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I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
CÍL
Čl. I.1 Cílem mezinárodních Field Trialů a mezinárodních loveckých zkoušek pro kontinentální ohaře,
které se pořádají pod patronátem FCI, je výběr psů, kteří co nejúčinněji loví, a to takovým způsobem, jenž
pokud možno co nejvíce odpovídá pracovnímu stylu jejich plemene. Cílem je nalezení těch nejlepších
jedinců vhodných pro chov a tudíž zásadní přispění ke zdokonalení různých plemen kontinentálních
ohařů a zároveň probuzení zájmu milovníků o skutečně dobré psy.

PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK
Čl. I.2 Mezinárodní Field Trial a mezinárodní lovecké zkoušky spadající pod patronát FCI provádějí
specializované plemenné svazy, regionální kynologické kluby nebo kluby pro lovecké pracovní psy,
které jsou uznané svou národní zastřešující organizací. Zastřešující organizace musí být členem FCI.

Čl. I.3 Organizace, která chce pořádat mezinárodní Field Trial nebo mezinárodní loveckou zkoušky se
zadáváním osvědčení Certificat d´Aptitude au Championnat International de Travail (CACIT), požádá
v příslušnou dobu prostřednictvím své národní zastřešující organizace o patronaci FCI. FCI svůj patronát
udělí pouze tehdy, jestliže jsou Field Trial nebo lovecká zkouška uznány tímto zkušebním řádem. Titul
CACIT lze zadat jedině tehdy, jestliže národní zastřešující organizace zkoušku, jež má být prováděna,
vybavila národním osvědčením Certificat d´Aptitude au Championnat de Travail (CACIT).
Čl. I.4 Zkušební terén je nutno připravit před začátkem zkoušky. Vypouštění lovné zvěře není během
zkoušky povoleno.

PŘIHLÁŠKY
Čl. I.5 Mezinárodní Field Trial a lovecké zkoušky, které jsou pod patronátem FCI, jsou přístupné všem
čistokrevným kontinentálním ohařům, kteří jsou zapsáni v plemenné knize uznávané ze strany FCI, bez
ohledu na národnost nebo adresu majitele či vůdce psa.
Čl. I.6 Ke zkouškám se nepřipouští psi, kteří nejsou očkováni podle předpisů, agresivní psi, psi
s nakažlivými nemocemi, hárající feny, monorchidní nebo kryptorchidní psi, psi, kteří trpí atrofií varlat, a
psi, kteří patří osobám, jež byly svou národní zastřešující organizací vyloučeny, nebo členům svazů či
klubů, které byly národní zastřešující organizací prohlášeny za disidentské. Dále jsou vyloučeni
nadopovaní psi. Psi, u kterých byl prokázán doping, jsou vyloučeni a odpovědné osoby jsou potrestány.
Čl. I.7 Přihlášení může být omezeno na jedno nebo několik plemen za předpokladu, že je toto omezení
oznámeno předem.
Čl. I.8 Přihlášení může být omezeno na psy, kteří již obdrželi určitá ocenění, a to za předpokladu, že je
toto omezení oznámeno předem.
Čl. I.9 Pořádající svaz může stanovit maximální počet psů za předpokladu, že je toto omezení oznámeno
předem. Toto maximum nesmí být nižší než dvanáct.
Čl. I.10 Účast se nesmí omezovat na základě pohlaví nebo věku.

Čl. I.11 Po uzávěrce přihlášek, která byla pořádajícím svazu oznámena předem, se žádné další přihlášky
nepřijímají.
Čl. I.12 Přihlášky jsou platné pouze při současném zaplacení startovného. Zahraniční účastníci mohou
startovné zaplatit před zkouškou na místě. Startovné je nevratné, leda že byla přihláška stažena před
uplynutím uzávěrky přihlášek.
Čl. I.13 Při odřeknutí Field Trialu nebo lovecké zkoušky v důsledku zásahu vyšší moci zůstává startovné
v majetku pořádajícího svazu za účelem krytí již vzniklých nákladů.

