
FCI REGULATIONS for INTERNATIONAL SIGHTHOUND RACES and LURE COURSING EVENTS – velja od 
1.1.2017 

Prevod dopolnil pravilnika pripravila Andreja NOVAK, predsednica vzrejne komisije in komisije za dirke 
pri Slovenskem klubu za hrte.  

 

1 
 

VERZIJA RB2017/1.4 – v slovenščino prevedene spremembe, v 

pravilniku označene z ČRNO 

 

1. SPOLOŠNA PRAVILA 

1.2. ZAŠČITA ŽIVALI ( stran 6 ). DODANO:  Organizator bo zagotovil veterinarsko oskrbo za 

celotno trajanje prireditve. Veterinar mora biti prisoten in zmožen posredovati skozi 

celotno prireditev. Priporočljivo je, da so obrazložitve glede veterinarjevih zadolžitev, ki so 

podane v paragrafu 7.4. vzete na znanje in se jih upoštevajo. 

Psi, ki so mlajši od 2  in starejši od 6 let morajo biti obvezno pregledani s strani veterinarja 

pred pričetkom drugega teka v primeru, da je dolžina proge več kot 600 m. 

Nagobčnik je obvezen za vse pasme. Ovratnice se morajo odstraniti pred štartom. 

1.3. SPREJEM NA TEKMO, DOVOLJENJE ZA ŠTART 

1.4.1. Dovoljenje za štart ( stran 7 ) DODANO: Prijateljsko tekmovanje se organizira za 

pse, ki presegajo dovoljeno višino, kot je opisano pod točko 1.4.2. Ti psi lahko 

sodelujejo na tekmovanjih vendar se mora rešitev najti na nivoju nacionalne 

organizacije. 

1.4.2. Zahteve za štart (te zahteve morajo biti izpolnjene, da lahko hrti štartajo na tekmi) 

DODANO:  

3. Minimalna starost: Za whippete, male italijanske hrte in Cirneco dell'Etna – 15 

mesecev. Vse ostale pasme: 18 mesecev. 

8. Maksimalna višina v vihru za whippete: * 51 cm za pse 

                      * 48 cm za psice 

* maksimalna višina v vihru za pasmo whippet – razred SPRINTER ( national ) je 

omejena na 5 cm nad maksimalno višino, ki jo predpisuje FCI standard št 162.  

9. Maksimalna višina v vihru za male italijanske hrte:  * 38 cm za pse in psice 

* maksimalna višina v vihru za pasmo mali italijanski hrt – razred SPRINTER ( national 

) je omejena na 3 cm nad maksimalno višino, ki jo predpisuje FCI standard št 200. 

 1.5. MERITVE VIŠINE ZA PASMI WHIPPET IN MALI ITALIJANSKI HRT  

Pasmi whippet in mali italijanski hrt se lahko izmerita v vihru pri starosti najmanj 12 

mesecev. Vsi psi morajo biti (ponovno) izmerjeni pred pričetkom tekmovalne sezone , ki 

sledi dopolnjenemu 2 letu starosti. Rezultat te meritve se mora vpisati v licenčni kartonček. 

Lastnik, ki ne uspe pripeljati svojega psa na (drugo) merjenje povzroči, da licenca postane 

neveljavna in se mora preklicati na ravni nacionalne organizacije. 

Meritve višine v vihru se izvajajo in so lahko potrjene s strani komisije, potrjene s strani 

nacionalna zveze, v kateri ima lastnik psa stalno prebivališče, ter samo iz strani 

kvalificiranih oseb za merjenje, ki sledijo naslednjim postopkom: ( OPOMBA: Meritve v 

Sloveniji se izvajajo 2 x letno, spomladi in jeseni v okviru rednih vzrejnih pregledov za X 

FCI skupino, kjer so prisotni najmanj 3 sodniki za ocenjevanje zunanjosti )  
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1. Pes mora bi pravilno identificiran.  

