MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE (FCI)
Sekretariát: Place Albert I 13, B 6530 Thuin, Belgie

I. Mezinárodní pravidla Field Trial

pro britské ohaře (solo a couple)
A. Organizace
Článek 1
Těchto soutěží se mohou účastnit pouze čistokrevní psi, zapsaní nebo schopní zápisu do plemenných knih
uznávaných
Článek 2
Zkoušek se zadáváním titulu CACIT se mohou účastnit psi vyhovující článku 1.
Někdy může být účast na zkouškách ještě omezena na základě získaných titulů (ocenění, dříve získaná),
či je rezervovaná pro určité pohlaví, nebo je omezen počet startujících v závislosti na rozsahu
využitelného terénu, počet startujících nesmí nikdy být nižší než 15 psů nebo 15 párů, kteří musí být
přijati v tom pořadí, jak přišly přihlášky a za podmínky, že:
a) tato omezení musí být předem oznámena v propozicích soutěže,
b) tyto soutěže s omezenou účastí nesmí v žádné zemi být ve větším počtu, než v poměru 1 : 3;
vzhledem ke všem soutěžím se zadáváním titulu CACIT v tom kterém roce.
Omezení je rovněž využíváno pro účast družstev na Pohárech a Mistrovstvích Evropy a Světa.
Článek 3
Tato pravidla musí být přísně dodržována, zvláště pokud se týká následujících bodů:
a) pokud je soutěž rozdělena na více skupin (sérií), rozdělení psů do různých skupin určí
pořadatel, s přihlédnutím k tomu, že jeden vůdce nebude moci předvádět ve více jak 2
skupinách (sériích);
b) háravé feny budou moci být předváděny pouze na konci běhů a společně, za podmínek, které
ráno vyhlásí pořadatel;
c) uzávěrka přihlášek: žádná přihláška nebude přijata po uzávěrce;
d) poplatek nebude vrácen, pokud nebude nahlášena neúčast účastníka do 5ti dnů před konáním
soutěže, to neplatí v případě hárání feny, zranění psa či nemoci, což bude dosvědčeno při
veterinární prohlídce ráno v den soutěže veterinárním nálezem, či z důvodu nekonání z vyšší
moci.
Článek 4
K soutěži nebudou připuštěni psi kousaví, psi podezřelí z přenosné nemoci, psi v majetku
diskvalifikovaných osob nebo patřící společnostem či klubům, které nejsou členy FCI. Soutěže se
nemohou účastnit feny od 30 dnů před porodem a do 6 týdnů po porodu.
Článek 5
Psi se musí stále nalézat, pod hrozbou vyloučení, připraveni splnit pokyny, které budou vyhlašovány na
místě setkávání a stále musí být k dispozici rozhodčím.
Článek 6
Pořádající organizace si vyhrazuje právo zrušit soutěž v případě zásahu vyšší moci. Vrátí část nebo plnou

výši poplatků.
Článek 7
Přiznání ocenění ze strany FCI nebude uděleno, pokud na soutěži nebude startovat alespoň 6 psů.
Článek 8
Rozdělení psů provedou organizátoři, zatímco zformování párů a pořadí rozběhů ve skupině bude určeno
losováním.
Při párové soutěži, je-li počet psů lichý, rozhodčí určí psa, který poběží s posledním. Totéž platí i pro
všechny psy, jejichž vylosovaný partner udělá chybu.
Přesáhne-li počet 13 psů nebo 13 párů, organizace musí rozdělit soutěž na 2 skupiny (série). V žádném
případě nesmí být ve skupině více jak 15 psů nebo 15 párů, soutěž musí závazně proběhnout v jednom
jediném dni s výjimkou zásahu vyšší moci.
Článek 9
Všechny zkoušky, které se běží v páru, musí být posuzovány nejméně 2 kvalifikovanými rozhodčími,
z nichž jeden je uznaný FCI.
Při párovém jednání se musí porota roztáhnout v terénu tak, aby měla stále pod kontrolou akce obou
soutěžících.
Jakmile je konstatována vylučující chyba, musí o tom být neprodleně zpraven předseda poroty, který
rozhodne o přerušení běhu.
Na konci běhu každého páru se rozhodčí opět sejdou u předsedy a každý oznámí dobré body a chyby,
které viděl u dvou psů, kteří právě běželi.

B. Pořádková pravidla
Článek 10
Co se týče pořádkových pravidel, jsou aplikována platná pravidla té které země, pokud nejsou v rozporu
s předpisy FCI.

C. Prezentace
Článek 11
Ani pes, ani psovod nesmí mít během předvádění donucovací či výcvikové pomůcky.
Článek 12
Vůdce psa se musí za všech okolností řídit pokyny rozhodčích; hlasu nebo píšťalky smí používat jen
s největší ohleduplností, aby nepoškodil partnera.
Při párové soutěži se musí vůdci držet bok po boku vedle sebe.
Po vystavení, psovod musí vzít psa na vodítko a být opět k dispozici předsedovi poroty.
Článek 13
Na začátku každého běhu bude poskytnuta jedna volná minuta, v níž jsou dobré body započítávány,
chyby však nebudou vylučovat, ale porota je nicméně bude moci započítávat do ocenění. Nevyužitá nebo
ztracená příležitost v první minutě neopravňuje automaticky k druhému běhu.
V případě změny terénu, je-li pes vzat na vodítko, bude čas zastaven až do dalšího vypuštění. Po
vypuštění, stejně jako v případě přivolání, vyražení zvěře během prvního křižování (pasu) pod větrem, ať
napravo či nalevo, není počítáno za chybu.
Článek 14

