Spoštovani člani slovenskega kluba za hrte in vsi ljubitelji coursinga !

Verjetno ste že obveščeni, da s 1.1.2022 stopa v veljavo nov pravilnik za dirke in lure coursing. V celoti ga
lahko v angleški verziji najdete na spletni strani FCI <<< TUKAJ
Povzetek v slovenskem jeziku se pripravlja, prav tako bodo v mesecu januarju 2022 objavljeni novi pogoji
za pridobitev tekmovalnih licenc in pogoji za pridobitev naslova Slovenski prvak v lure coursingu.
Sam pravilnik uvaja kar nekaj sprememb - največja sprememba pa je vsekakor UVEDBA DVEH
TEKMOVALNIH RAZREDOV pri vseh pasmah.
Uvaja se CACIL razred, v katerem so psi, ki imajo licenco in zahtevane ocene z razstave. V tem razredu se
podeljuje naslov CACIL.
Drugi je tako imenovani CSS razred, v katerem so psi, ki imajo licenco, vendar še nimajo ocene z razstave.
Ti psi ne morejo konkurirati za naslov CACIL.
Ukinja se meritev whippetov in malih italijanskih hrtov kot pogoj, za pridobitev tekmovalne licence in razred
( ni več razreda veliki, sprinter, national – ).

POVZETEK PRAVILNIKA, ki ureja pogoje za tekmovanje v razredu CACIL:
Tekmujejo lahko vse pasme hrtov ( FCI skupina 10).
Psi so vpisani v dva (2) različna razreda.
Razred FCI-CACIL in razred CSS.
Kakšne so zahteve podrobno opisuje člen pravilnika § 1.4.2/8 .
Pasme iz FCI skupine 5 (omejeno na: faraonski hrt (248), Cirneco dell’Etna (199), Podenco Ibicenco
(89) in Podenco Canario (329) imajo možnost, da sodelujejo v razredu CSS .
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1. pes mora biti vpisan v rodovno knjigo ali njeno prilogo - priznano iz strani FCI
2. pes mora imeti veljavno licenco, z jasno označenim tekmovalnim razredom ( FCI -CACIL / CSS )
3. Minimalna starost : Za whippete ( FCI standard 162), male italijanske hrte (FCI standard 200) in Cirnecos
dell’Etna ( FCI standard 199): 15 mesecev. · Za vse druge pasme: 18 mesecev.
4. Najvišja starost: · Do konca sezone tekmovanja v lure coursingu, v kateri pes doseže starost 8 let.
5. Pes mora biti vedno prijavljen pod imenom lastnika, ki je navedeno na licenčni kartici.
6. Lastnik mora biti član nacionalne kinološke organizacije, ki je pridružena FCI.
7. Videz psa se ne sme umetno spreminjati (npr dlaka se ne sme striči ali trimati ).
8. da pes lahko tekmuje v razredu FCI - CACIL so zahteve naslednje:
Za sodelovanje v razredu FCI-CACIL mora pes imeti FCI CACIL licenco.
To izda nacionalna kinološka organizacija ki potrjuje, da je pes na razstavah dosegel naslednje ocene:

· od starosti 12 mesecev vsaj enkrat oceno (1) 'prav dobro ' (v katerem koli razredu) na državni CAC
razstavi ali mednarodni razstavi psov FCI-CACIB.
· vsaj enkrat oceno (1) 'prav dobro ' v naslednjih razredih: srednji, odprt, delovni ali razred prvakov na
mednarodni razstavi psov FCI-CACIB.
Oba sodnika morata imeti različno državljanstvo.
Komentar: za tekmovalni razred CACIL morate priložiti 2 oceni z razstave - ocena najmanj prav
dobro ali odlično . Oceni morata biti od dveh različnih sodnikov iz različnih držav !

PREHODNO OBDOBJE !
Do 31. 12. 2022 se lahko za tekmovalni razred FCI-CACIL uveljavlja ena ocena (1) 'prav dobro' v
naslednjih razredih: srednji, odprt, delovni ali razred prvakov na mednarodni razstavi psov FCICACIB.
Za pse, ki še nimajo izdane licence CACIL, je treba poslati rezultat z razstave vsakič, ko se prijavljate
na CACIL tekmovanje.
Za sodelovanje v razredu CSS mora pes imeti CSS licenco. Za pridobitev te licence pes ne potrebuje
nobene ocene z razstave.
KOMENTAR: Tekmovalna licenca se pridobi pod pogoji Slovenskega klub za hrte, ki so objavljeni na
spletni strani kluba. S to licenco pa se pes razporedi v tekmovalni razred FCI _ CACIL ali CSS - glede
na izpolnjevanje pogojev ocen z razstave.
To osnovno pravilo zahteva ponovno označitev tekmovalnih licenc za vaše pse.
Zato vas prosimo, da pošljete vaše tekmovalne knjižice skupaj z licenčnimi kartončki na naslov: Boštjan
KOGOVŠEK, Dol pri Borovnici 99, 1353 Borovnica ------ najkasneje do 8.1.2022.
Vsi, ki želijo pridobiti tekmovalno licenco za CACIL razred, morajo obvezno priložiti kopije ocenjevalnih
listov z razstave.

Hvala za vaše sodelovanje,
želimo vam lepe praznike in srečno 2022 !
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