2. Starost psa pri meritvi višine v vihru mora slediti zapisanemu zgoraj. 

3. Pes mora biti med meritvijo miren-umirjen. Stati mora na gladki, ne drseči površini, ki je 

dovolj velika. Pes mora izkazovati pravilno okotenost prednjih in zadnjih nog, ter 

naravno dvignjeno glavo ( grlo v isti višini kot viher ). Okolje mora biti mirno, brez 

pretiranih dražljajev s strani ljudi ali psov. 

4. Po meritvah številka 1,3 in 5 mora pes obvezno z mize in gibati. Vodi ga naj lastnik 

oziroma oseba, ki je dogovorjena z lastnikom ( handler). Oseba, ki opravlja merjenje 

lahko popraviti pozicijo psa samo v primeru, če se lastnik/handler s tem soglaša. 

5. Meritev se lahko izvede, ko pes stoji pravilno. Pes je izmerjen v vihru – prvo vratno 

vretence, ki je nad lopaticama. V primeru, da je psa nemogoče pravilno postaviti, se 

mora meritev ustaviti/prekiniti in se razglasiti za neveljavno. V primeru, da je meritev 

ustavljena na zahtevo lastnika/handlerja  se le ta strinja, da je rezultat meritve 

razglašen, da presega predpisano višino. 

6. Merilna naprava je toga in je lahko opremljena z elektronsko opremo. Lahko ime dve 

nogi da je točnejša in je lažje razbrati rezultat. 

7. Organizator merjenja  določi osebe, ki so ogovorne za merjenje in tajnico / zapisnikarja 

za zapis rezultatov in poročilo. Osebe ki merijo in zapisnikar ne smejo biti lastnik ali 

vzreditelj psa, ki se meri. 

8. Ekipa za merjenje je sestavljena iz dveh oseb, ki merita in zapisnikarja za poročilo. Osebi, 

ki merita, se pri meritvi izmenjujeta. Zapisnikar nadzoruje merjenje in zapisuje rezultate. 

9. Pes naj bi bil izmerjen 6c. najbolj pogost rezultat bo zabeležen v dokumente psa. Če je 

po 6 merjenju rezultat izenačen ( 3 meritve nad dovoljeno mejo in 3 meritve pod 

dovoljeno mejo ) – potem se opravi še sedma meritev in se jo vpiše kot končen in 

pravilen rezultat višine. 

10. Samo oseba, ki je pooblaščena s strani nacionalne organizacije države, kjer ima lastnik 

psa stalno prebivališče oziroma pod organizacija z pooblastilom nacionalne organizacije, 

lahko vpiše finalni rezultat meritve v licenčni karton. Nacionalna organizacija mora biti 

članica FCI. 

1.5.1 kontrolne meritve za pasmi whippet in mali italijanski hrt ( DODATEK, str.9 ) 

Te meritve lahko izvede Nacionalna organizacija na sledečih prireditvah: 

1. na CACIL prireditvah za vse whippete in male italijanske hrte 

2. na FCI prvenstvih ( svetovnih in evropskih ) pod nadzorom CDL delegata za to 

prireditev 

V primeru, da se kontrolna meritev opravlja v nenavadnih okoliščinah – na tekmovalni stezi ali 

coursing polju, v prisotnosti večjega števila drugih psov – je dovoljena toleranca 1 cm. 
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1.5.3. baza meritev ( DODATEK, str.9 ). 

Rezultati vseh meritev bodo poslani predsedniku in sekretarju CDL komisije. CDL sekretar bo 

imel celotno bazo z rezultati vseh meritev – kadarkoli opravljenih.  Baza mora vsebovati 

rezultate od vseh ( kontrolnih) meritev, ki jih je izvedla nacionalna organizacija.  

To bazo je potrebno pregledati predno se izvede kontrolno merjenje. Psi, ki so že zabeleženi v tej 

bazi, ne bodo ponovno izmerjeni. 

1.6. LICENČNI KARTON 

 1.6.2  zahteve za izdajo licence ( DODATEK, str.10 ) 

 Veljavni licenčni karton za tekmovanja z hrti lahko izda samo odgovorna nacionalna 

organizacija, ko je dokazano, pa pes ne napada drugih psov in lovi vabo skupaj z drugimi psi. V 

primeru, da v državi ni tekmovališča oz. možnosti opravljanja lure coursinga v državi, ki je 

članica FCI, se lahko tekmovalna licenca pridobi v drugi državi. 

