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 - 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 F.C.I.
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 F.T. - Grande Quéte ve stejném
termínu, který je pevně určen pro Mistrovství Evropy.
Bude-li žádat nějaká nová země o přijetí na ME, musí požádat o přijetí písemně dopisem,
adresovaným předsedovi Komise F.C.I. 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 F.C.I. 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. CAC - CACIT 12 bodů
EXC. R.CAC - R. CACIT 11 bodů
EXC. 1 10 bodů
EXC. 2 9 bodů
EXC. 3 8 bodů
EXC. Následující 7 bodů
T.B. bez ohledu na pořadí 4 body
B. 2 body
Aby mohlo být družstvo klasifikováno, musí mít nejméně 2 psy v ceně a dosáhnout
minimálně 9 bodů.
pozn. překladatele: EXC. = výborný
T.B. = velmi dobrý
B. = dobrý
E = vyloučen
NC = neklasifikován
CENY
Medaili obdrží od pořadatelského 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 ME zaplatí tuto upomínkovou cenu rovným dílem.
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

