pes který odmítl přinést zvěř
• Pes který zjevně poškodil zvěř tvrdým stiskem /mačká/
• Pes který odmítl jít do vody
HOMOLOGACE TĚCHTO PRAVIDEL:
Čl. 14:
Národní kynologická organizace je povinna předložit FCI - Komisi pro
kontinentální ohaře – k homologaci pravidla zkoušky, jak jsou stanovena v jejich zemi.
Jestliže tato komise uzná, že předložená pravidla odpovídají výše uvedeným článkům 1 a 5,
tato zkouška bude zveřejněna v seznamu „Zkoušky homologované FCI“ na konci této
kapitoly. Všechny modifikace výše uvedené zkoušky musí být dány na vědomí „Komisi pro
kontinentální ohaře FCI“. Tato komise je oprávněna modifikaci uznat nebo ji odmítnout.

VI.

ÉPREUVE DE CHASSE POLYVALENTE / LOVECKÁ VŠESTRANNÁ
ZKOUŠKA

TYP ZKOUŠKY
Čl. VI.1
Tato lovecká zkouška pro kontinentální ohaře zahrnuje práci všestranného psa
v nejširším smyslu slova: práci v poli, práci ve vodě, práci v lese, dohledávku a přinášení
lišky a dosled spárkaté zvěře po pobarvené stopě. Práce musí činit dojem skutečného lovu.
Pokud je to možné, měl by být před každým psem střelen jeden kus zvěře v poli a jeden kus
zvěře ve vodě.
Čl. VI.2
Během práce v poli je pes hodnocen v práci před výstřelem i po výstřelu. Před
výstřelem pes musí hledat a vystavit drobnou zvěř a umožnit její ulovení, ať už pernaté nebo
srstnaté. Po výstřelu musí dohledat a přinést zvěř zhaslou nebo postřelenou.
Čl. VI.3
Při práci ve vodě je pes hodnocen v práci před výstřelem i po výstřelu. Před
výstřelem musí vzít a sledovat stopu kachny, která je vysazena do břehového porostu , tuto
musí nalézt a energicky sledovat až do okamžiku, kdy rozhodčí dá pokyn oficiálnímu střelci
k jejímu ulovení. Po jejím ulovení ji musí přinést z hluboké vody. Pokud státní legislativa
tento způsob zkoušky neumožňuje, národní kynologická organizace navrhne jiný způsob
přezkoušení.
Čl. VI.4
Při dohledávce a přinášení lišky je pes hodnocen v práci po výstřelu. Musí
dohledat lišku, která je mimo dohled vůdce a tuto přinést bez jakéhokoli nátlaku ze strany
vůdce.
Čl. VI.5
Během dosledu spárkaté zvěře po pobarvené stopě je pes hodnocen v práci po
výstřelu. Musí vzít pobarvenou stopu, tuto sledovat a nalézt kus spárkaté zvěře. Pobarvená
stopa musí mít délku minimálně 400 m, musí být starší jak dvě hodiny a vyznačena s použitím
25 ml barvy na 100 m.
TERÉN
Čl. VI.6
Polní práce je zkoušena v obvyklých loveckých terén s dostatečným
zazvěřením drobnou zvěří.
Čl. VI.7
Pro práci s divokou kachnou na vodě je nezbytné mít k dispozici vodní plochu
s rákosovým porostem nejméně 3 metry širokým o ploše nejméně 2500 m2. Vodní plocha
musí být tak hluboká, aby umožnila psovi plavat.
Čl. VI.8
Pro lesní práci jsou vyhovující všechny druhy lesa, pokud jsou dostatečně
rozsáhlé a zazvěřené spárkatou zvěří.
ZVĚŘ
Čl. VI.9
Polní práce je zkoušena na veškeré drobné zvěři, srstnaté i pernaté. Je zakázáno
vypouštět zvěř do terénu během zkoušky.

Čl. VI.10
Vodní práce se zkouší přednostně na divokých kachnách, nebo, v případě
nezbytnosti, na kachnách domácích, které jsou zbarvené stejně jako kachny divoké.
Čl. VI.11
Dohledávka a přinášení lišky se zkouší na čerstvé dospělé lišce anebo vycpané
kožce stejně těžké, čerstvě stažené.
Čl. VI.12

Dosled spárkaté zvěře se zkouší s použitím barvy srnčí anebo vysoké zvěře.

POSUZOVÁNÍ
Čl. VI.13

Psi se zkouší jednotlivě s výjimkou eventuální baráže.

Čl. VI.14

Psi jsou hodnoceni body podle tabulky, která je součástí pravidel zkoušky.