První běh musí, je-li to možné, být absolvován v dobrém větru a musí trvat minimálně 15 minut, pokud se
pes nedopustí vylučující chyby; v případě vylučující chyby nemůže být na soutěži hodnocen.
Při soutěži párové, je-li jeden pes vyloučen před ukončením rozběhu, jeho soupeř doběhne svůj čas, tak
jak je to možné, po ukončení prvních rozběhů a před vyhlášením výsledků.
Článek 15
Rozhodčí mohou povolávat psy tolikrát a tak dlouho, jak je to pro posouzení nezbytné, nebo hodnotit
pouze jeden běh.
Je to v kompetenci rozhodčích.
Článek 16
Jakmile je ohlášen konec běhu, žádný bod ani chyba se již nezapočítává, s výjimkou toho, pokud se pes
vymkne z vlivu vůdce a nenechá se okamžitě vůdcem uvázat.
Pak může pes získat pouze ocenění C.Q.N., byl-li jeho výkon při rozběhu vysoce kvalitní.
Článek 17
Rozhodčí se snaží, aby všichni psi měli stejné podmínky pro práci. Musí brát v úvahu inteligenci psů,
s níž pracují v různých podmínkách a v případě pochybností zhodnotí situaci ve prospěch psa.
Článek 18
Nejméně při jednom bodu každého psa se musí vystřelit, při vzletu zvěře.

D. Klasifikace
Článek 19
Nebude přiznáno ocenění psu, který nezískal alespoň jeden bod na zvěři, uvedené v propozicích:
a) v případě jarních soutěží, nebo soutěží letních, které jsou s nimi rovnocenné, pouze body na
divoké pernaté zvěři (koroptve nebo eventuelně bažanti a další zvěř, vyskytující se v té které
zemi) jsou započítávány;
b) při letních a podzimních soutěžích praktického lovu, které se musí nutně konat v době lovecké
sezóny, tak jak je vyhlášena legislativou pořadatelské země, všechny body na zvěři, uvedené
v propozicích se počítají, ovšem bod na srstnaté zvěři nedovoluje vyšší ocenění než „výborná“,
nelze zadat tituly.
• Základní bod tvoří naznačení zvěře, následované vystavením, eventuelním postoupením, nehybností po
vzletu zvěře a klidem po výstřelu (při zkouškách praktického lovu následované přinášením). Je zakončen
až uvázáním psa vůdcem na vodítko. Bod na pernatou nemůže být přiznán, pokud zvěř nevzlétne.
• Pes musí postupovat s rozhodností a lehce před svým psovodem a jenom na jeho pokyn a udržovat
kontakt se zvěří. Rozhodčí jsou velmi přísní na psa, který postupuje obtížně, nebo kterého musí psovod
pobízet. Dlouhá postupování jsou tolerována v případě, že jsou energická a průkazná. Neochota k
postupování nebo nepostupování je vylučující chyba. Postupování nesmí být zaměňováno s akcí psa,
který se spontánně přibližuje ke zvěři před příchodem vůdce, aby si udržel kontakt s jejím pachem.
Článek 20
Ocenění C.Q.N. bude přiznáno pouze psu velkých vrozených vloh, který absolvoval běh nejméně 10
minut a předvedl pevné vystavení přítomné zvěře, ale dopustí se vylučující výcvikové chyby, nebo na
zkouškách praktického lovu odmítne aport kusu, střeleného při jeho vystavení nebo ve zkoušce přinášení
za studena.
Článek 21
Rozhodčí nezakládají svá hodnocení pouze na počtu získaných bodů, ale zvláště na kvalitě tohoto bodu či

bodů. Hodnotí zvláště pohyb ve stylu odpovídajícím plemeni, loveckou vášeň a loveckou účinnost,
kvalitu nosu a styl naznačení zvěře, iniciativu a inteligenci při jejím vyhledávání, rozhodnost při
přibližování a opatrnost při postupování, poslušnost a výcvik.
Hledání musí být přiměřené možnostem plemene, typu zkoušky, krytině a terénu. Pes musí prohledávat
s inteligencí a systematičností přidělený terén. Musí být v každém okamžiku v rukou vůdce, i když si
zachovává nejvyšší iniciativu. Pohyb, typický pro plemeno musí být energický a vytrvalý, pes nesmí
projevovat únavu.
Ve všech případech váhání poroty nad interpretací akce, má pes mít zisk z těchto pochybností. Po
zakončení běhů všech psů porota udělí klasifikaci a ocenění dle následující tabulky:
od
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nedostatečně (nula)
dobře (B.)
velmi dobře (T.B.)
výborně (EXC.)

Článek 22
Aby mohl obdržet titul CACIT, musí pes podat dokonalý výkon, bez jakékoli chyby.
V případě udělení více titulů CAC v různých skupinách stejné soutěže, bude organizována baráž (barrage,
rozběh) na konci dne pro udělení titulu CACIT. Při baráži bude preferováno hledání a styl, typický pro
plemeno; body a chyby se nepočítají, s výjimkou charakteristické poslušnosti.
•
•
•

Aby byl pes hodnocen, nesmí udělat žádnou vylučující chybu.
Aby obdržel „výborně“, je nezbytná naprostá nehybnost při vyvstání (vzletu) zvěře.
Pes, který minul nebo nechal uletět jednou zvěř, uvedenou v propozicích, bez polehčující okolnosti,
nemůže být oceněn lépe než velmi dobře.

Článek 23
Důvodem k vyloučení jsou následující chyby:
1) pes nedostatečný v pohybu, hledání nebo výcviku (podle typu zkoušky), nebo který nenasadí
plné tempo v prvních minutách;
2) pes, který se vymkne z rukou (neovladatelný), nebo jehož hledání jasně neodpovídá požadavku
zkoušky;
3) pes, který bezdůvodně štěká;
4) pes, který v páru jasně obtěžuje svého soupeře (prohání ho, vystavuje naprázdno);
5) pes, který v páru nerespektuje spontánně vystavování svého soupeře (přiznávka). Při
„praktickém lovu“ je lehký pokyn k přiznávání tolerován;
6) pes, který vyrazil pernatou zvěř, i když o ní předem věděl;
7) pes, který vyrazil 2 x zvěř, uvedenou v propozicích, bez polehčujících okolností;
8) pes, který 3 x pevně vystavil naprázdno v různých směrech;
9) pes, který během běhu nebo po vystavení vyrazil za zvěří pernatou či srstnatou, aniž by se vrátil
na první povel;
10) pes, který dává najevo jasně strach z výstřelu.
Navíc v soutěžích praktického lovu:
11) pes, který nedohledá ulovenou zvěř, i když porota konstatovala její přítomnost v terénu;
12) pes, který jasně poškodí zvěř (tvrdý stisk);
13) pes, který odmítne přinesení teplé nebo studené zvěře, pochopitelně zvěře, která je uvedena
v propozicích.
Článek 24
Rozhodnutí poroty je přijato většinou hlasů. V případě rovnosti je rozhodující hlas předsedy. Proti