1.9. PREPOVED IN DISKVALIFIKACIJA ( DODATEK, str.11 ) 

1.9.1. Razlogi za prepoved 

  Uradna oseba lahko diskvalificira ali da prepoved za en dan psu, ki: 

1. se ustavi med tekom iz. Dirko 

2. se ga vzpodbuja da prične dirko oz. da pride do cilja z pomočjo klicanja, kretenj, žvižganja ali 

drugega vodenja. 

1.9.2. Razlogi za diskvalifikacijo 

              Uradna oseba mora diskvalificirati psa ki: 

1. napade ali želi napasti druge pse 

2. želi pobegniti 

3. ovirajo nadaljevanje dirke oziroma tekmovanja 

 

1.10  DOPING ( DOPOLNITEV, str.12 ) 

1.10.1. Doping – splošna izjava 

Vse oblike dopinga so prepovedane. 

Na katerihkoli tekmovanjih se lahko izvedejo dopinški testi. Ko lastnik psa prijavi na tekmovanje, se s 

tem avtomatsko strinja, da se pes lahko testira na doping. Osnovna pravila dopinških testov so v skladu z 

navodili nacionalne organizacije v državi, kjer to tekmovanje poteka. 

Nacionalna organizacija, ki je izvedla dopinški test mora obvestiti lastnika in vse ostale nacionalne 

organizacije članice FCI komiteja o rezultatih testa. 
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Upoštevati se morajo FCI mednarodna priporočila o dopingu, ki so bila potrjena s strani FCI generalnega 

komiteja na Dunaju, julija 2009. 

 

1.13 ETIKA URADNIH OSEB ( DODANO, str.13 ) 

1.13.1. integriteta 

Uradne osebe morajo izkazovati visoke standarde integritete: poštenost, verodostojnost, skladnost – 

imeti morajo visoka načela etike in morale. Vsi udeleženci morajo biti obravnavani enako – pod 

enakimi pogoji in z ustreznim spoštovanjem. Dajati nepoštene usluge psom so prepovedane ( npr. 

taktično točkovanje ). 

Uradne osebe ( člani ocenjevalne komisije, sodniki, opazovalci ) katerih psi sodelujejo na tekmovanju, 

ne smejo opravljati svojih dolžnosti med tem tekom ( pasma in spol ) in morajo biti zamenjani / 

nadomeščeni z drugim članom. Med tem morajo biti v prostoru, ki je namenjen tekmovalcem. 

1.13.2 Alkohol, droge, itd. 

Uradne osebe imajo prepoved zauživanja kakršnekoli oblike drog ( ki niso predpisane s strani 

zdravnika ) ali alkohola 6 ur pred pričetkom prireditve in med samo prireditvijo. 

1.13.3 Splošno obnašanje 

Vse uradne osebe morajo kazati prijateljsko vendar profesionalno vedenje do vseh udeležencev 

dogodka. Uradne osebe morajo imeti dobro znanje  o pravilniku in pravilih opisanih v tem pravilniku. 

 

 

2.PRAVILNIK ZA TEKMOVANJA 

2.2.3 Program tekmovanja ( DODATEK str.15 ) 

Psi, ki pripadajo istemu lastniku, bi se morali izogniti temu, da v prvem teku tečejo skupaj. 

2.2.3.1. Wide runners ( tekmovanje na dirkališčih – psi, ki vedno štartajo skrajno desno iz 

boksev ) 

Psi, ki so iz strani nacionalne organizacije imenovani kot WIDE RUNNERJI, so ustrezno 

upoštevani. Sodelovanje wide runnerja med tekmovanjem zahteva neprestano 

opazovanje psa z namenom, da se ugotovi ali je pes še vedno zadostuje zahtevam za 

njegov poseben status. 
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3.PRAVILNIK ZA LURE COURSING 