KLASIFIKACE
Čl. VI.15
Žádné ocenění nemůže získat pes, který nevystavil v poli žádnou drobnou zvěř,
ani srstnatou, ani pernatou.
Čl. VI.16
Žádné ocenění nemůže získat pes, který nepřinesl drobnou zvěř. Pokud pes
neměl příležitost donést zvěř během práce v poli, přistoupí se, nejlépe hned po ukončení jeho
běhu, k přinášení za studena na prnaté zvěři, již nějakou chvíli zhaslé.
Čl. VI.17
vody.

Žádné ocenění nemůže získat pes, který nenašel a nepřinesl kachnu z hluboké

Čl. VI.18

Žádné ocenění nemůže získat pes, který nenašel a nepřinesl lišku.

Čl. VI.19
Žádné ocenění nemůže získat pes, který nenašel kus spárkaté na konci
pobarvené stopy.
Čl. VI.20
Vyloučeni budou:
• Psi kousaví
• Psi nadopovaní
• Pes, který se dostane z vlivu vůdce, včetně štvaní zvěře
• Pes bázlivý po výstřelu
• Pes, který odmítl přinést zvěř
• Pes který zjevně poškodil zvěř tvrdým stiskem /mačká/
• Pes který odmítl jít do vody
HOMOLOGACE TĚCHTO PRAVIDEL:
Čl. 21:
Národní kynologická organizace je povinna předložit FCI - Komisi pro
kontinentální ohaře – k homologaci pravidla zkoušky, jak jsou stanovena v jejich zemi.
Jestliže tato komise uzná, že předložená pravidla odpovídají výše uvedeným článkům 1 a 6,
tato zkouška bude zveřejněna v seznamu „Zkoušky homologované FCI“ na konci této
kapitoly. Všechny modifikace výše uvedené zkoušky musí být dány na vědomí „Komisi pro
kontinentální ohaře FCI“. Tato komise je oprávněna modifikaci uznat nebo ji odmítnout.

SEZNAM FCI HOMOLOGOVANÝCH ZKOUŠEK
Čl. VI.22
Níže uvedené zkoušky jsou uznány FCI jako zkoušky všestranné. FCI může, na
žádost řídící národní kynologické organizace přijmout patronát nad těmito zkouškami a
dotovat je titulem CACIT. Jakmile jsou zkoušky dotovány CACITEM, musí být přísně
dodržována stanovená pravidla, především bod 1 a 6.

Homologovanou zkouškou pro zadávání titulu CACIT je v české republice zkouška,
konaná dle pravidel:
Země:
ČR
Název zkoušky:
Zkušební řád pro zkoušky ohařů
Všestranné zkoušky ohařů
Datum:
14.6.1996
Poslední modifikace: Bez modifikace

VII.

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁNÍ MEZINÁRODNÍHO ŠAMPIONÁTU PRÁCE

Čl. VII.1
V kategorii kontinentálních ohařů existují dva typy Mezinárodního šampionátu
práce, a to typ „Field Trial“ a typ „Lovecká zkouška“.
Čl. VII.2

Pro přiznání titulu Mezinárodní šampion práce „field trial“ musí pes získat:

• od věku minimálně 15 měsíců 2x CACIT nebo CACIT a 2x Res.CACIT, obdržené na
dvou různých FT, organizovaných dvěma různými národními kynologickými
organizacemi a od dvou různých rozhodčích.
• Jestliže všechna ocenění jsou získána na field trials, kde se nezkouší přinášení, musí
navíc obdržet ocenění nejméně VD , nebo v zemích, kde se tato klasifikace nepoužívá,
nejméně II.cenu na FT pod patronací FCI ´, při nichž je přinášení povinné.
• Ve věku nejméně 15 měsíců na mezinárodní výstavě pod patronací FCI, bez ohledu na
počet vystavovaných psů, ve třídě otevřené nebo pracovní ocenění VD nebo v zemích,
kde se tato klasifikace nepoužívá, II.cenu.
Čl. VII.3
získat:

Pro přiznání titulu Mezinárodní šampion práce „lovecká zkouška“ musí pes

• od věku minimálně 15 měsíců 2x CACIT nebo CACIT a 2x Res.CACIT, obdržené na
dvou různých loveckých zkouškách, organizovaných dvěma různými národními
kynologickými organizacemi a od dvou různých rozhodčích.
• Jestliže jsou všechna ocenění získána na zkoušce „pole-voda“, musí pes navíc obdržet
nejméně ocenění VD, nebo II. Cenu v zemích, kde se tato klasifikace nepoužívá, na
všestranné zkoušce pod patronací FCI.
• Ve věku nejméně 15 měsíců na mezinárodní výstavě pod patronací FCI, bez ohledu na
počet vystavovaných psů, ve třídě otevřené nebo pracovní ocenění VD nebo v zemích,
kde se tato klasifikace nepoužívá, II.cenu.
Čl.VII.4
Jestliže je pes, navržený na CACIT je již Mezinárodním šampionem práce,
bude tento titul přiznán psovi s návrhem Res.CACIT a nikoli jemu.
Čl. VII.5
Pro homologaci navrženého titulu CACIT /ft) nebo CACIT (l.z.) předá majitel
žádost na FCI prostřednictvím svojí národní kynologické organizace, mající požadované
výsledky.