rozhodnutí rozhodčích není odvolání.
Článek 25
Na konci soutěže musí předseda poroty vyhlásit a komentovat výsledky a předat ocenění psů, kteří byli
klasifikováni (EXC., T.B., B.) pořadatelům, ještě před odjezdem rozhodčích.
Článek 26
Dispozice těchto pravidel tvoří stanovené minimum pro každou členskou zemi FCI. Národní pravidla
mohou tato kriteria pouze ztěžovat.
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II. Mezinárodní pravidla pro zkoušky

dalekého hledání (Grande Quéte) britských ohařů
Zkoušky dalekého hledání (dále jen Grande Quéte) kromě předpisů všeobecných, jež jsou
obsažený v mezinárodním zkušebním řádu pro Field Trial pro britské stavěcí psy (solo a couples), jsou
rozšířeny ještě o následující speciální pravidla:
Článek 1
1) Účelem těchto zkoušek je především vyhledání elitních jedinců vhodných pro chov, kteří vynikají
svými kvalitami nosu, stylu, pohybu, vytrvalosti, schopností přijmout nátlakový výcvik a uchovat si
jednou naučené a schopností plodit další trialery a špičkové lovecké psy.
Článek 2
Typické pro tyto zkoušky je následující: předvádění v párech, rychlost pohybu, rozsah (amplituda)
zabíraného prostoru při hledání, přiznávání.
Článek 3
Zkoušky se konají výhradně na koroptvích.
Článek 4
Pohyb, typický pro to které plemeno musí být rychlý, energický, vytrvalý, pes nesmí vykazovat známky
únavy.
Článek 5
Hledání musí být prostorné a systematické. Pes musí prohledávat přidělený terén s inteligencí a
metodicky, se snahou nepřejít koroptev; v každém okamžiku musí zůstat ve vlivu vůdce, i když si
zároveň zachovává tu nejvyšší možnou iniciativu.
Článek 6
Aby mu mohlo být udělené ocenění výborně, musí pes na příkaz svého vůdce přirozeně postupovat za
zvěří, bez pobízení.
Článek 7
Pes musí respektovat nebo ještě lépe ignorovat srstnatou zvěř. Nevystavování (přejití nebo bezděčné
vyražení) jiné pernaté zvěře, než koroptve, není vylučující; avšak vědomé vyražení, pokud pes o zvěři
věděl, je vylučující.
Článek 8
Přiznávání je přísně vyžadováno, musí být spontánní, bez pomoci gesta, hlasu či píšťalky, když však je
jednou jasně naznačeno, lze jej podpořit gestem. Je upřednostňováno, když vůdce přiznávajícího psa
uváže svého psa na vodítko až po ukončení akce jeho soupeře. Odmítnutí charakteristického přiznávání je
bez jakékoli výjimky vylučující.
Článek 9
Rozhodčí nesmí zapomenout, že pes, který, aniž by se bál, že udělá chybu a razantně prohledává

přidělený prostor, má mnohem vyšší hodnotu než ten, který se především snaží neudělat chyby, buď
proto, že nemá potřebné schopnosti, nebo že jej vůdce drží zkrátka. Rozhodčí musí především vyhledávat
„velké“ psy.
Článek 10
Při udělování ocenění rozhodčí berou v úvahu metodičnost a rozsah hledání, nos, způsob naznačení
přítomnosti zvěře, pevnost a jistotu vystavování, iniciativu a inteligenci umožňující nalezení zvěře,
opatrnost při přibližování a postupování za zvěří, ovladatelnost a konečně chování psa po vzletu zvěře.
Článek 11
Každá zkouška Grande Quéte musí být posuzována třemi rozhodčími, z nichž dva mají kvalifikaci pro
Grande Quéte a jsou v seznamu FCI.
• Předseda poroty se drží uprostřed mezi pravým a levým rozhodčím, kteří jsou od něj dostatečně
vzdáleni, aby jim neuniklo nic z chování psa na jejich straně, zvláště ve zvlněném terénu.
• Jakmile konstatují vylučující chybu, musí o ní okamžitě zpravit předsedu, který rozhodne o přerušení
běhu.
Na konci běhu každé dvojice se oba boční rozhodčí vrátí k předsedovi poroty, aby každý oznámil dobré
body i chyby psů, kteří právě běželi.
Článek 12
Mezinárodní kalendář
Evropské země, které pořádají jarní zkoušky Grande Quéte musí vydat evropský kalendář, v němž podle
klimatických podmínek či možnosti široké účasti bude upřednostňováno pořádání těchto zkoušek v únoru
a březnu v Itálii a Jugoslávii a následně postupně v ostatních evropských zemích.
Článek 13
Titul CACIT
Ocenění CACIT může být přiznán pouze za podmínky, že o jeho udělení bylo požádáno 8 týdnů před
konáním zkoušky a práva k jeho udělení byla zaplacena v okamžiku podání této žádosti.
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III. Pravidla pro Mistrovství Evropy
v dalekém hledání (Grande Quéte) britských ohařů
V roce 1950 založily Francie, Belgie, Itálie a Švýcarsko Mezinárodní Field Trial Grande Quéte,
který byl nazván „Mistrovství Evropy Grande Quéte“ a startovala na něm reprezentační družstva
zakládajících zemí a později těch, které byly přijaty následně.
Tato soutěž je pořádána podle všeobecně platných pravidel pro Mezinárodní Field Trial pro britské ohaře
(solo a couple) a podle Mezinárodních zkoušek Grande Quéte pro britské ohaře a navíc podle
následujících speciálních pravidel:
Tento Field Trial se koná každý rok, podle seznamu, v zemi, kterou určí Komise pro britské ohaře FCI.
Pořádající země musí oznámit dopisem, adresovaným předsedovi zmíněné komise do 15. ledna datum,
které navrhují pro tuto soutěž.
Každá účastnická země se bude snažit, aby nepořádala Field Trial - Grande Quéte ve stejném termínu,
který je pevně určen pro Mistrovství Evropy (ME).
Bude-li žádat nějaká nová země o přijetí na Grande Quéte, musí požádat o přijetí písemně dopisem,
adresovaným předsedovi Komise FCI pro britské ohaře před její schůzí.
Odmítnutí přijetí nemusí být zdůvodňováno.
Když země, která nepatří mezi zakládající, chce pořádat tuto soutěž, musí v terénu, vybraném pro tuto
soutěž, uspořádat v předcházejícím roce soutěž Grande Quéte. Dva rozhodčí ze zakládajících zemí musí
být členy poroty na této soutěži a musí podat předsedovi Komise zprávu o kvalitě vybraných terénů
a průběhu soutěže.