 3.1. SEZNAM URADNIH OSEB 

   1. Sodniki 

   2. Vodja lure coursing tekmovanja 

   3. opazovalci na terenu 

   4. štarter 

   5. tehnična ekipa 

   6. veterinarska oskrba – veterinar 

 3.1.3 štarter ( DODATEK str.20 ) 

 Na štartu štarter preveri: 

1. Lastnik/vodnik mora psa obdržati mirnega ( pes je tiho) in z njim priti na 

štart pravočasno 

2. Psi so v pravilni štartni poziciji 

3. Nagobčnik, ki mora ustrezati modelom odobrenih s strani FCI ( dodatek 7.3. 

) mora biti pravilno nameščen 

4. Tekmovalni plašč je pravilno nameščen 

 

3.1.4 Voznik lure coursing mašine in tehnično osebje (DODATEK str.21) 

 

Voznik mašine sprejema navodila iz strani vodje prireditve in sodnikov. 

Lokacija/postavitev mašine mora biti taka, da ima voznik odličen pregled nad celotnim 

tekmovalnim terenom. 

Voznik mašine mora voditi vabo na korektni / pravilni dolžini pred psimi. Zaželjena 

oddaljenost je 10-15metrov. Taka vožnja zahteva veliko izkušenosti in kompetence ter 

izloča vse neizkušene voznike mašine. 

Voznik mašine mora skupaj z sodniki zagotoviti, da je velikost in kvaliteta vabe 

sprejemljiva in enakovredna skozi celotno tekmovanje ( glej tudi 3.6 ) 

 

3.1.5 Omejitve za uradne osebe 

Uradne osebe, katerih pes tekmuje na tekmovanju v coursingu, ne smejo izvajati 

dolžnosti med tem, ko njihov pes tekmuje. To velja za celotno pasmo ( ko psi in psice 

tečejo skupaj ) ali posamezen spol ( ko psi in psice tečejo ločeno). V tem času morajo 

imeti zamenjavo. 
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3.2. NAVODILA GLEDE TERENA; POVRŠINE IN DOLŽINE PROGE 

 3.2.1 Teren 

Velik travnik je tisto, kar je najbližje idealnemu coursing polju. Rahlo padajoč ali občasno   

gričevnat teren je ravno tako zelo zaželen. Nekaj grmovja ali celo dreves je zaželenih – vendar ne 

smejo predstavljati nevarnosti za pse. 

3.2.2 Površina terena 

Tla ne smejo biti preveč spolzka in morajo biti prosta kamnov in lukenj. Nekaj naravnih ovir je 

zaželenih, vendar niso obvezna. Morajo biti jasno vidna z vidika psa in iz razdalje najmanj 30 

metrov, predvsem takrat, ko se teren poglablja. Dolžina trave ne bi smela biti daljša od 10cm. 

3.2.3 Dolžina proge 

Dolžina proge bi morala biti: 

 Od 400 do 700m za whippete, male italijanske hrte in Cirneco Dell'Etna 

 Od 500 do 1000 m za vse ostale pasme. 

3.2 Razdalja med puliji 

Razdalja med puliji je pomembna in mora biti prilagojena sestavi terena. 

3.3 Postavitev tekmovalne proge  

Glede na to, da se za tekmovanje zahteva visoka psihična izvedba psa, mora biti celotna proga 

pregledna in prosta vseh nevarnosti. Postavitev tekmovalne proge za drugi tek dneva se mora 

spremeniti. 

Priporoča se, da se postavi daljša razdalja med puliji in širši obrati za večje pasme – v 

primerjavi z tekmovalnim poljem za manjše pasme. Obe postavitvi proge morata vsebovati 

zavoje, obrate in ravne dele proge, ki razkrivajo sposobnosti psa v polju. 

Linija vrvice mora biti postavljena tako, da zminimizira možnost zapleta psa v vrvico in s tem 

poškodbe, ki jo lahko vrvica povzroči. 

Uporaba zaprtega sistema ( neprekinjeno napeljana vrvice brez dodatnega napenjanja ) bo jasno 

označena na prijavi za tekmovanje. 

