FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, internet: http://www.fci.be

FCI NEMZETKÖZI TERELŐVERSENYEN AZ
FCI CACITR CÍM ADOMÁNYOZÁSÁNAK
SZABÁLYAI
(FCI CACITR)

2018. január 1.

Tartalom
1. ALAPOK ...........................................................................................................................................................3
2. KÉRELMEK .......................................................................................................................................................3
3. KORLÁTOZÁSOK ..............................................................................................................................................3
4. KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK / KUTYÁK RÉSZVÉTELE .................................................................................4
5. CÍM ÉS CÍMVÁROMÁNYOSSÁG KIADÁSA ........................................................................................................4
6. A CACITR CÍM IGAZOLÁSA.................................................................................................................................... 5
7. BÍRÓK ..............................................................................................................................................................5
8. VERSENYVEZETŐ ÉS SEGÍTŐK..........................................................................................................................5
9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ......................................................................................................................................... 6

FCI Nemzetközi Terelőversenyen az FCI CACITR cím adományozásának szabályai

2. oldal

1.

ALAPOK

1.1. Jelen szabályozások az FCI Állandó érvényű Rendeleteit egészítik ki, figyelembe véve azon
versenyeket ahol a "Certificat d’Aptitude au Championnat International de Troupeau de la FCI"
("CACITR", díj a “FCI International Herding Champion” címért) adományozható.
1.2. Ezekért a rendezvénykért az FCI díjat számít fel, melynek összegét az FCI Közgyűlése határozza meg.
A díj befizetése a CACITR rendezvény megtartása iránti kérelem beérkezésekor esedékes még akkor is,
ha a CACITR cím nem került kiadásra.
1.3. Bármely FCI tagszervezet rendezhet CACITR versenyeket az FCI szabályzatok szerint. A
tagszervezetek egyedüli felelőssége annak meghatározása, hogy mely versenyeiken adhatják ki a
CACITR címet, de az FCI-nek be kell nyújtaniuk a kérelmüket, melyet az FCI később írásban hagy jóvá.
1.4. A Nemzeti Kutyás Szervezeteket (FCI tagokat) tájékoztatni kell az FCI által engedélyezett CACITR
versenyekről az FCI hivatalos rendezvénytervében.
1.5. Az FCI által jóváhagyott versenyeket a következőképp kell megjelölni: "FCI CACITR cím kiadásával járó
Nemzetközi Verseny ". Az ilyen versenyek katalógusán az FCI logót egyértelműen jelölni kell a
következő kifejezéssel együtt: "Fédération Cynologique Internationale (FCI)”.

2.

KÉRELMEK

2.1. Az FCI által engedélyezett CACITR versenyekre vonatkozó kérelmeket az FCI Főtitkárságának, és az
illetékes bizottság felelős személyének kell beküldeni legkésőbb 3 hónappal, legkorábban 4 évvel a
verseny dátuma előtt, az FCI tagszervezeten keresztül. Az FCI Terelőkutyás Bizottsága elkészíti a
rendezvénynaptárt és megküldi az FCI Hivatalának, hogy megküldje az FCI összes tagjának és
szerződéses partnerének.
2.2. A szakterületet (Terelés) vagyis a CACITR cím odaítélésének szabályait (Nemzetközi Terelőverseny IHT, Gyűjtő vagy Hagyományos Stílus, 3. Osztály), egyértelműen fel kell tüntetni a kérelemben.

3.

KORLÁTOZÁSOK

3.1. Az FCI csak abban az estben engedélyez egyazon napon több versenyt, amennyiben azok légvonalban
legalább 200 km távolságban vannak egymástól, azaz legalább 200 km van 2 azonos szakterülethez
tartozó (terelés) verseny között. Ellenkező esetben pedig az engedély csak akkor adható ki, ha az a
rendező szervezet, amelyik hamarabb megkapta az engedélyt egyetért a másik engedélyezésével.
3.2. CACITR címet adó verseny nem rendezhető meg, a szakterület Világ- vagy Európa bajnokságával
azonos napon.
3.3. Egy CACITR verseny egy vagy több fajta számára megnyitható, de csak az 1. sz. MELLÉKLETBEN
felsoroltak számára.
3.4. A CACITR versenyek nyitottak kell legyenek azon kutyák számára, akik megfelelnek a részvételi
feltételeknek (jogosultságuk van a versenyen való induláshoz, időben beküldik jelentkezésüket,
stb.).
3.5. A CACITR rendezvények minimális résztvevő létszáma 3 kutya.
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4.

KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK / KUTYÁK RÉSZVÉTELE

4.1. Az ISO-minősítésű mikrochip és a tetoválás egyformán elfogadott. Amennyiben valamely országban
nem áll rendelkezésre leolvasó berendezés, a résztvevő köteles egy megfelelő berendezést magával
vinni.
4.2. Az FCI által jóváhagyott CACITR verseny keretében különböző „versenyszintek” rendezhetők meg,
azonban a CACITR cím csak a legmagasabb szinten adható ki (3. osztály) (IHT-3 TS & IHT-3 CS).
4.3. A jelentkezés során csatolni kell a tulajdonos állandó lakóhelye szerinti Nemzeti Kutyás Szervezet
által kiadott, az adott osztályban való indulásra jogosító igazolás másolatát.

5.

CÍM ÉS CÍMVÁROMÁNYOSSÁG KIADÁSA

5.1. Ahhoz, hogy jogosult legyen a CACITR vagy Reserve CACITR címre a kutyának:
a) meg kell jelenjen az FCI TERELŐRENDEZVÉNYEKRE NEVEZHETŐ TERELŐ KUTYAFAJTÁK
LISTÁJÁN mely az FCI Nemzetközi Terelőrendezvények Szervezésének Általános Feltételei
(NHAT-HWT-IHT) mellékletét képzi;
b) regisztrálva kell lennie egy, az FCI által elismert törzskönyvben (azaz a törzskönyv
mellékletében való bejegyzés érvénytelen);
c) tiszta fajtájúnak kell lennie. A kutyát tiszta fajtájúnak kell tekinteni, ha a törzskönyve
minimum 3 teljes generációt (14 kutyát) tartalmaz az FCI által elismert törzskönyvben vagy
annak mellékletében, azaz a kutya nevét, valamint az FCI által elismert törzskönyv/a
törzskönyv mellékletének jelét és a regisztrációs számát is tartalmazza
d) legalább 15 hónapos;
e) legalább egy “NAGYON JÓ“ eredményt szerzett egy az -FCI által támogatott- nemzeti vagy
nemzetközi kiállításon.
5.2. Csak egy CACITR és Reserve CACITR cím adományozható egyetlen versenyen.
5.3. A СACITR odaítéléséhez, a kutyának első helyen kell végeznie és legalább “NAGYON JÓ“ minősítést
kell szereznie.
5.4. A Reserve СACITR, odaítéléséhez, a kutyának második helyen kell végeznie és legalább “NAGYON
JÓ“ minősítést kell szereznie.
5.5. A CACITR vagy Reserve CACITR címek nem automatikusan kapcsolódnak a megszerzett
minősítéshez: azt a bírók értékelése alapján ítélik oda. Ha a kutya nem rendelkezik a szükséges
tulajdonságokkal, a bírónak jogában áll a cím kiadását megtagadni.
5.6. Amennyiben a versenyen, amelyen a CACITR címért küzdők bírálata alapján több kutya is
ugyanazt a pontszámot éri el, a rangsor mindig a következők szerint áll fel:
1) ha az összpontszám azonos, akkor a Hagyományos Stílusban a Nyáj feletti felügyelet feladata
míg Gyűjtő Stílusban a kifutás (begyűjtés) pontszáma dönt,
2) ha a pontok így is megegyeznek, akkor a TS-ben a Viselkedés míg CS-ben az elhajtás válik
döntővé,
3) ha azonban ezek a pontszámok is megegyeznek, a bíró saját felelősségére dönt.
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6. CACITR CÍM IGAZOLÁSA
6.1. A CACITR javaslatokat a megfelelő bírók adják ki. A végső igazolást az FCI állítja ki. Annak ellenőrzése,
hogy a javasolt kutyák megfelelnek-e a CACITR cím kiállításához szükséges követelményeknek (az 5.
pontban kifejtett követelmények kivételével), az FCI Főtitkárságának a feladata.