VIII. PRAVIDLA JARNÍHO EVROPSKÉHO POHÁRU
Čl.VIII.1

KONSTITUCE /USTAVENÍ/

1/ Soutěž, jež byla ustanovena v roce 1985 Komisí pro kontinentální ohaře FCI jako
Mezinárodní FT jarního typu /na koroptve!/ pod názvem Jarní pohár kontinentálních ohařů a
je pořádána jako soutěž národních družstev. Soutěž je otevřená pro národní družstva
členských států FCI a může se účastnit i družstvo z nečlenské organizace v případě, že získá
od FCI zvláštní souhlas.
2/ Tento Jarní pohár se koná každoročně střídavě v jednotlivých členských zemích.
Čl.VII.2
CÍL
Cílem Evropského poháru je výběr psů, kteří loví co nejúčinněji ve stylu plemene a způsobem
odpovídajícím jeho pracovnímu standardu. Tento výběr je uskutečňován na základě
srovnávání výkonu jednotlivých psů při jarním FT, který se zkouší výhradně na koroptvích, a
to z jedné strany výběrem nejlepších psů z jednotlivých soutěžících družstev a na druhé straně
z pohledu kvalit a schopností jednotlivých plemen kontinentálních ohařů, což přispívá
k selekci těch nejlepších plemeníků v jednotlivých plemenech a rovněž podněcuje zájem
obdivovatelů o tyto špičkové psy.
Čl.VIII.3

TYP SOUTĚŽE

1. Evropský pohár je jarní field trial.
2. CACT a CACIT budou udělovány prostřednictvím příslušné národní kynologické
organizace, řídící kynologii ve státě, jež soutěž pořádá /organizuje/.
3. Evropský pohár se běží jednotlivě /solo/ v průběhu jednoho dne, s výjimkou zásahu
vyšší moci.
4. Evropský pohár se zkouší pouze na koroptví zvěři, a to buď na koroptvi polní nebo na
orebici. Nicméně mohou být brány v úvahu dobré body i na jiné zvěři, ne však chyby,
s výjimkou štvaní. Pes ovšem nemůže být klasifikován, pokud neudělá aspoň jeden
platný bod na koroptví zvěři.
5. Eventuelní baráž se koná v páru /couple/.
Čl.VIII.4

ORGANIZACE

Komise FCI pro kontinentální ohaře :
1. ustanoví /určí/ nejméně jeden rok dopředu stát, který dostane důvěru zorganizovat
Evropský pohár
2. určí presidenta/y/ porot/y/ a také stanoví, které země postaví další dva rozhodčí –
členy porot.
3. ustanoví výši startovného na další rok

4. zajistí veškeré nezbytné potřeby k řádnému průběhu soutěže.
Národní kynologická organizace :
1. stanoví a oznámí před datem 1.listopadu pevné datum konání Evropského poháru pro
následující rok
2. vypracuje propozice soutěže, pozvánky a další nezbytné formality, týkající se
organizace Evropského poháru.
Čl.VIII.5