3.5 ŠTART ( DOATEK str.22 ) 

1.5.1 tekmovalni plašči 

Psi tekmujejo v paru in so istočasno spuščeni na štartu. Eden od psov teče v rdečem, drugi v belem 

tekmovalnem plašču. Obarvani ovratniki namesto tekmovalnih plaščev niso dovoljeni. Napisi, znaki ali 

drugi dodatki, ki lahko identificirajo psa, niso dovoljeni na tekmovalnih plaščih. Za definicijo 

tekmovalnih plaščev glej dodatek 7.2. 
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3.5.2 Neparno število tekmovalcev 

V primeru neparnega števila tekmovalcev se organizator potrudi da najde psa spremljevalca – če je le 

možno, se izognemo solo teku psa tekmovalca. Pes z tekmovalno licenco, ki ne sodeluje na tekmovanju, 

je sprejemljiv. 

3.6 COURSING OPREMA ( DODATEK str.22 ) 

Organizator je dolžan zagotoviti, da so celotna coursing oprema in naprave v odlični delovni kondiciji, da 

lahko tekmovanje poteka brez zastojev in zamud. Vodja prireditve je zadolžen za rezervno opremo, ki 

zagotovi nemoteno izvedbo tekmovanje v primeru okvare. Priporočljiv nivo rezervne opreme je 100 % 

za vse pomembne elemente za izvedbo coursinga. 

Oprema za coursing mora dosegati naslednje pogoje: 

1. Mora biti zmožna hitre pospešitve vabe 

2. Hitro odreagirati na vse sprememba hitrosti 

3. Imeti dovolj rezerve za izvedbo 

4. Vaba je lahko narejena iz zajčje kože ali iz plastične natrgane vrečke. Velikost vabe 

ne sme biti manjša od 40 cm – skozi celotno tekmovanje. 

5. Puliji se smejo biti svetlih ali svetlečih barv. 

 

3.7 SOJENJE ( DODATEK str.22 ) 

 

Sodniki za lure coursing bodo sodili delo psov v polju na osnovi petih ( 5 ) kriterijev ( glej spodaj ). 

Maksimalno število točk, ki ga lahko dajo za posamezen kriterij je 20. 

Hrti, ki ne dosežejo vsaj 50 % točk od maksimalnega seštevka v prvem teku, so izločeni iz drugega 

teka. 

Sojenje po drugih sistemih ni dovoljeno na FCI tekmovanjih. 

Na tekmovanjih sta dva teka, kjer se točke seštevajo, v primeru, da ni možno izvesti drugega teka, se 

točke osvojena v prvem teku vzamejo za končno razvrstitev. 

V primeru, da dva li več tekmovalcev doseže enak rezultat ( upoštevajoč, da so točke osvojene v 

dveh tekih ), bo pes, ki je dobil višje število točk v drugem delu ,imel boljšo uvrstitev. 

 

V primeru, da je rezultat še vedno enak, bo pes, ki je dosegel višje število točk v drugem teku v tem 

zaporedju: okretnost (Agility), hitrost (speed), vzdržljivost (endurance ), slednje ( follow )  in želja po 

lovu ( enthusiasm) – bo imel boljšo uvrstitev. 

 

3.7.1 Agility ( okretnost ) (DODATEK str. 22 ) 

Okretnost hrta se kaže v: 

1. Hitrem obratu in spremembi smeri, ki ga povzroči obrat vabe 

2. Jasno zaznavanje in izogibanje oviram 

3. tem, ko dohiti vabo, zlasti ko zdrsne ob vabi in jo hoče zagrabiti 
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4. psi, ki so zmožni hitre spremembe smeri je njihova učinkovitost vidna 

predvsem v obratih. Psi, ki tečejo, ne da bi zapravljali svojo hitrost z 

ustavitvijo, temveč prestavijo nemudoma v gibanje naprej ( pogosto tečejo 

nizko, z izredno močjo in z veliko silo v vsakem koraku). 

3.7.2 HIIITROST ( SPEED ) (DODATEK stra.22 ) 

Hitrost je izjemnega pomena, če želi pes ujeti plen. Ta se pokaže v tem, kako hitro je pes zmožen 

nadoknaditi presenečenje, ki ga naredi vaba na štartu – kako hitro zmanjša razdaljo do vabe. Hitrost hrta 

se kaže čez celotno dolžino proge, še posebej pa na koncu. Hitrost v premikanju in s tem napredovanje 

psa kaže na njegovo hitrost. 