Soutěžící
Každá země může být zastoupena jen jedním družstvem, složeným nejméně ze dvou a nejvíce ze čtyř
soutěžících a má možnost jmenovat jednoho náhradníka.
Háravé feny nemohou soutěžit.
Psi z družstva musí být přihlášeni nejméně 48 hodin před datem konání soutěže.
Až do počátku jeho běhu, může být libovolný pes z družstva nahrazen náhradníkem.
Výše startovného je stanovena Komisí rok dopředu. Poplatek musí být uhrazen ve stejném termínu, jaký
platí pro přijetí přihlášky.
Pes má stejnou národnost, jako jeho majitel, který musí psa vlastnit už nejméně 6 měsíců.
Může jej dát předvádět vůdci jiné národnosti, než je ta jeho.

Pes majitele-cizince může být součástí reprezentačního družstva té které země, pokud tento majitel bydlí
ve zmíněné zemi už nejméně 2 roky.

Všeobecné pokyny
A. Formování párů
Páry se určují losováním. Vždy platí, že psi ze stejného družstva nesmí běžet spolu.
B. Předvádění
Rozhodčí musí vždy nechat pracovat každý pár 15 minut, i v případě vylučující chyby jednoho ze psů
v páru. Předseda poroty musí soutěžícímu jasně oznámit, že už nesoutěží, že jeho pes je vyloučen.
Všichni psi nedostateční (v pohybu či hledání) či obtěžující svého partnera (honěním, planým
vystavováním, odmítnutím přiznávání) budou ihned zastaveni a vyloučeni.
Soutěžící z párů, jejichž partner byl během rozběhu vyloučen, budou spárováni mezi sebou a doběhnou
svůj čas buď bezprostředně po zastavení svého běhu, či na konci soutěžního dne.
Psi, kterým zbývá ještě dokončit jejich 15 minut musí být neustále k dispozici porotě.

Zvláštní pokyny
CÍL
Cílem ME je ohodnotit elitní jedince, kteří na sebe upozorňují kvalitou nosu, pohybem, vytrvalostí,
stylem, schopností přijmout výcvik a podržet si jednou naučené a schopností předávat tyto vlastnosti
velkým trialerům a četným prvotřídním loveckým psům v dalších generacích.
TRVÁNÍ
Tato soutěž se koná v jednom dni. Všichni psi musí splnit, pokud nejsou nedostateční (viz B předvádění) jeden úplný běh. Ale porota může znovu povolávat psa vysoké hodnoty tolikrát, kolikrát je to
pro jeho posouzení nezbytné.
POROTA
Porota je tvořena třemi rozhodčími. Předseda poroty zodpovídá za úspěch či neúspěch zkoušky.
Je jmenován každoročně „Komisí FCI pro britské stavěcí psy“. Předseda poroty rovněž určuje dva ostatní
rozhodčí, z nichž jednoho ze zemí zakládajících, druhého z těch, které se hodlají připojit.
Složení poroty musí být schváleno následnou schůzí Komise, která předchází ME.
Komise dohlíží na to, že zástupci všech členských zemí, popořádku, budou členy poroty.
Každá členská země musí předložit Komisi seznam rozhodčích majících zkušenosti z Grande Quéte a
rozhodčí jsou následně vybíráni z tohoto seznamu.
POSUZOVÁNÍ
• O součtu kladných bodů a chyb, kvalit a záporů každého rozběhu se rozhodčí radí a diskutují společně
o hodnotě, o způsobilosti každého psa z páru a musí se co nejvíce shodnout na ocenění a počtu bodů
(od 0 do 20), které mu přidělí.

• Porota projeví mimořádnou přísnost vůči psům, kteří nedosahují kvalit, požadovaných na soutěžích

Grande Quéte či nemají dostatečný výcvik. Cílem jejich posuzování je především vyhledat elitní
jedince. Musí klást mnohem větší důraz na celkové přednosti než na zvláštní náhody a poukazovat
spíše na celkovou výši hodnot předváděných psů než na hodnocení jednotlivých rozběhů.

HODNOCENÍ
Z bodů přidělených každému psovi vyplývá individuální hodnocení, které umožňuje určit pořadí družstev
podle níže uvedeného bodování:
EXC. CACT - CACIT
EXC. R.CACT - R.CACIT
EXC. 1
EXC. 2
EXC. 3
EXC. Následující

12 bodů
11 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů
7 bodů

T.B. bez ohledu na pořadí
B.

4 body
2 body

Aby mohlo být družstvo klasifikováno, musí mít nejméně 2 psy v ceně a dosáhnout minimálně 9 bodů.
pozn. překladatele:

EXC.
T.B.
B.
E.
N.C.