SLOŽENÍ NÁRODNÍCH DRUŽSTEV

1.
Každou zemi může reprezentovat pouze jedno družstvo, složené minimálně ze dvou a
maximálně ze čtyř psů. Soutěžit mohou pouze psi zapsaní v plemenných knihách nebo
v jejich přílohách vedených v členských státech FCI nebo v státech smluvních partnerů FCI,
anebo psi zapsaní v plemenných knihách nebo jejich přílohách států, jež nejsou členy FCI, ale
s nimiž má FCI podepsanou dohodu o vzájemném uznávání plemenných knih /AKC,
KC,CKC/.
2.
Může být zapsán jeden náhradník za předpokladu, že byl předem nahlášen podle
ustanovení předešlých pravidel.
3.
Každý stát rozhoduje svobodně o složení svého družstva. Družstva musí vždy
odpovídat následujícím požadavkům:
Majitel:
Musí být občanem země, za niž jeho pes/fena startuje, anebo musí mít nejméně 12 měsíců
trvalé bydliště v zemi, kterou jeho pes/fena reprezentuje.
Pokud má dvojí státní příslušnost, může se sám rozhodnout, kterou zemi chce reprezentovat.
V případě problémů musí definitivně rozhodnout Ústřední výbor FCI.
Pes
Musí být zapsaný nejméně 12 měsíců v plemenné knize aneb v její příloze té země, kterou
reprezentuje. Každý pes může reprezentovat pouze jediný stát.
Vůdce:
Jeho národnost není důležitá, stejně jako může vést libovolný počet psů, ale nesmí
reprezentovat více jak jeden stát.
4. Aby byly státy povzbuzovány k výběru co největšího počtu různých plemen do jejich
reprezentačních družstev, pro ty, které to nejlépe splní je připraven bonus k výslednému počtu
získaných bodů.
a) zemi, která bude mít v reprezentačním družstvu čtyři různá plemena /náhradníka v to
nepočítaje/, budou ve výsledné klasifikaci družstev připočítány 4 body.
b) ) zemi, která bude mít v reprezentačním družstvu tři různá plemena /náhradníka v to
nepočítaje/, budou ve výsledné klasifikaci družstev připočítány 2 body.
c) definice plemene pro tento účel: samostatné plemeno je definováno tím, že je mu udělován
separátně CACIB na mezinárodní výstavě.
5. Soutěž je otevřena jak amatérům, tak profesionálům.

6. Družstva, startující na Evropském poháru, jsou reprezentována vedoucím družstva, který je
vybaven akreditačním pověřením své kynologické organizace. Jeho rolí je řízení družstva
během celé soutěže. Jeho jméno bude uvedeno v programu /katalogu/ soutěže.
7. Vedoucí družstev mohou nahradit kteréhokoliv člena družstva do posledního okamžiku
nahradit náhradníkem.
Čl.VIII.6

PŘIHLÁŠKY

1.
Přesné složení družstev včetně náhradníka musí být známo pořádající zemi nejpozději
48 hodin před započetím Evropského poháru.
2.

Žádná přihláška ani žádná změna nebude akceptována po výše stanoveném termínu.

3.
Přihlášky na Evropský pohár musí být vypsány na volném listu papíru. Platné budou
pouze v tom případě, jestliže obsahují:
a) jméno, plemeno, pohlaví a věk psa, zkratku plemenné knihy s číslem zápisu, tetovacím
číslem a číslem pracovního průkazu /carnet de travail/
b) jméno otce a matky psa
c) jméno a adresu chovatele, majitele a vůdce psa, které budou uvedeny v katalogu
Čl. VIII.7

ÚHRADA PŘIHLÁŠEK

Výše registračních poplatků pro startující psy je stanovována každoročně Komisí pro
kontinentální ohaře FCI. Jejich výši může změnit pořádající organizace před započetím
soutěže.
Čl. VIII.8
ROZDĚLENÍ PSŮ
1. Připouští se maximálně 14 psů na sérii /skupinu/.
2. Pro stanovení počtu sérií /skupin/ počet psů ve skupině má být co nejbližší číslu 14. Takže
platí:
a. méně než 15 psů je jedna série
b. více než 14 a méně než 29 jsou dvě série
c. více než 28 a méně než 43 jsou 3 série
atd.
3.
Organizátorská země dohlédne na to, aby psi z jednotlivých družstev byli rozděleni
rovnoměrně do jednotlivých skupin
4.
Losování, sloužící ke stanovení pořadí psů v jednotlivých skupinách, probíhá
v předvečer soutěže.
Čl.VIII.9

ROZHODČÍ

1. Porota se skládá ze tří rozhodčích na jednu skupinu. Prezident/i/ porot/y/ bude/ou/
zodpovědni za úspěch či neúspěch soutěže. Jejich výběr provádí každoročně Komise pro
kontinentální ohaře FCI. Tento/tito/ již stanovený prezident/i/ pak vybere své dva poboční

rozhodčí, příslušné do různých států, vybrané každoročně Komisí. Komise sleduje, aby
všechny země, účastnící se soutěže, měly mezi rozhodčími své zastoupení.
2. Každá ze zúčastněných zemí musí předložit Komisi seznam rozhodčích, kteří jsou zkušení
v posuzování jarních trialových soutěží a kontinentálních ohařů různých plemen. Z tohoto
seznamu budou následně vybráni rozhodčí.
3. z principu nebudou určováni /jmenováni/ rozhodčí z pořadatelské země.
4. Jestliže se bude konat baráž, buď v případě rovnosti bodů o CACIT, anebo mezi jedinci
s oceněním „výborný“, pokud nebyl během soutěže zadán CACT, baráž bude hodnocena bez
ohledu na národnost startujících konkurentů, poroto, jejíž předseda byl určen předem, byl
vybrán mezi předsedy jednotlivých porot. On vybere další dva členy poroty pro baráž mezi
rozhodčími, z nichž každý musí pocházet z jiné, v soutěži účastné země.
5. Úhrada cestovních výloh na jednotlivé rozhodčí jde k tíži organizace, která jej vyslala.
Náklady na jejich ubytování a stravování jdou k tíži organizátorovi akce.
Čl. VIII.10