Sodnik mora nagraditi psa, ki teže nizko, se iztegne v vseh svoji dolžini, da bi ujel vabo. Glede na to, da 

merjenje časa ni uporabljeno, da bi se določila hitrost, je lastnost psa, da da »vse od sebe« tisti 

pomemben dejavnik, da ocenimo njegovo sposobnost prilagajanja terenu. 

Absolutna hitrost se ne upošteva medtem ko sodimo. Hitrost psa se primerja z hitrostjo njegovega 

sotekmovalca. Ko se sodimo posamezno pasmo, moramo vzeti v obzir karakteristike posamezne 

pasme. Vse pasme ne dosegajo enake končne hitrosti glede na ostale. 

3.7.3 VZDRŽLJIVOST ( Endurance )  DODATEK ( str.22 ) 

Vzdržljivost je sposobnost hrta, da zaključi tek v dobri psihični kondiciji. Na koncu je to seštevek dobrih 

psihičnih in mentalnih sposobnosti psa. Pes, ima dobro vzdržljivost, ko preteče celotno progo z 

agresivnostjo in ne kaže znakov utrujenosti niti na koncu proge. 

3.7.4 SLEDENJE ( Follow ) DODATEK – NOVO ( str.22 in 23.) – zamenja INTELIGENCA 

Sledenje je zmožnost psa, da ima vedno 100 % pozornost usmerjeno na vabo. Dobro sledenje se 

karakterizira ko pes: 

1. Sledi vabi skozi celotno progo in aktivno »pritiska« na vabo ter jo želi ujeti. Hitro reagira 

na premike vabe. 

2. Sledi vabi z natančnostjo in skuša takoj narediti » skok, da ubije« - nemudoma, ko se toliko 

približa vabi. 

3. Neprestano poskuša aktivno in agresivno ujeti vabo skozi celotno progo. 

4. Gre za vabo ne da bi predpostavljal kam bo -le ta šla ( course wise psi – psi, ki sekajo, ker 

predvidevajo gibanje vabe ). 

 

3.7.5 ENTHUSIASM – želja po lovu 

Želja po lovu je nenehen pritisk na vabo, ne glede na to, kakšna je površina ( groba li ima ovire ) in ne 

glede na to, da se lahko pojavijo manjši dogodki kot so padci, izguba smeri, izguba vabe izpred oči. 

Želja po lovu se kaže : 

1. Na štartu 

 Z izredno pozornostjo in koncentracijo 
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 Z fiksiranjem pogleda na vabo 

2. Z pritiskom na vabo 

 Z konstantnim pritiskom na vabo, s katerim prisili vodnika mašine da 

poveča hitrost in se tako izogne ujetju vabe pred koncem teka 

 Preskakuje ovire in se jim izogiba gladko – ne da bi se pri tem kakorkoli 

obotavljal 

 Z svojo željo, da se vrne na lov za vabo, čeprav je ostal zadaj 

3. Z ujetjem vabe 

 Vabo ujame v polni hitrosti 

 Z ujetjem vabe, da jo v hitrosti ujame in se zapelje po tleh mimo 

nje 

 Da poskusi ujeti vabo ne glede na to, da jo je ujel njegov 

sotekmovalec 

3.8 SANKCIJE  Samo kvalificirani sodniki lahko podajo sankcije, ki pa morajo biti v skladu z temi pravili. 

3.8.1 Kazenske točke za napačen štart ( DODANO str.24) 

Če vodnik spusti psa prezgodaj, ali prepozno – z namenom, da bi pridobil taktično prednost, 

lahko sodniki odštejejo 10 % od skupnih točk, ki jih je pes dobil v teku. V primeru, da se tek 

ponovno štarta, kazenske točke zapadejo, V primeru, da je bila napaka na štartu, lahko sodnik 

poišče pomoč in nasvet pri štarterju. 