ROZHODČÍ
Čl. I.14 Při mezinárodních Field Trialech a mezinárodních loveckých zkouškách kontinentálních ohařů,
které probíhají pod patronací FCI, smějí posuzovat pouze rozhodčí, kteří jsou pro tyto zkoušky
kvalifikováni a jejichž jméno je uvedeno na seznamu rozhodčích příslušné země, ve které mají tito
rozhodčí své trvalé bydliště. Zahraniční rozhodčí smějí posuzovat pouze na základě písemného povolení
své národní zastřešující organizace. Zastřešující organizace pořádající země si musí toto povolení včas
opatřit.
Čl. I.15 Rozhodčí nesmí posuzovat psa, jehož byl majitelem nebo spolumajitelem, kterého cvičil nebo
vodil, na něhož dohlížel nebo jej prodal, pokud poté neuplynulo nejméně šest měsíců do chvíle, než
působí na zkoušce jako rozhodčí. Totéž platí pro psy, kteří patří jeho nejbližšímu rodinnému příslušníku
nebo partnerovi.

ROZDĚLENÍ PSŮ
Čl. I.16 Přihlášené psy lze rozdělit do několika skupin.
Čl. I.17 Rozdělení psů provádí pořadatel. Pořadí lze stanovit losováním. Výsledek tohoto losování je
vodítkem pro pořadí.
Čl. I.18 Psy jednoho vůdce nelze rozdělit na více než dvě skupiny.

NÁSTUP PSŮ
Čl. I.19 Okamžik nástupu a místo nástupu je nutno oznámit předem. Vůdci a psi musí být při nástupu
přítomni na místě nástupu. Pokud se nedostaví, jsou ze zkoušky vyloučeni.
VEDENÍ PSŮ
Čl. I.20 Vůdci a psi musí být k dispozici rozhodčím a musí se řídit jejich pokyny.
Čl. I.21 Žádný pes nesmí během svého předvádění mít donucovací prostředek, a také vůdce nesmí
během zkoušky žádný donucovací prostředek použít.
Čl. I.22 Vůdce smí během všech předvádění používat hlas nebo píšťalku s největší zdrženlivostí.

ZADÁVÁNÍ TITULU CACIT
Čl. I.23 Tituly CACIT a Res.CACIT se zadávají psům, kteří předvedli bezchybný běh s mimořádným
výkonem. Pes musí být oceněn známku „výborný“, nebo pokud by se taková známka nezadávala, tak I.
cenou. Rozhodčí musí k posouzení přistupovat odpovědně a s přísností, kterou od nich FCI očekává,
jestliže se jedná o navržení psů pro zadání ocenění CACIT nebo Res.CACIT.
Čl. I.24 I když výkon, za který by bylo možné zadat titul CACIT, předvedlo několik psů, mohou
rozhodčí v jednom Field Trialu nebo při jedné lovecké zkoušce navrhnout pouze jedno zadání ocenění
CACIT nebo Res.CACIT.
Čl. I.25 Předvedlo-li při lovecké zkoušce, která se posuzuje podle bodového systému a při které lze zadat
titul CACIT, více psů výkon, jenž si takové ocenění zaslouží, navrhnou rozhodčí na titul CACIT psa
s nejvyšším počtem bodů a na titul Res.CACIT psa s druhým nejvyšším počtem bodů. Jestliže stejného
počtu bodů dosáhne více psů, stanoví se pořadí podle platného zkušebního řádu pro tuto zkoušku. Jestliže
zkušební řád s takovou možností nepočítá, koná se pro psy se stejným počtem bodů baráž, která se
provádí jako párový běh v poli. O pořadí v této baráži rozhoduje styl, způsob akce, jež je pro plemeno
typická, hledání a souhra s vůdcem.
Čl. I.26 Má-li Field Trial, při kterém lze zadávat titul CACIT a při kterém jsou psi rozděleni do různých
skupin, několik vítězů v různých skupinách, kteří předvedli výkon, jenž je k takovému ocenění opravňuje,
koná se pro tyto psy baráž, která se provádí jako párové hledání v poli. O pořadí v této baráži rozhoduje
styl, způsob akce, jež je pro plemeno typická, hledání a souhra s vůdcem.
Čl. I.27 Namátkové hledání pro zadání titulů CACIT nebo Res.CACIT nemá vliv na již získané
výsledky. Pokud by však psi v baráži nepředvedli korektní výkon, nenavrhnou rozhodčí tituly CACIT, ani
Res.CACIT.
Čl. I.28 Národní zastřešující organizace pořádající země předá návrhy na přidělení titulů CACIT,
Res.CACIT, udělené rozhodčími generálnímu sekretariátu FCI.
Čl. I.29 FCI ocenění uzná pouze tehdy, jestliže se příslušného Field Trialu nebo lovecké zkoušky
zúčastnilo nejméně šest psů.
Čl. I.30 Generální sekretariát FCI prověří, zda byla řádně splněna všechna ustanovení zkušebního řádu.
Pokud ano, uzná návrhy rozhodčích. Osvědčení jsou pak zaslána majitelům psů. Pokud ne, ocenění není
přiznáno.