HODNOCENÍ

1. Proti udělenému ocenění není odvolání.
2. Budou aplikována Oficiální pravidla pro mezinárodní Field Trial a mezinárodní lovecké
zkoušky pro kontinentální ohaře v platném znění.
Čl. VIII.11

KLASIFIKACE

1. Známky, přidělené jednotlivým psům, jsou základem jejich individuálního hodnocení,
z něhož vychází hodnocení družstev /viz níže/.

2.
3.
4.
5.

CACT a CACIT……………………….……….12 bodů
CACT a R.CACIT ………………………….….11 bodů
CACT ……………………………………….….10 bodů
R.CACT ………………………………………….9 bodů
Excellent /výb./ bez ohledu na pořadí ………….8 bodů
Tres bon /v.d./ bez ohledu na pořadí ……………..5 bodů
Bon /dobrý/ bez ohledu na pořadí ………………..2 body
Známky nejsou kumulovatelné.
Stát, který se účastní field trial se čtyřmi psy různých plemen, obdrží bnus
………………………….4 body
Stát, který se účastní se třemi různými plemeny, obdrží bonus
…………………………………………2 body
Aby mohl stát figurovat v konečném pořadí, musí mít nezbytně hodnocené aspoň dva psy
s bodovým ziskem minimálně ………………………………… .9 bodů
Pokud dosáhnou dva státy shodného počtu bodů, bude pro určení pořadí rozhodující,
který má psa s lepší výslednou klasifikací.

Čl. VIII.12 CENY
1. Pohár pro vítězné družstvo, stejně jako ostatní ceny a upomínkové předměty hradí a
zajišťuje pořadatel.

2. Pohár pro vítěze v soutěži jednotlivců, putovní pohár, propůjčuje Komise za předpokladu,
že vítěz docílil hodnocení nejméně „excellent“ /výborně/.
Čl. VIII.13 PROTESTY
V případě protestu případnou rozepři řeší přímo v poli člen Komise, na zkoušce přítomný.

IX. PRAVIDLA MISTROVSTVÍ SVĚTA
V PRAKTICKÉM LOVU PRO OHAŘE
(KONTINETÁLNÍ I BRITŠTÍ OHAŘI)
Čl.IX.1
V roce 1978 se organizační výbor, složený ze zástupců zemí, účastnících se
soutěží založil Mistrovství světa v praktickém lovu s ohaři. V roce 1999 byl název soutěže
změněn. Toto mistrovství je doposud každoročně organizováno s velkým úspěchem. Tento
šampionát si vytvořil výbornou reputaci mezi milovníky psů.
Čl.IX.2
FCI zastřešuje toto mistrovství od 1.4.2004 pod názvem c. Tato zkouška se
koná každoročně v některé z účastnických zemí. Účastní se jí reprezentační družstva
členských zemí FCI.
Čl.IX.3
Cílem Mistrovství světa v praktickém lovu pro ohaře je propagovat správné
použití stavěcích psů /ohařů/ lovci, zvýrazněné významem mezinárodní soutěže vysoké
úrovně, jeho užitečnosti při lovu a také umožňuje setkání při této velké soutěži.
OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl.IX.4
Obecná ustanovení pro tuto zkoušku jsou převzata z pravidel pro FT pro
britské ohaře a pravidel pro FT pro kontinentální ohaře a jsou plně aplikována s výjimkou
jistých specifických klauzulí, uvedených v těchto pravidlech.
POPIS SOUTĚŽE
Čl.IX.5
Mistrovství světa v praktickém lovu pro ohaře jsou dva mezinárodní field trials
/podzimní/ Zkouška se běží v párech.
Čl.IX.6
Field-trials obsahuje jak práci v poli, tak práci ve vodě. Práce musí působit
dojmem skutečného lovu /individuální lov/. Pokud to podmínky umožní, střelí se v poli jeden
kus zvěře. Pes je hodnocen za výkon před výstřelem i po něm.
Před výstřelem musí pes
hledat a vystavovat. Po výstřelu musí dohledat a přinést zhaslý nebo postřelený kus zvěře.
Čl.IX.7
Obecná ustanovení Podzimního FT – lovecké hledání a lov zvěře - , jež
obsahují pravidla pro field trials britských ohařů a oficiální pravidla pro field trials a
mezinárodní lovecké zkoušky kontinentálních ohařů jsou plně aplikována s výjimkou jistých
specifických klauzulí, uvedených v těchto pravidlech.
ORGANIZACE
Čl.IX.8
Organizační výbor byl ustaven proto, aby dohlížel na organizaci mistrovství.
Tento výbor má veškeré pravomoci k zajištění dobrého průběhu mistrovství a je oprávněn
navrhnout změny v případě, že není možné plně dodržet tato pravidla.
Čl.IX.9
Organizační výbor sestává z oficiálních zástupců, jmenovaných jednotlivými
účastnickými státy mistrovství. Tento výbor si volí svého předsedu a tajemníka a schází se
nejméně jednou ročně na základě pozvání předsedy. Každý oficiální zástupce disponuje