7. BÍRÓK
7.1. Értékelést és minősítést csak olyan nemzetközi bírók végezhetnek, akiket az illetékes Nemzeti
Kutyás Szervezet az adott szakterületre vonatkozó engedéllyel látott el. Ezen túl kötelesek kizárólag
az érvényes FCI vizsgaszabályzat szerint eljárni.
7.2. Egy bíró csak azután bírálhat külföldön, miután anyaországának FCI által elismert Nemzeti Kutyás
Szervezete az aktuális vizsgára írásban felhatalmazta.
7.3. A bírót időben, előzetesen értesíteni kell a bírálandó kutyák számáról. A versenyszervező
felelőssége, hogy előzetesen írásban elküldje ezeket, valamint az esemény helyére és idejére
vonatkozó információkat a bíró számára.
7.4. A bírói díj a meghívó ország Nemzeti Kutyás Szövetségének egyedi szabályaitól vagy a rendező és
bíró közti írásos megegyezéstől függ. A bírót a meghíváskor tájékoztatni kell a bírói díjról.

8. VERSENYVEZETŐ ÉS SEGÍTŐK
8.1. A bírót munkája során mindig támogatni kell egy versenyvezetővel vagy szükséges segítőkkel.
8.2. Ezen személyeknek folyékonyan kell a bíró által előnyben részesített nyelvet beszélni, amelynek az
FCI négy hivatalos nyelvének egyikének kell lennie. Ezeknek a személyeknek alaposan kell ismerniük
az FCI szabályzatait, valamint annak az országnak a speciális előírásait, ahol a vizsga megrendezésre
kerül. A rendező/szervező nem bízhat meg olyan személyt, a bíróról való gondoskodással, aki részt
vesz a versenyen..
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9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.1. A CACITR verseny minden egyes szervezőjének követnie kell az FCI szabályzatokat, valamint az
illetékes FCI tagszervezet Nemzeti Kutyás Szövetség szabályait és törvényeit. Ezek a szabályok nem
lehetnek ellentétesek az FCI szabályaival.
9.2. Jelen szabályokat az FCI Terelőkutya Bizottsága tárgyalta meg és dolgozta ki angol nyelven. Vita
esetén (különös tekintettel az idegen nyelvekre történő fordításoknál) a szabályzat hiteles verziója az
angol nyelvű szöveg.
9.3. Ezen szabályokat a 2013 februárjában Madridban tartott FCI Általános Bizottsági ülés hagyta jóvá.
9.4. A félkövér, dőlt betűkkel írt változásokat az FCI Általános Bizottsága a 2017. augusztusi kievi ülésén
hagyta jóvá. Hatályos: 2018. január 1-től.
1.sz. MELLÉKLET: FCI TERELŐRENDEZVÉNYEKRE NEVEZHETŐ TERELŐ KUTYAFAJTÁK LISTÁJA, MELYEK
JOGOSULTAK CACITR VAGY RESERVE CACITR CÍM ELÉRÉSÉRE (mellékelve az FCI Nemzetközi
Terelőrendezvények Szervezésének Általános Feltételei (NHAT-HWT-IHT)-ben).
A 2018. március 17-18-án Prágában tartott FCI Terelőszabályzati szemináriumon ismertetett hibák
javításának illetve az ott elhangzott megjegyzések jelzése a szövegben: Példa
Fordította és javította: Keve Gábor
2018. április 12-25 közötti vitát követően egyetlen és hivatalos fordításnak elfogadta a MEOESZ Terelő
Sportbizottság és Terelő Bírói Testület Budapesten tartott 2018. április 28-i ülése.
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