SPORNÉ OTÁZKY
Čl. I.31 Pro sporné otázky se používají platné předpisy zastřešující organizace pořádající země, pokud
nejsou tyto předpisy v rozporu s předpisy FCI.
DOSAH TOHOTO ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU
Čl. I.32 Tento zkušební řád platí pro všechny mezinárodní Field Trialy a všechny mezinárodní lovecké
zkoušky pro kontinentální ohaře, které se pořádají pod patronací FCI. Tento zkušební řád žádným
způsobem nemodifikuje národní Field Trialy, národní lovecké zkoušky nebo národní pracovní
mistrovství, tak jak existují v různých zemích a jejichž úprava je věcí národní zastřešující organizace
příslušné země.

PŘEKLADY
Čl. I.33 Ve sporných otázkách týkajících se překladu je směrodatný pouze francouzský text.

RATIFIKACE
Čl. I.34 Tento zkušební řád byl potvrzen generálním předsednictvem FCI v červnu 1999 v Mexiku.

II.

JARNÍ FIELD TRIAL (KONTINENTÁLNÍ OHAŘI)

TYP SOUTĚŽE
Čl. II.1 Jarní Field Trial pro kontinentální ohaře se koná výhradně na koroptvích.

TERÉN
Čl. II.2 Všechny lovecké terény jsou přípustné za podmínky, 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 psa vysokých kvalit, který v předchozím běhu neměl příležitost udělat platný bod,
ale musí jej zastavit ihned po tom, kdy tuto příležitost měl.
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 vědomě 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 vůdce 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 pevném vystavení musí být pes vůdcem 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 rozhodčích. Nikdy nesmí být tolerováno, aby některý z vůdců 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 vůdcem na vodítko.
• Aby bylo postupování na pokyn uznáno za správné, pes se musí přibližovat ke zvěři v přímém směru,
rozhodně a lehce, před svým vůdcem 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
vůdce po vyzvání rozhodčím. Během akce vůdce 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 vůdce, 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 Terén musí být kompletně využit a všechny příležitosti na koroptvích musí být využity.
Čl. II.17 Pronásledování pernaté zvěře je vylučující, zatímco u srstnaté, pokud se pes vrátí na první povel
k svému vůdci a normálně pokračuje v hledání, tomu tak není.
Čl. II.18 Největší klid před zvěře a po výstřelu je nezbytný. Absolutní klid je nezbytný pro přidělení
titulu 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 zlí;
b) psi nadopovaní;
c) psi, kteří se vymknou z rukou svého vůdce, včetně štvaní;
d) psi, kteří vědomě jednou vyrazí pernatou zvěř ve svém běhu;
e) psi, kteří přejdou či vyrazí jednou koroptev 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 Ocenění MTHR (Mention Tris Honorable Réservée) může být uděleno psu, který absolvoval
běh vysokých kvalit v délce 15 minut, s výborným bodem, pokažený vylučující chybou (vyražením či
přešlou zvěří). Pouze ocenění MTHR může být eventuelně přiděleno podle pořadí.
Čl. II.22 Ocenění 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 dříve, než odejdou.
Přijato zasedáním generálního výboru, Mexico 1999, červen 1999.
V platnosti od 1. 1. 2000

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, která slouží k vystavování. 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 alespoň jeden plnohodnotný bod na pernaté zvěři, jejíž
vystavování je požadováno. Zvěř, na níž musí pes získat bod, bude upřesněna v propozicích soutěže či
v národních pravidlech.

PŘEDVÁDĚNÍ
Čl. III.4 Letní Field Trial se může běžet solo nebo párově (couple).
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 přiznána jedna volná minuta, při 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 pasu, ať již vpravo či vlevo, se
nepočítají za chybu. Naproti tomu pes, který se vědomě rovnou rozběhne ke zvěři a vyrazí ji, bude
vyloučen.
Čl. III.9 Jakmile je oznámen konec běhu, nepočítá se již žádný bod ani žádná chyba, s výjimkou, pokud
se pes vymkne z ruky a odmítne se nechat uvázat vůdcem.
Čl. III.10 Nejméně při jednom vystavení se musí před psem vystřelit. Charakteristické znaky bázlivosti
po výstřelu jsou vylučující.
Čl. III.11 Po pevném vystavení musí vůdce uvázat psa na vodítko a přivést jej před rozhodčí.

