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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 couples), jsou rozšířeny ještě o následující speciální pravidla:
Článek 1
1) Účelem těchto zkoušek je především vyhledání elitních PLEMENÍKŮ, 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 F.C.I.
• 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
C.A.C.I.T.
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.
Změny byly přijaty Komisí pro britské stavěcí psy
29. 3. 1996 v Nivelles
Ratifikováno generálním zasedáním F.C.I.
Buenos Aires 27. - 28. 11. 1997
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