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1. Obecné body
1.1 Cílem soutěže Evropský pohár je zachovat, propagovat a umožňovat tradiční lov
s honiči s přihlédnutím k faktorům ochrany zvířat a životního prostředí.
1.2 Právním základem tohoto dokumentu jsou stanovy F.C.I., komise pro honiče a
související aktivity.
1.3

Oficiální název tohoto souboru norem je OPL-R 93.

1.4 OPL-R 93 se vztahuje na všechny organizační záležitosti týkající se
Evropského poháru honičů. Je závazný pro všechny národní federace, kluby a
sdružení bez výjimky, přičemž jsou respektovány zvyklosti pořadatelské země.
2. Uspořádání soutěže
2.1 Výše jmenovaná soutež se koná každý rok, pokud je to možné.
2.2 F.C.I. Komise pro honiče zodpovídá za její konání.
2.3 Pořadatelem může být pouze členská země Komise pro honiče F.C.I. Výjimku
může povolit pouze Komise pro honiče F.C.I.
2.4 Přidělení pořadatelství soutěže se provádí vždy k 1. červenco předchozího roku.
2.5 Soutěž může proběhnout v terénech s výskytem zajíce polního nebo zajíce
běláka.

2.6 Země, jejichž právní předpisy umožňují lov se smečkou honičů, mohou pořádat
souteže pro smečky I jednotlivé psy.
2.7 Země, jejichž právní předpisy neumožňují lov se smečkou honičů, mohou
pořádat souteže pouze pro jednotlivé psy.
2.8 Přijetí pořadatelství souteže je pro národní federaci, club či sdružení závazné.
3. Průběh
3.1 Soutěž má 2 kategorie (článek 2.6), pokud to zákon dovoluje.
3.2 V zemích, kde není dovolen lov se smečkou má soutež pouze 1 kategorii - Solo
(Article 2.7).
3.3 Soutěž se pořádá v průběhu sezóny, kdy zákony pořádající země povolují lov s
honiči.
3.4 Pořadatel musí pro soutěž připravit dostatečně velký a dostatečně zazvěřený
terén.
3.5 Vybrané místo musí být “vhodné” pro honiče.
3.6 Losování terénu musí být provedeno den před konáním soutěže pod dohledem
ředitele soutěže a za přítomnosti soutěžících.
3.7 Divákům by mělo být umožněno sledovat jednotlivé lovy (běhy). Pro větší
bezpečnost není dovoleno dostřelovat ulovené zajíce.
4. Kdo může soutěžit
4.1 Soutěž je určena psům F.C.I. Skupiny 6 honičům. Soutěžit je dovoleno pouze
psům registrovaným v plemenných knihách (nikoli “v seznamu čeakatelů”
či dodatku”) členských organizací FCI a smluvních partnerů nebo
zaregistrovaným u nečlenské organizace, jejíž plemenná kniha byla uznána
F.C.I.
Tito psi musi být staří minimálně 18 měsíců (viz odst. 1.3 Evropský pohár).
4.2 K účasti na soutěž jsou soutěžící nominováni národním sdružením či klubem.
Kriteria výběru jsou ponechána na uvážení jednotlivých národních federací.

4.3 Každou zemi mohou reprezentovat pouze 3 honiči v jedné kategorii. Mohou být
různého plemene. Uvedení musejí být I náhradníci.
4.4 Každou zúčastněnou zemi mohou reprezentovat pouze 2 smečky.
4.5 Každá smečka musí být složena ze 6 honičů stejného plemene a musí pocházet
ze stejné země.

4.6 V případě nedostatečného počtu přihlášených soutěžícíh, může pořadatel po
konzultaci s prezidentem F.C.I. Komise pro honiče zvýšit počet soutěžících
rozesláním pozvánek.
4.7 Pokud je přihlášených soutěžícíh příliš, může pořadatel po konzultaci s
prezidentem F.C.I komise pro honiče snížit počet účastníků. Případné zamítnutí
účasti musí být zasláno písemně a s dostatečným předstihem.
5. Rozhodčí
5.1 Každá zúčastněná země určuje dostatečný počet rozhodčích.
5.2 Národní federace příslušné země jmenuje kvalifikované rozhodčí F.C.I. Komisi
pro honiče.
5.3 Z těchto rozhodčích pořadatelská země Evropského poháru vybere ředitele
soutěže.
5.4 Ředitel soutěže odpovídá za organizaci soutěže a je kontaktní osobou F.C.I v
případě, že se při soutěži vyskytnou jakékoli problémy, které vyžadují zapojení .
Komise pro honiče F.C.I.

5.5 Pro každého psa/smečku je určen rozhodčí a aprobovaný čekatel, který musí být
dobře obeznámen s lokalitou a terénem.
5.6 Rozhodnutí jsou konečná a nelze se odvolat.

6. Financování
6.1 Evropský pohár nesmí být pořádán s cílem dosažení zisku.
6.2 F.C.I. Komise pro honiče a pořadatel určí částku, která bude zaplacena každým
soutežícím jako účastnický poplatek.
6.3 Pořadatel musí zajistit vhodné kotce pro bezplatné ustájení soutěžících psů.
6.4 Psovod zodpovídá za náklady spojené s přepravou psů, každodenní náklady,
krmivo.
6.5 Cestovní náklady rozhodčích hradí jejich národní federace nebo klub, nebo
rozhodčí sami.
6.

Rozhodčí soutěže nemůže pracovat na dobrovolné bázi, vhodná finanční
odměna
je mu vyplácí pořadatel soutěže.

7. Schválení a provádění OPL-R 93

7.1 Tento soubor pravidel byl přijat na zasedání F.C.I komise pro honiče, které se
konalo v Miláně dne 27.3.1993.
Tato pravidla schválil generální výbor F.C.I v listopadu 1997 v Bruselu.

.

Změny v textu - tučným písmem - byly schváleny generálním výborem F.C.I v
Paříži v dubnu 2005.