jedním hlasem. Usnesení jsou přijata prostou většinou. Cestovní náklady a náklady na
ubytování jdou k tíži země, kterou zástupce reprezentuje.
Čl.IX.10
Organizační výbor určí nejméně s ročním předstihem stát, jemuž bude dána
důvěra k zorganizování Mistrovství světa v praktickém lovu pro ohaře.
Čl.IX.11
Organizační výbor svěří organizaci Mistrovství světa v praktickém lovu pro
ohaře národní kynologické organizaci členského státu FCI, nebo specializovanému
chovatelskému klubu, který je členem národní kynologické organizace anebo národní lovecké
federaci. V každém případě musí být patronát FCI a CACIT vyžádán národní kynologickou
organizací pořadatelské země.
SLOŽENÍ NÁRODNÍCH DRUŽSTEV
Čl.IX.12
Každý stát může reprezentovat jedno družstvo britských ohařů a/nebo jedno
družstvo kontinentálních ohařů. Každé družstvo je složeno minimálně ze dvou a maximálně
ze 4 psů. Každá země může mít také jednoho náhradníka, v případ že byl řádně předem
nahlášen v souladu s těmito pravidly.
Čl.IX.13
Soutěžit mohou pouze psi zapsaní v plemenných knihách nebo v jejich
přílohách vedených v členských státech FCI nebo v státech smluvních partnerů FCI, anebo psi
zapsaní v plemenných knihách nebo jejich přílohách států, jež nejsou členy FCI, ale s nimiž
má FCI podepsanou dohodu o vzájemném uznávání plemenných knih /AKC, KC,CKC/.
Majitel:
Musí být občanem země, za niž jeho pes/fena startuje, anebo musí mít nejméně 12 měsíců
trvalé bydliště v zemi, kterou jeho pes/fena reprezentuje.
Pokud má dvojí státní příslušnost, může se sám rozhodnout, kterou zemi chce reprezentovat.
V případě problémů musí definitivně rozhodnout Ústřední výbor FCI.
Pes
Musí být zapsaný nejméně 12 měsíců v plemenné knize aneb v její příloze té země, kterou
reprezentuje.
Vůdce:
Jeho národnost není důležitá. Smí reprezentovat jen jeden stát a mí vést maximálně 4 psy.
Čl.IX.14

Soutěž je otevřená všem soutěžícím.

Čl.IX.15
Jednotlivá družstva budou reprezentována vedoucím družstva, který bude
jmenován národní kynologickou organizací, která družstvo vyslala.
PŘIHLÁŠKY
Čl.IX.16
Přesné složení družstev, včetně náhradníka musí obdržet pořadatelská
organizace nejpozději tři dny před zahájením mistrovství.
Čl.IX.17

Přihlášky budou platné pouze s následujícími údaji:

a) jméno, plemeno, pohlaví, datum narození psa, zkratku plemenné knihy a číslo zápisu,
identifikační číslo /tetování/ a rovněž i odkaz na Carnet de travail /pracovní průkaz/.
Všechny tyto informace musí být uvedeny v katalogu.
b) Jméno, a adresu chovatele, majitele i vůdce; také tyto údaje budou zveřejněny
v katalogu.
ÚHRADA PŘIHLÁŠEK
Čl.IX.18
Výše startovného je stanovována každoročně Organizačním výborem. Tato
suma je hrazena pořádající organizaci před započetím mistrovství.
ROZDĚLENÍ PSŮ
Čl.IX.19
Losování k určení jednotlivých dvojic a pořadí v jednotlivých sériích
/skupinách/ bude prováděno v předvečer každého soutěžního dne, na večírku. Losování
proběhne pod dozorem tajemníka Organizačního výboru.
Čl.IX.20

Jeden vůdce smí vést psy pouze v jedné sérii /skupině/ jedné ze dvou soutěží.