3.8.2 Zamuda štarta – v primeru, da se vodnik z psom ne pojavi na štartu, to vodi v razrešitev / 

prepoved tekmovanja za ta dan. 

3.8.3 Izključitev  

Sodniki lahko psa izključijo iz dnevnega tekmovanja ker: 

1. Ostane poleg svojega vodnika/lastnika kljub znaku za štart ali se sprehaja skozi 

tekmovalno polje 

2. Sledi svojemu sotekmovalcu in ne vabi 

3. Nima potrebne psihične kondicije za tekmovanje, kar je potrjeno tudi iz strani 

veterinarske službe. 

4.PRAVILNIK ZA PRVENSTVA ( RACING AND LURE COURSING ) 

4.5 Dodeljevanje Lure coursing naslovov ( DODATEK str.25 ) 

Naziv, ki je pridobljen: FCI lure Coursing Champion 20XX ( for example 2016 ) 

4.6 Nazivi za razred Sprinter: Zmagovalec tega prijateljskega tekmovanja pridobi naziv » CDL 

Sprinter Winner Racin gor Lure Coursing 20xx » 

4.7 SODELOVANJE NA PRVENSTVU ( DODATEK str.26 ) 

4.8.1 Zahtevana je rodovna knjiga – vsi hrti ( FCI X ) morajo biti registrirani v 

rodovno knjigo / dodatek rodovni knjigi -članice FCI ali pogodbenega 

partnerja, oziroma rodovno knjigo organizacije, ki ni član FCI vendar ima 

podpisano pogodbo o sodelovanju in medsebojni priznanju rodovnih 

knjig ( AKC,KC,CKC ). 
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4.8.2 Racing and coursing results requirements (DODATEK str.27) pri prijavi 

kateregakoli hrta mora leta za ta zaključiti zadnji dve tekmovanji brez 

diskvalifikacije. 

4.8.3 sprememba lastništva ( DODATEK str. 27 ) 

ko se spremeni lastništvo psa in se pes preseli v drugo državo. Le ta ne 

sme sodelovati na prvenstvu ( štartni listi ) in predstavljati nove 

države, če ni najmanj 6 mesecev registriran v rodovno knjigo države, ki 

jo predstavlja. 

4.10* URADNE OSEBE 

4.10.3 Sodniki za lure coursing ( DODATEK str, 28 ) 

Prvenstva v lure coursingu morajo biti sojena z 5 sodniki, najmanj 3 različnih držav. Prav tako mora biti 

za vsakega od njih pripravljena rezerva. V drugem teku morajo soditi drugih 5 sodnikov, iz najmanj 3 

različnih držav. 

 

5. F.C.I. NAZIVI – DODATKI, SPREMEMBE str.31,32,33 

5.1. Naziv »Champion International de Course » - pravila za podelitev naziva CACIL in ZA 

DOSEGO PRVAŠTVA – PRVAK V DELU - DIRKAH 

5.1.1 Pasme ki se potegujejo za ta naziv 

Ta pravila so za pasme, ki pripadajo X FCI skupine in katere dirke in lure coursing 

tekmovanja se organizirajo pod okriljem FCI. 

5.1.2 Prireditve, kjer se lahko ti nazivi podelijo 

Ta pravila veljajo za vsa mednarodna tekmovanja ( racing in lure coursing ) ,kjer se 

podeli CACIL in so organizirana s strani nacionalnih organizacij in potrjena s strani 

FCI /CDL. 

5.1.3 Zahteve za podelitev prvašta »PRVAK V DELU – dirkah » 

Naslov »Champion International de course » bo podeljen s strani FCI subjektu, ki bo 

zadostil naslednjim pogojem: 

a) Od starosti 15 mesecev naprej za whippete in male italijanske hrte in 18 

mesecev za vse ostale pasme. Pes mora osvojiti najman 3 naslove CACIL ( 

kandidat za  prvaka v dirkah ) ali 2 CACIL in 2 R.CACIL naslova v dveh 82) 

različnih državah ( pri dveh različnih nacionalnih organizacijah ) 