=
=
=
=
=

výborný
velmi dobrý
dobrý
vyloučen
neklasifikován
CENY

Medaili obdrží od pořadatelské země všichni psi z vítězného družstva, kteří soutěžili.
Každý pes ze soutěžících družstev dostane rovněž upomínku od pořadatelské země.
Zvláštní ceny, ovšem nepovinně, může udělit pořadatelská země. Jedná se vždy o ceny čestné, nikoli o
peněžní dary.
Konečně hlavní cenou je stříbrný pohár, o nějž soutěží země, které se rozhodly připojit k této soutěži.
Tento pohár nikdy není udělen definitivně, je to cena putovní.
Vítězný pohár pro ten který rok může být udělen, pokud vítězné družstvo dosáhne nejméně 9 bodů.
Nedosáhne-li družstvo, které zvítězilo, tohoto počtu, zůstává pohár v držení předchozího vítězného
družstva, a to do té doby, dokud v soutěži nedosáhne další družstvo nejméně 9 bodů. Tento pohár, který
bude opatřen velkým podstavcem, aby se na něj dala napsat jména vítězných psů, bude zaplacen rovným
dílem všemi zeměmi, které se zapojily do této soutěže.
Bude-li to nezbytné, nový podstavec budě pořízen a zaplacen opět rovným dílem soutěžícími zeměmi.
Všechny další země, které budou v budoucnu mít zájem o účast na evropském mistrovství, musí zaplatit
poměrnou část tohoto poháru.

Všechny země, jejichž družstvo dosáhne vítězství v soutěži 3x s nejméně 9 body, ať už v letech
následujících po sobě, či nikoli, obdrží čestnou cenu, na níž bude vyryto jméno země, roky v nichž
zvítězila a jména psů, kteří tvořili vítězná družstva.
Všechny země, účastnící se Mistrovství Evropy zaplatí tuto upomínkovou cenu rovným dílem.

Změny byly přijaty
Komisí pro britské stavěcí psy
29. 3. 1996 v Nivelles

Ratifikováno generálním zasedáním FCI
Buenos Aires 27. - 28. 11. 1997

MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE (FCI)
Sekretariát: Place Albert I 13, B 6530 Thuin, Belgie

Pravidla mistrovství světa
„Sv. Huberta pro lovce s ohaři“

CÍLE
Cílem „MS Sv. Huberta pro lovce s ohaři“ je vzestup a zkvalitnění sportovního ducha lovce v soutěži
vysoké úrovně, která spojuje aspekty kynologické a technické při provozování lovu a je zaměřen
k výchově lovců k respektu k přírodě a ekologii.
Čl. 1 - Organizační výbor
Organizování „MS Sv. Huberta pro lovce s ohaři“ zajišťuje „Organizační výbor MS v lovu s ohaři“.
Výše řečený výbor zodpovídá za organizaci tohoto setkání.
Země, které organizační výbor svěřil praktickou organizaci MS v lovu s ohaři, bere na sebe rovněž
zorganizování „MS Sv. Huberta“.
Tato zkouška se koná pouze v jednom dni, a to mezi dny určenými pro MS v lovu s ohaři.
Organizátorská země musí v pozvánkách, které rozesílá 4 měsíce před konáním soutěže, oznámit
v přiloženém programu jména rozhodčích, typ terénu a vegetace, v níž soutěž bude probíhat a vyjmenovat
druhy zvěře, která bude lovena během celé soutěže. Musí též oznámit praktické předpisy pro dovoz zbraní
a munice, pro vakcinaci a vyžadované doklady pro vstup psů do pořadatelské země.

Čl. 2 - Účast
Každý stát, zastoupený svojí Národní federací či Národním svazem lovců, může zapsat jednoho
soutěžícího do soutěže jednotlivců, nebo družstvo, sestávající se ze dvou lovců se dvěma různými psy.
Soutěžící musí mít národnost (st. přísl.) země, kterou reprezentují a soutěžit se psy, kteří musí být
v majetku osoby stejné st. příslušnosti, s výjimkou zemí za mořem, kde toto není požadováno z důvodu
vysokých výdajů na přesun psů.
Každý stát smí mít jen jedno družstvo, ale smí mít 1 náhradníka.
Soutěžící budou rozděleni do různých skupin, čítajících nejvíce 10 lovců.
Rozdělení soutěžících do skupin stejně jako pořadí jejich běhů ve skupině bude stanoveno losováním
v předvečer soutěže.

V každém případě nemohou 2 soutěžící z téhož národního družstva startovat ve stejné skupině.
Čl. 3 - Techničtí delegáti
Národní organizační výbor určí technického delegáta pro každou plánovanou skupinu.
Tyto delegáty musí vybrat z řad lovců, kteří mají praktické zkušenosti z velkých národních soutěží a
perfektně znají tato Pravidla.
Techničtí delegáti mají následující úkoly:
a) doprovázet porotu a vést ji v terénu, který musí dobře znát;
b) bdít nad dobrým průběhem soutěže;
c) před začátkem každého běhu označit předsedovi poroty terén, který má soutěžící k dispozici a
připomenout lovci druhy zvěře, které jsou určeny Národním organizačním výborem k lovu během
soutěže;
d) vzít k sobě na konci každého běhu hodnocení soutěžícího od jednotlivých rozhodčích a předat je
v sekretariátu Mistrovství;
e) učinit všechna nezbytná opatření pro dobrý průběh soutěže, bdít nad regulérností a přísným
dodržováním dispozic Pravidel a Programu;
f) rozhodovat v první instanci eventuelní protesty, které mu budou podány písemně oficiálním
kapitánem družstva; podle čl. 14 těchto Pravidel.
Technický delegát spolupracuje s porotou, ale není kompetentní v otázce závěrečného hodnocení.
Čl. 4 - Poroty
Každá z porot sestává ze 3 rozhodčích, vybraných mezi rozhodčími kategorie „St. Hubert“ z národních
seznamů, dodaných na Sekretariát Výboru.
Budou sestavovány podle bodu 3 Pravidel MS v lovu s ohaři.
Čl. 5 - Přihlášky
Souhrn práv k zápisu soutěžících bude pevně stanoven Organizačním výborem.
Oficiální představitel členské země Organizačního výboru rozesílá přihlášky jednotlivým Národním
organizacím.
Každá účastnická země musí oznámit na sekretariátu organizačního výboru dva měsíce před datem
konání mistrovství svůj zájem o účast ve zkoušce „Sv. Hubert“.
V případě, že počet startujících zemí nepřekročí počet deseti, sekretář, v souladu s pořadatelskou zemí
může odříci třetí plánovanou porotu, tak, že toto odřeknutí oznámí písemně každému z jejích členů a
informuje o tom pořádající zemi a členy Výboru.
Údaje, týkající se soutěžících a eventuelního náhradníka musí dojít na Sekretariát národního
organizačního výboru zároveň s přihláškami na MS v lovu s ohaři, to je 3 dny před začátkem soutěží.
Tyto přihlášky obsahují:
a) příjmení, jméno a adresu soutěžícího;
b) jméno psa, plemeno, pohlaví, datum narození a číslo zápisu do plemenné knihy, uznané FCI.