ROZHODČÍ
Čl.IX.21
Poroty každé ze skupin, stejně jako pro eventuální baráž, sestávají ze tří
rozhodčích různé národnosti, z nichž jeden bude mít funkci předsedy.
Čl.IX.22
sestavení jednotlivých porot proběhne pod dozorem Organizačního výboru.
Ten také zaručí, že předsedové jednotlivých porot budou rozdílné národnosti.
Čl.IX.23
Úhrada cestovních výloh jednotlivých rozhodčích jde k tíži organizace, která
jej vyslala. Náklady na jejich ubytování a stravování jdou k tíži organizátorovi akce.
ZVĚŘ
Čl.IX.24
Soutěž se koná na pernaté zvěři, která se obvykle loví po vystavení psy. Lze
ovšem počítat i dobré body na každé jiné zvěři, nikoli však chyby, s výjimkou štvaní. Pes
nemůže být hodnocen, pokud neudělal alespoň jeden platný bod na pernaté zvěři, která se
obvykle loví s ohaři. Druh zvěře /respektované pro soutěž/ může být omezen v návaznosti na
rozhodnutí Organizačního výboru. Toto omezení musí být oznámeno Organizačním výborem
před zahájením soutěže.
POSUZOVÁNÍ / KLASIFIKACE
Čl.IX.25
Rozhodčí musí nechat pracovat každou dvojici po dobu 15 minut, a to i
v případě, když jeden ze soutěžících udělá vylučující chybu. V takovém případě bude čas
věnován psovi, který chyboval, jako pocta, o čemž předseda poroty bude předem informovat
vedoucího vyloučeného psa.
Avšak každý pes, který je nedostatečný v pohybu nebo hledání, tísní nebo obtěžuje partnera
soustavným proháněním, planým vystavováním anebo odmítnutím přiznávky, bude zastaven.
Čl.IX.26
Žádné ocenění nebude přiznáno psovi, který neudělá bod na pernaté zvěři,
jakou stanovuje článek 24 a který nepřinese zvěř. Pokud pes nemá možnost přinést zvěř

střelenou během své práce, přistoupí se, nejlépe ihned po dokončení akce, nebo později ke
konci jeho běhu, k přinášení pernaté zvěře „za studena“.
Čl.IX.27
Pes, který vědomě nechá jednou uletět pernatou zvěř /podle bodu 24/, o které
věděl, bude vyloučen /eliminé/ stejně jako pes, který 2x takovou zvěř přejde, anebo ji 2x
vyrazí. Pes, který takovou zvěř jedenkrát vyrazí, aniž by měl omluvu, nemůže obdržet lepší
hodnocení než „tres bon“ /velmi dobře/.
Čl.IX.27
Zkouška přinášení z vody je povinná pro všechny klasifikované psy. Provádí se
s mrtvou kachnou na hluboké vodě. Pes, který odmítne kachnu z vody přinést, nemůže dostat
lepší ocenění, než „tres bon“.
CENY
Čl.IX.29
Aby bylo možno stanovit pořadí pro udělení titulů, budou klasifikovaným
psům přiděleny body na základě jejich výsledků, dosažených po oba soutěžní dny podle níže
uvedené tabulky:
CACT a CACIT……………………….…….….12 bodů
CACT a R.CACIT ………………………….….11 bodů
CACT ……………………………………….….10 bodů
R.CACT ………………………………………….9 bodů
1er Excellent /výb.1/ …………………….……….8 bodů
Excellent /výb./ od druhého pořadí ………………7 bodů
Tres bon /v.d./ ……………………...……………..4 body
Bon /dobrý/ ……………………...………………..2 body
Známky nejsou kumulovatelné.
Čl.IX.30
Pořadí družstev je stanoveno součtem bodů, které získali členové družstva za
oba soutěžní dny podle výše uvedené tabulky. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí mít
klasifikovány nejméně dva psy.
Čl.IX.31
Družstvo, které je klasifikováno na prvním místě je vyhlášeno „Družstvem
mistrů světa v praktickém lovu“ na příslušný rok. Družstvo, které se umístilo na druhém
místě, je vyhlášeno „Družstvem vicemistrů světa v praktickém lovu“ na příslušný rok.
Čl.IX.32
V případě rovnosti bodů bude brán v potaz vyšší počet klasifikovaných psů
v příslušném družstvu.
Čl.IX.33
Pořadí v individuální klasifikaci je stanoveno podle počtu bodů, získaných za
dva soutěžní dny podle výše uvedené tabulky. Aby byl klasifikován, musí pes obdržet
přinejmenším ocenění „výborný“. Navíc se musí zúčastnit obou soutěžních dní a musí uspět
ve zkoušce přinášení kachny z hluboké vody, které se zúčastní.
Čl.IX.34
Pes, který se umístí na prvním místě, je vyhlášen „Mistrem světa v praktickém
lovu“ na příslušný rok. Pes, který se umístí na druhém místě, je vyhlášen „Vicemistrem světa
v praktickém lovu“ na příslušný rok.
Čl.IX.35
PROTESTY