IZJEME: glede na to, da sledeče države: Norveška, Švedska, Finska, 

Estonija, Latvija, Litva in Rusija ne organizirajo več kot 2 CACIL tekmovanja 

na leto in se nahajajo daleč od centralne Evrope kjer so številna CACIL 

tekmovanja, je za te države znižana zahteva na 2 CACIL ali 1 CACIL in 

2.R.CACIL. 

b) Ti certifikati / potrdilo ( CACIL ) – je podeljeno psu, ko: 

 Skupaj z prijavo na tekmovanje poda potrdilo z oceno najmanj 

»prav dobro«, ki je bila osvojena v razredu vmesni, zreli, delovni ali 
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prvaki  na CACIB razstavi. Brez zahtevanega potrdila ob prijavi bo 

CACIL podeljen naslednjemu psu na uvrstitveni razpredelnici- vse 

do vključno 6 pozicije. 

 V primeru racing tekmovanja mora biti pes uvrščen v finale in 

hkrati v prvo polovico uvrščenih. 

 V primeru coursing tekmovanja mora biti pes uvrščen v prvo 

polovico uvrščenih in je dosegel 75 % vseh možnih točk, ki so 

postavljene v točki 3.7 tega pravilnika. 

c) Obdobje med osvojitvijo prvega in zadnjega CACIL / R.CACIL mora biti dolgo 

najmanj leto in dan. 

5.1.4  REZERVA CACIL / R.CACIL (DODATEK str. 32 ) 

Sodniki  na teh tekmovanjih lahko podelijo naslednjemu uvrščenemu psu z priloženo oceno z razstave 

REZERVNI CACIL – če pes zadostuje pogojem iz točke 5.1.3 b. 

 

5.2 FCI BEAUTY and PERFORMANCE CHAMPION – MEDNARODNI PRVAK V LEPOTI IN DELU – C.I.B.P. 

(DODATEK str.33 ) 

Da pes doseže to prvaštvo, mora zadostiti naslednjim pogojem: 

1. Osvojiti mora najmanj 2 naslova CACIB ali 1 naslov CACIB in 2.R.CACIB – v najmanj dveh 

različnih državah ( dve različni nacionalni organizaciji ) in pri najmanj dveh različnih 

sodnikih. 

2. Pes mora sodelovati na najmanj treh ( 3 ) CACIL tekmovanjih ( racing ali coursing ) in 

osvojiti najmanj 1 naslov CACIL ali 2 R.CACIL naslova. 

3. Obdobje med prvim CACIB / R.CACIB naslovom in CACIL/ R.CACIL naslovom mora biti 

najmanj leto in dan. 

6.ZAHTEVE ZA PRIJAVO V RAZRED DELOVNIH NA MEDNARODNIH CACIB RAZSTAVAH ( DODANO str. 33 ) 

Ob prijavi psa v razred delovnih, mora le-to spremljati FCI potrdilo, ki vsebuje informacije o doseganju 

pogojev – potrdilo izda nacionalna organizacija, kjer ima lastnik psa stalno prebivališče . za izdajo 

potrdila mora pes izpolniti naslednje pogoje: 

1. Potrdilo, da ima pes veljavno coursing ali racing licenco 

2. Potrdilo, da je pes sodeloval na vsaj dveh ( 2 ) mednarodnih CACIL coursingih v obdobju 

daljšem od leta in enega dne – brez diskvalifikacije. IZJEME: glede na to, da sledeče 

države: Norveška, Švedska, Finska, Estonija, Latvija, Litva in Rusija ne organizirajo več 

kot 2 CACIL tekmovanja na leto in se nahajajo daleč od centralne Evrope kjer so 

številna CACIL tekmovanja, lahko te države vključijo nacionalne tekme v skupni 

seštevek tekmovanj. 
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3. V obeh primerih je potrebna uvrstitev v prvo polovici uvrščenih na coursing / racing 

tekmovanjih. Rezultati za razred Sprinter in Veteran se ne upoštevajo. 

 

Še dodatno za coursing: pes mora osvojiti vsaj 75 % vseh možnih točk, ki so podane 

pod točko 3.7 tega pravilnika. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


