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EVROPSKÝ POHÁR
'93 pravidla soutěže pro smečky honičů
Evropský pohár PR 93/M

Základem těchto předpisů jsou pravidla pro organizaci, zkoušky a posuzování Evropského
poháru honičů.
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1. Obecná ustanovení
1.1 Pravidla Evropského poháru PR 93/M jsou dodržována účastníky, rozhodčími i pořadateli
soutěže.
1.2 Soutěže Evropského poháru jsou pořádány členskými zeměmi FCI jedenkrát ročně.
1.3 Soutěžit mohou smečky složené ze 6 psů z VI. Skupiny FCI. Pouze psům, kteří jsou
zapsáni v plemenných knihách (nikoli "v seznamu čekatelů "nebo "dodatku")
členských organizací FCI a smluvních partnerů nebo registrovanými v organizaci,
která není členem FCI, jejichž plemenná kniha, je však uznána FCI, bude dovoleno
soutěžit. Musí být stejného plemene a ze stejné země. Minimální stanovený věk je 18
měsíců, horní věková hranice není stanovena. Smečka musí mít vykonanou zkoušku v
lovení zajíce, přičemž psi musí být hodnoceni jednotlivě. Pro účast v této soutěži jsou
smečky nominovány národními asociacemi.
1.4 Registrace spolu s kopiemi PP, stejně jako výsledky soutěže a výstavy, musí být předány
řediteli soutěže příslušnou národní asociací nejpozději 30 dnů před konáním soutěže.
1.5 Registrací se psovod zavazuje k úhradě startovného a přijetí pravidel 93/M Evropského

poháru.
1.6 Startovné musí byt zaplaceno před konáním soutěže, v případě neúčasti na soutěži
poplatek propadá.
1.7 Pořadatelé soutěže a psovodi jsou povinni jednat v souladu s příslušnými policejními
předpisy týkající se nakažlivých nemocí a epidemií.
1.8 Psovodi jsou odpovědní za jakékoliv ztráty nebo škody způsobené svými psy v průběhu
soutěže. Organizátor nenese odpovědnost za zranění nebo ztrátu zúčastněných psů.
2. Soutěž
2.1 Pro každou smečku jsou povoleni 2 psovodi..
2.2 Každá smečka je posouzena porotou složenou ze 2 zkušených rozhodčích a dvou
asistentů, kteří jsou dobře obeznámeni s lokalitou a terény.
2.3 Lhůta pro vyhledání a ulovení zajíce je maximálně 90 minut. Pokud smečka v této lhůtě
nenalezne v honitbě žádného zajíce, musí dojít ke změně terénu. Smečka má 2. pokus a
dalších 60 minut pro vyhledání a lov zajíce. Pokud ani v této lhůtě nenalezne zajíce, není
posuzována/klasifikována.
2.4 Smečka může být posouzena (klasifikována) pouze v případě ulovení zajíce, které musí
být potvrzeno rozhodčími či jejich asistenty.
2.5 Pořadatel zajistí žluté pásky na paži pro rozhodčí a jejich asistenty, červené pro psovody.
2.6 Jednotliví psi ve smečce musejí být snadno viditelní,rozlišení různobarevnými obojky, které
zajistí pořadatel soutěže.
2.7 Po každé části soutěže je uspořádána ředitelem soutěže, kde každý rozhodčí podá zprávu
o svém pozorování. Potom rozhodčí zapíší hodnocení a zprávu řediteli soutěže. Při
hodnocení smečky musí rozhodčí přihlédnout ke specifikám plemene stejně jako k
obtížnosti terénu, počtu a druhům zvěře v honitbě I klimatickým podmínkám.
2.8 Po závěrečné poradě rozhodčích jsou oznámeny výsledky, klasifikace a předány ceny.
2.9 Rozhodnutí jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.
2.10 Ředitel soutěže vypracuje zprávu o výsledcích a dosažených ocenění, kterou ve lhůtě do
10 dnů předá F.C.I. Komisi pro honiče.
2.11 Psovod může se svou smečkou kdykoli v průběhu soutěže odstoupit. Pokud se tak
stane, smečka nebude posuzována ani klasifikována. Registrační poplatek propadne ve
prospěch pořadatele soutěže.
3. Bodování
3.1 Každý pes smečky je bodován individualně.
3.2 Ve formuláři jsou zaznamenány výsledky výstavy (Art. 1.4) a ohodnoceny v souladu s čl.
4.1.
Formulář bodování
0 - 10 bodů x 3
max. 30 bodů

3.3 Nos

0 - 10 bodů x 3

max.