Čl. III.12 Při předvádění v páru se vůdci drží po celou dobu běhu bok po boku a musí stále zůstávat pod
kontrolou poroty. Nikdy nesmí být tolerováno, pokud jeden z vůdců používá příliš hlučné povely či
přehnaně píská na píšťalku a ruší tím 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 v článku III.3.
• Základní bod sestává z navětření, následovaného vystavením, eventuálního postupování na povel či
vyhnání zvěře na povel, nehybnosti po vzletu zvěře a klidu po výstřelu. Je ukončen v okamžiku
upoutání psa na vodítko vůdcem.
• Je-li dán pokyn k postupování, pes musí postupovat s veškerou rozhodností a lehce před vůdcem, 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, pouze na povel svého vůdce po jeho
vyzvání rozhodčím. 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 vůdce, 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 výcviku.
Čl. III.15 Hledání musí být energické, aktivní, inteligentní a metodické, pes musí dobře prohledávat
přidělený terén. Nesmí být při tom regulován 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 chyba, naproti tomu při pronásledování srstnaté,
pokud se pes vrátí na první povel svého vůdce a pokračuje normálně v hledání, není to vylučující chyba.
Čl. III.18 Největší klid po vzlétnutí zvěře a po výstřelu je nezbytností. Absolutní klid je nezbytností pro
přiznání titulu 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):
a) psi kousaví;
b) psi nadopovaní;
c) pes, který se dostal z vlivu vůdce, včetně prohánění;
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)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

pes, který třikrát pevně vystavil v různých směrech, aniž by prokázal přítomnost zvěře;
pes, který nerespektoval vystavení svého soupeře;
pes, který ruší práci svého soupeře;
pes, kterému se nedostává klidu po vzletu zvěře či po výstřelu;
pes bázlivý po výstřelu;
pes, který je příliš hlasitý při svém rozběhu;
pes, který nebude v seznamu soutěžících.

Čl. III.21 Ocenění 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 jedno ocenění MTHR může být eventuelně přiznáno v
jedné skupině.
Čl. III.22 Ocenění 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 komentovat 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 vystavit 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 lovené zvěře mohou být omezeny za podmínky, že toto omezení bude předběžně
oznámeno v propozicích soutěže či je stanoveno národními pravidly.

PŘEDVÁDĚNÍ
Čl. IV.4 Podzimní Field Trial se může konat solo či couple (párové hledání).
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 pasu pod větrem, ať již nalevo
či napravo, se nepočítají za chybu. Naproti tomu pes, který se vědomě rovnou rozběhne ke zvěři a vyrazí
ji, 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 vůdcem.
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, vůdce
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 vůdci drží celou dobu běhu bok po boku a musí stále zůstávat pod
kontrolou poroty. Nikdy nesmí být tolerováno, pokud jeden z vůdců používá příliš hlučné povely či
přehnaně píská na píšťalku a ruší tím 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 alespoň 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 nějakou dobu zhaslé.
• Základní bod sestává z navětření, následovaného vystavením, eventuálního postupování na povel či
vyhnání na povel, nehybnosti po vzletu zvěře a klidu po výstřelu. Je ukončen až upoutáním psa na
vodítko vůdcem, či, je-li požadováno přinášení, jeho splněním.
• Je-li dán pokyn k postupování, pes musí postupovat s veškerou rozhodností a lehce před vůdcem, a
to pouze na jeho pokyn a musí zůstat v přímém kontaktu se zvěří. Dlouhá postupování jsou
tolerována v případě, pokud jsou rezolutní, energická a průkazná. Odmítnutí postupování na povel
je vylučující.
• Je-li dán pokyn k vyhnání, pes musí mířit přímo ke zvěři, pouze na povel svého vůdce 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 vůdce, 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, kvality 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, pes musí dobře prohledávat
přidělený terén. Nesmí být při tom regulován 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 chyba, naproti tomu při pronásledování srstnaté,
pokud se pes vrátí na první povel svého vůdce a pokračuje normálně v hledání, není to vylučující chyba.
Čl. IV.18 Největší klid po vzlétnutí pernaté zvěře je nezbytností. Absolutní klid je nezbytností pro
přiznání titulu 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 prohánění;
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 rozběhu;
o) pes, který nebude v seznamu soutěžících.
čl. IV.21 Ocenění 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 jedno ocenění MTHR může být eventuelně přiznáno ve
skupině.
Čl. IV.22 Ocenění 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.