Jeden ze soutěžících může být nahrazen náhradníkem, a to až do momentu, kdy je zavolán k nástupu ke
svému soutěžnímu běhu; je možné nahradit buď jenom psa, nebo jenom lovce, nebo oba.
Čl. 6 - Vyloučení
Soutěžící nesmí předvádět háravé feny, psy kousavé nebo podezřelé z nakažlivé choroby.
Psi, kteří již splnili svůj soutěžní rozběh, nemohou být použiti dalším soutěžícím ve stejné soutěži.
Čl. 7 - Běhy
Běh jednoho lovce s jeho psem trvá 20 minut.
Jeden samotný lovec se svým psem vykoná běh, který trvá 20 minut.
Podle možností se snaží technický delegát zajistit každému soutěžícímu terén, umožňující mu absolvovat
jeho běh bez přerušení.
Ve stanovených hranicích má soutěžící právo vybrat si terén, který využije.
V případě, že rozhodčí odhadnou, že vhodný terén bude prohledán před ukončením běhu, čas, nutný
k přechodu do dalšího prostoru nebude počítán do trvání běhu.
Lovec si s sebou nese čtyři patrony a smí použít jen jednu dvouhlavňovou pušku nebo automatickou
pušku, nabitou jen dvěmi patronami.
Může střelit a dohledat (přinést) maximálně 2 kusy zvěře, jež se smí při této zkoušce lovit (na níž je
zkouška vypsána).
V případě, že střelí kus, který nemůže dohledat, bude povoleno, ale jenom jedenkrát, kus nedohledat, aby
mohl zkusit střelit a dohledat 2 předepsané kusy, ale porota velmi přísně započítá do výsledku
nedohledaný kus (ztrátu poraněné zvěře).
Jestliže po ztrátě prvního nedohledaného kusu soutěžící postřelí další, nesmí střílet na další, dokud se
nepodrobí terén přezkoumání rozhodčím.
Jestliže lovec uloví své 2 kusy a ještě mu zbudou patrony, již je nesmí použít, ale musí pokračovat ve
svém běhu s nabitou zbraní, aby porota mohla ohodnotit pokračování jeho lovecké akce.
Čl. 8 - Přerušení běhu - diskvalifikace
V případě, že lovec střílí na zvěř, která není povolena lovit, bude vyloučen.
Stejně bude postupováno, pokud vystřelí na zvěř, jež je sice povolena, ale je zahřadována či běží po zemi,
aniž by byla evidentně poraněna, anebo když odmítne vzlétnout.
Porota může přerušit soutěžní běh a vyloučit soutěžícího také, pokud jeho chování ohrožuje jeho samého
či ostatní účastníky.
Pokud lovec bude střílet na zvěř, která je sice povolena, ale není předtím vystavena jeho psem, může
získat pouze 2 body, odpovídající ocenění této jeho akce je „dostatečně“, jak je předepsáno v čl. 9.2,
neboť je to nesportovní postup.
Mimoto jestliže střelí a přinese takovou zvěř, nemůže dostat body, udělované za disciplínu „střelba -

lovecká způsobilost“ podle článku 9.1 a), b).
V případě zvláštních přírodních katastrof a velmi špatných atmosférických vlivů, které vadí loveckým
aktivitám v místních podmínkách, může být běh přerušen a zkouška odložena na základě opatření
technického delegáta, přijatého v souladu s porotou.
Čl. 9 - Bodování
Střelba: způsobilost lovce (maximum 20 bodů)
a) Za podmínky, že zvěř je předem vystavena psem, přiděluje se za jedním výstřelem ulovený a
dohledaný kus + 10 bodů.
b) Za podmínky, že zvěř je předem vystavena psem, přiděluje se za kus ulovený na „tupl“ a
dohledání + 5 bodů.
c) Za každý chybený kus, buď jedním výstřelem, či na „tupl“, se odpočítává - 5 bodů.
d) Za každý kus zvěře, která je ulovena (zhaslá či postřelená) a není dohledána, se odpočítává - 10
bodů.
Kromě toho porota disponuje maximálně 50 body, kterými může ohodnotit předvedenou loveckou akci
podle pokynů v čl. 10.
A konečně má porota k dispozici maximálně 30 bodů, k hodnocení práce psa podle pokynů v čl. 10.
Úhrnný počet bodů, jimiž porota disponuje, je maximálně 100 bodů.
Čl. 10 - Kritéria hodnocení
Při respektování jisté uniformity hodnocení a cíle zachovat zaměření soutěže a sportovní a výchovný
duch tohoto Mistrovství, musí být respektovány následující normy a je kladen důraz na následující
zvláštní předpisy:
a) soutěžící musí ukončit svůj běh, jak je předepsáno v čl. 8. Na základě jeho způsobilosti a jeho
chování, které předvedl během zkoušky, si porota učiní představu, která jí umožní přidělit mu
hodnocení až do maximální výše 50 bodů;
b) maximálně 30 bodů může být přiznáno na vedení psa, které je druhořadé vzhledem k vystupování
lovce;
c) počet udělených bodů za ulovenou zvěř je pouze aritmetický výsledek bez jakýchkoliv
pochybností.
Různá bodová ocenění jsou přidělována v souladu s odstavci a), b), c) a nemusí se absolutně shodovat,
liší se jedno od druhého.