30 bodů

3.4 Stopování /držení stopy

0 - 10 bodů x 2

max.

20 bodů

3.5 Hledání a slídění

0 - 10 bodů x 2

max.

20 bodů

3.6 Intenzita hledání,
vytrvalost

0 - 10 bodů x 3

max.

30 bodů

3.7 Styl,
vhodnost pro lov

0 - 10 bodů x 3

max.

30 points

0 - 10 bodů x 1

max.

10 bodů

3.9 Sledování (udržení kontaktu s pachem zvěře),
poslušnost, ovladatelnost
0 – 10 bodů x 2

max.

20 bodů

3.8 Schopnost práce ve
smečce

3.10 Tělesná stavba /exteriér

0 - 10 bodů x 1

Součet
3.11 Chyby

max. 10 bodů
---------------------max. 200 bodů
----------------------

./. 1 - 30 bodů

Přerušení lovu
Neoznačení zvěře
Neochota k práci
Předčasné nebo nesprávné stopování /balamucení
Opuštění stopy
Lov v opačném směru
4. Hodnocení
4.1 Formulář bodování
4.1.1 CHIB
CACIB
Národní šampion krásy
CAC
Výborný
velmi dobrý

10 bodů
9 bodů
8 bodů
6 bodů
4 body
2 body

5. Klasifikace
5.1 Aby mohla být smečka klasifikována musí ulovit zajíce a získat alespoň 600 bodů.
5.2 Každý jednotlivý pes smečky je klasifikován podle počtu dosažených bodů.
Klasifikace

Hodnocení

1.cena
2.cena
3.cena

150 - 200 body
125 - 149 body
100 - 124 body

5.3 Jednotlivec s nejvyšším počtem dosažených bodů je uznán vítězem Evropského poháru
pro daný rok.
5.4 Pes, který v průběhu lovu pronásleduje jednoho a hned dalšího zajíce, nemůže být
zařazen výše než do druhé ceny. Pes, který v průběhu lovu zajíce začne pronásledovat
jiný druh zvěře, musí být diskvalifikován.
5.5 Klasifikace smečky je vypočítána sečtením bodů z individuálního bodování nad 100 bodů.
Klasifikace

Hodnocení

1.cena
2.cena
3.cena

900 - 1200 bodů
750 - 894 bodů
600 - 744 bodů

5.6 Smečka s nejvyšším počtem bodu je uznána vítězem Evropského poháru pro daný rok.
6. Záznam do pracovní knížky /rodokmenu
6.1 Výkon klasifikovaných psů musí být zaznamenán do pracovních knížek (pokud je k
dispozici) anebo /se souhlasem komise pro honiče F.C.I, do rodokmenu.
7. Ocenění
7.1 Každý klasifikovaný pes a smečka získávají cenu.
7.2 Vítěz jednotlivců a vítězná smečka získávají “Pohár vítěze ”.
7.3 Národní asociace, která je organizátorem, získá příspěvek F.C.I pro klasifikovaného psa a
klasifikovanou smečku.
7.4 Výběr a charakter cen je věcí pořadatele.

8. Financování
8.1 Národní asociace, která je organizátorem, zodpovídá za veškeré organizační I finanční
záležitosti.
8.2 Generální výbor F.C.I určí výši náhrady za předané ceny.
8.3 Národní asociace, která je organizátorem, určí výši startovného společně s F.C.I. Komisí
pro honiče. Odměna pro ředitele soutěže a rozhodčí je věcí pořadatele.
9. Přijetí a účinnost PR 93/M
9.1 Tento řád byl schválen na zasedání F.C.I komise pro honiče v Miláně, 27 března 1993.
PR 93/M byt přijat generálním výborem F.C.I v listopadu 1999, v Bruselu.
Změny – tučným písmem – byly schváleny generálním výborem F.C.I. V Paříži, v
dubnu 2005.