V případě rovnost bodů o vítězi rozhodne baráž.

Čl.IX.36

Proti hodnocení a rozhodnutí poroty není odvolání.

Čl.IX.37
V případě eventuálního protestu tento bude řešen přímo členy Organizačního
výboru, přítomnými na mistrovství.

X. PRAVIDLA SPECIÁLNÍCH MISTROVSTVÍ JEDNOTLIVÝCH PLEMEN
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Čl.X.1
FCI může homologovat speciální mistrovství jednotlivých plemen, vytvořené
specializovanými asociacemi plemen, členy národní kynologické organizace země původu
příslušného plemene, členského subjektu FCI.
Čl.X.2
Tato mistrovství mají za cíl výběr nejlepších psů, lovících co nejúčinněji
v nejlepším stylu příslušné rasy. Tato selekce se provádí srovnáváním během mezinárodních
FT nebo mezinárodních loveckých zkoušek, výkony nejlepších psů z jednotlivých zemí

přispívají tak zásadním způsobem k výběru nejlepších chovných jedinců pro zkvalitnění
populace plemene i k udržení zájmu milovníků o toto plemeno.
Čl.X.3
Tato mistrovství jsou organizována střídavě jednotlivými specializovanými
kluby pro příslušné plemeno, zastřešenými národní kynologickou organizací, členem FCI.
Čl.X.4
Tato mistrovství jsou pořádána jako soutěž družstev, reprezentujících
specializované kluby, členské subjekty národní kynologické organizace.
Čl.X.5
Účast je limitována maximálním a minimálním počtem členů v družstvech,
reprezentujících jednotlivé specializované národní kluby.
POSUZOVÁNÍ
Čl.X.6.

Proti ocenění a rozhodnutí poroty není odvolání.

Čl.X.7.
Budou použita pravidla pro mezinárodní FT kontinentálních ohařů a pro
mezinárodní zkoušky kontinentálních ohařů v platném znění.
HOMOLOGACE PRAVIDEL
Čl.X.8.
Specializované asociace jednotlivých plemen, které jsou členy národní
kynologické organizace země původu příslušného plemene, členského subjektu FCI, jsou
vyzvány k předložení znění těchto pravidel k homologaci FCI. Tato žádost musí být zaslána
generální sekretariát FCI k rukám Komise pro kontinentální ohaře FCI.
Čl.X.9.
Pokud Komise pro kontinentální ohaře FCI uzná, že tato pravidla splňují
podmínky, stanovené pro field trials nebo pro zkoušku praktického lovu, ustanovená
v kapitole I, mimo podmínek tam uvedených a dále ustanovení kapitol II,III,IV,V nebo VI
těchto pravidel, toto mistrovství bude vloženo do paragrafu „Seznam speciálních mistrovství
jednotlivých plemen, homologovaných FCI“ v této kapitole. Všechny změny, udělané v textu
pravidel po homologaci musí být předloženy Komisi pro kontinentální ohaře FCI. Tato
komise svobodně rozhodne o tom, zda udělí nebo odmítne homologaci.
SEZNAM SPECIÁLNÍCH MISTROVSTVÍ JEDNOTLIVÝCH PEMEN
HOMOLOGOVANÝCH F.C.I.
Čl.X.10
Speciální mistrovství jednotlivých plemen, uvedená níže, jsou homologována
FCI. FCI může, na základě žádosti příslušné zastřešující národní organizace, která je členem
FCI, přijmout patronát nad touto soutěží a přiznat udělování titulu CACIT . Jakmile je soutěž
dotována CACITem, podmínky těchto pravidel musí být velmi přísně dodržovány.
1. Země:
Název soutěže:
Datum:
Poslední modifikace:
2. Země:

Německo
Jarní mistrovství světa německých krátkosrstých
ohařů
15.02.2004
Bez modifikace
Německo

Název soutěže:
Datum:
Poslední modifikace:

Podzimní mistrovství světa německých krátkosrstých
ohařů
15.02.2004
Bez modifikace