Hodnocení lovce
Co se týká posuzování předvedeného vystupování lovce během jeho zkušebního běhu, má porota
k dispozici maximálně 50 bodů, které uděluje následujícím způsobem:
Jistota a chování při lovecké akci:
15 bodů maximálně.
Bezpečnost a způsobilost (zručnost): 20 bodů maximálně.
Sportovní duch:
15 bodů maximálně.
Jistotou a chováním při lovecké akci rozumíme chování soutěžícího vzhledem k respektování loveckých

předpisů a jeho vztah k okolí (ekologický lovec).
Obzvláštní důraz je nutné klást na následující normy chování:
- soutěžící musí v každém okamžiku udržovat přiměřenou vzdálenost od silnic a nemovitostí, tak aby
mohl normálně lovit a především úspěšně absolvovat svůj soutěžní běh;
- soutěžící musí prokázat v přiměřené míře cit pro respektování majetku druhého, zvláště musí brát
v úvahu, že lov obvykle probíhá v terénu, patřící někomu jinému; je třeba se přesvědčit, s jakou
starostlivostí se soutěžící snaží vyvarovat škod, které by udělat někomu jinému, spíše něž sobě;
- přihlíží se ke spolupráci mezi lovcem a jeho psem a ke způsobu jeho vedení.
Reakce v případě skutečných chyb a chyb psa budou rovněž ohodnoceny.
Bezpečností a způsobilostí rozumíme dodržování bezpečnostních norem během celého zkušebního běhu,
tak aby nebyla ohrožena bezpečnost lovce ani jiných osob a souhrn technických znalostí, jejichž úspěšná
aplikace je patrná během celé zkušební doby.
Zvláště je třeba klást důraz na následující normy vystupování:
- přihlíží se ke způsobu držení zbraně ať už je lovec sám, či v blízkosti poroty či vedoucích soutěže;
- považuje se za hrubou chybu držení zbraně ve střelecké pozici a ještě větší je-li prst držen na spoušti;
- je kladně hodnoceno, pokud soutěžící v momentě průchodu křovím či obtížným terénem vyndá
nábojnice a zkontroluje hlavně;
- považuje se za chybu použití zbraně k vyplašení zvěře z houštin;
- započítává se, s přihlédnutím ke stupni obtížnosti, chování soutěžícího, pokud krátce zahlédl zvěř, zda
adekvátním způsobem pokračuje ve svém zkušebním běhu v zalesněném, více či méně nebezpečném
terénu;
- hodnotí se výběr typu střeliva a zbraně vzhledem ke zvěři, která bude lovena.
Sportovním duchem rozumíme chování lovce ve vztahu ke zvěři a k jeho psu. Obzvláště je třeba klást
důraz na následující normy chování:
- hodnotí se negativně chování soutěžícího, který když postřelil kus zvěře, upustí od její dohledávky
proto, aby mohl ulovit a dohledat druhý ze dvou požadovaných kusů a až potom dohledává první
postřelený kus;
- hodnotí se způsob vystupování a chování k rozhodčím, organizátorům a ostatním, soutěžícím;
- hodnotí se jako hrubá chyba střílení na zvěř mimo dostřel a střílení proti lidem;
- porota zhodnotí stav zvěře, aby se ubezpečila, zda nebyla znehodnocena výstřelem.
V případě, že pes přinese kus nemocný či postřelený jiným lovcem, hodnotí se pouze práce psa a tento
kus se nepočítá do počtu tímto lovcem ulovených kusů.
Zvěř nemá být podržena soutěžícím, ale má být odevzdána pomocníkovi, který je přítomen v terénu.
Porota musí věnovat svoji pozornost všem specifikům, která lze definovat jako technické normy, jako
např.: spolupráce mezi soutěžícím a jeho psem, schopnost vyhledat nejlepší terén, v němž se nejdříve
nalezne zvěř; lov v co největší tichosti, což umožní přiblížit se co nejblíže ke zvěři.
Mimo těchto norem, k nimž je třeba přihlížet jako k podmínkám umožňujícím co nejlépe využít čas běhu,
musí porota brát v úvahu i další vlivy - způsob využití terénu zkoušky v určitých atmosférických
podmínkách ve vztahu ke konfiguraci terénu a předpokládaným místům vytažení zvěře.

Hodnocení psa
Co se týká přidělení 30 bodů, které má porota k dispozici aby ohodnotila výkon psa, jeho výkon bude
hodnocen podle následujících kritérií a v návaznosti na normální akci.

Výcvik
Porota hodnotí maximálně 15 body harmonický vztah mezi lovcem a jeho psem; hodnotí rovněž kvalitu
výcviku psa, jeho poslušnost a výkonnost, regulérnost jeho hledání, nehybnost při vzletu zvěře a po
výstřelu, jeho marking (schopnost zapamatovat si místo, kam zvěř dopadla), kvalitu jeho přinášení a
jemného stisku, klid před vyvstalou zvěří srstnatou i pernatou, i když ji nevystavoval.

