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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 F.C.I.  

Článek 2 
Zkoušek se zadáváním CACIT se mohou účastnit psi vyhovující článku 1. 
Někdy může být účast na zkouškách ještě omezena buď 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 s 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 sérií (skupin), rozdělení psů do různých sérií určí 
pořadatel, s přihlédnutím k tomu, že jeden vůdce nebude moci předvádět ve více jak 2 sériích 
(skupinách). 
b) Háravé feny budou moci být předváděny pouze na konci série 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 F.C.I. 
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 F.C.I. nebude uděleno, pokud na soutěži nebude startovat aspoň 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 série (skupiny). 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 běžící se v páru, musí být posuzovány nejméně 2 kvalifikovanými 
rozhodčími, z nichž jeden je uznaný F.C.I. 
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 F.C.I. 

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 psovodem uvázat.  
Pak může pes být oceněn pouze 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, 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 psovodem 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. Chybění postoupení (nepostupování) je vylučující. Postupování nesmí 



být zaměňováno s akcí psa, který se spontánně přibližuje ke zvěři před příchodem psovoda, 
aby si udržel kontakt s jejím pachem.  

Článek 20 
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 svoje hodnocení pouze na poštu získaných bodů, ale zvláště na kvalitě 
tohoto bodu či bodů. Hodnotí zvláště pohyb ve stylu odpovídajícím rase, 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 rasu 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 0 do 5 = nedostatečně (nula) 
více jak 5 do 10 = dobře (B) 
více jak 10 do 15 = velmi dobře (T.B.) 
více jak 15 do 20 = výborně (EXC.)  

Článek 22 
Aby mohl obdržet CACIT, musí pes podat dokonalý výkon, bez jakékoli chyby. 
V případě udělení více CAC v různých skupinách stejné soutěže, bude organizována barrage 
(rozběh) na konci dne pro udělení 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., TB., B.) pořadatelům, ještě před odjezdem rozhodčích.  

Článek 26 
Dispozice těchto pravidel tvoří stanovené minimum pro každou členskou zemi F.C.I. Národní 
pravidla mohou tato kriteria pouze ztěžovat. 

  

 

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 

 