Vrozené kvality
Porota rovněž ocení maximálně 15 body iniciativu psa a jeho vrozené schopnosti nalézt zvěř, jeho styl,
který musí odpovídat plemeni, stejně tak při jeho pohybu, jako při vystavování a postupování, jeho
hledání a držení hlavy, jeho schopnosti využívat terén, jeho opatrnost při přibližování ke zvěři, jemnost
jeho nosu.
Čl. 11 - Bodovací tabulka
Aby bylo možné sjednotit způsob posuzování mezi jednotlivými skupinami, řídí se rozhodčí následující
bodovací tabulkou pro hodnocení výkonu:
výsledná klasifikace
nedostatečný
dostatečný
dobrý
velmi dobrý
výborný

lovec z 50 bodů
0 - 10
11 - 15
16 - 29
30 - 40
41 - 50

pes ze 30 bodů
0- 4
5 - 10
11 - 15
16 - 25
26 - 30

Čl. 12 - Klasifikace a tituly
A - soutěž jednotlivců
V případě, že se soutěží ve 2 či více skupinách, jsou vítězové jednotlivých skupin za podmínky, že
dosáhli nejméně 60 bodů ze 100 možných, (60/100) pozváni k baráži, která se koná v běhu zkráceném na
15 minut.
Vytvoření poroty pro baráž se děje podle následujících pravidel:
- jsou vyjmuti rozhodčí stejné národnosti jako soutěžící;
- předseda, který zůstane, se stává předsedou poroty. Pokud zůstane více předsedů, losuje se, který z nich
bude předsedou této zvláštní poroty. Pokud nezůstane žádný, první z vylosovaných rozhodčích bude
jejich předseda;
- potom se vylosují další dva rozhodčí, pokud možno z jiné skupiny, než ze které je předseda a nejlépe
každý z jiné skupiny; je žádoucí, aby byl každý jiné národnosti.
Baráž se běží jednotlivě (solo) ve stejném typu terénu.
Soutěžící, pozvaní k baráži budou klasifikováni podle získaných bodů pouze v této baráži.
Titul „Mistra světa v lovu Sv. Huberta“ může být přiznán jen lovci, který získal ve svém běhu nejméně 60
bodů a za podmínky, že ulovil a dohledal (donesl) nejméně 1 kus zvěře buď ve svém běhu nebo v baráži.
V případě, že se koná baráž, její vítěz bude vyhlášen „Mistrem světa v lovu Sv. Huberta“ na celý rok a je
mu udělen diplom, stejně jako jeho psu.

První místa v individuálním hodnocení získají soutěžící, kteří byli povoláni k baráži, a to v pořadí,
závisejícím na počtu bodů, které získali v této baráži.
Následující hodnocení individuálního pořadí vyplyne z počtu bodů, které jednotliví soutěžící získali
během svých běhů v jednotlivých skupinách.
V případě rovnosti bodů z individuálního hodnocení je dána přednost soutěžícímu, který byl lépe oceněn
v individuálním hodnocení jako lovec. Jestliže v tomto bodě existuje rovnost, je dána přednost
soutěžícímu, jehož pes byl lépe hodnocen.

B - Hodnocení družstev
Hodnocení soutěže družstev se provádí následujícím způsobem:
první z každé skupiny obdrží
druhý z každé skupiny obdrží
atd...

1 bod,
2 body,

Body, které získají dva soutěžící z družstva, se sčítají dohromady a družstvo, které získá nejméně bodů je
vyhlášeno „Družstvem mistrů světa v lovu Sv. Huberta“ na běžný rok.
Pro udělení titulu platí v případě rovnosti bodů v soutěži družstev, že je dána přednost tomu družstvu,
jehož dva členové shromáždí více bodů v hodnocení „lovce“ (čl. 9.2); v případě, že rovnost bodů ještě
trvá, je dána přednost družstva, která získá více bodů v hodnocení „psa“ (čl. 9.3).
Čl. 13 - Ceny
Poskytnutí osobních cen pro soutěž jednotlivců i družstev jde na vrub pořádající národní organizace
„Mistrovství světa v lovu s ohaři“.
Čl. 14 - Reklamace (Protesty)
Proti rozhodnutí poroty není odvolání.
Protesty, které se nikdy nesmí týkat rozhodnutí poroty, musí být podány písemně oficiálním vedoucím
výpravy (kapitánem) do rukou technického delegáta.
Protest podaný proti účasti některého ze soutěžících mu nicméně umožňuje být přítomný jako náhradník.
Protesty musí být doplněny složením reklamační jistiny, jejíž výše je každoročně stanovena
Organizačním výborem a liší se podle instance (zda se jedná o první podání či odvolání).
Je-li protest přijat, jistina bude vrácena, v opačném případě propadá ve prospěch Národnímu
organizačnímu výboru.
Protesty musí být podány technickému delegátovi nejpozději 1 hodinu před ukončením soutěže (včetně
baráže).

Technický delegát musí rozhodnout v první instanci do jedné hodiny po podání protestu.
Rozhodnutí technického delegáta může být podnětem k podání odvolání k Organizačnímu výboru spolu
s vkladem, buď do rukou tajemníka nebo předsedy do hodiny poté, co technický delegát rozhodl v první
instanci.
Organizační výbor vydá svoje rozhodnutí k objektu reklamace do 24 hodin od jejího podání.
Vyhlášení výsledků je odloženo až do rozhodnutí o výsledku odvolání.
Čl. 15 - Veřejnost
Veřejnost, která je přítomna soutěži, se musí chovat korektně, nesmí překážet řádnému průběhu zkoušek
ani veřejně dávat najevo jakékoli vlastní hodnocení.
Musí se řídit pokyny, jak je vydávají techničtí delegáti, organizátoři a pořadatelé.
Nerespektování jejich pokynů a nařízení bude mít za následek vykázání z prostoru zkoušky.
Čl. 16 - Doplňky
V případech, které nejsou řešeny těmito normativy, platí normativy Mistrovství světa v lovu s ohaři.
Tato pravidla byla schválena v tomto znění na schůzi organizačního výboru, která se konala 29. března
1991 v San Michele v Itálii. Současný text bude platný pět let od data vydání 1991 a žádná změna v něm
nebude moci býti udělána v tomto období.
V případě nejasnosti či rozdílných interpretací mezi různými překlady těchto pravidel platí originální text
ve francouzském jazyce.

