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1. BEVEZETŐ
1.1. Évente csak egy (1) FCI Hagyományos Stílusú Terelő Európa Bajnokságot (FCI-HEC) lehet tartani.
1.2. Az FCI-HEC egy háromnapos esemény, két nap a selejtező futamok, az utolsó nap a döntő számára.
1.3. A «TERELŐ RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (NHAT – HWT – IHT)» erre az
eseményre is vonatkoznak.
1.4. Minden, az FCI teljes jogú tagjakén működő Nemzeti Kutya Szervezetnek (NCO), amely FCI Terelő Európa
Bajnokságot (FCI-HEC) kíván szervezni, ezirányú kérelmét írásban kell benyújtania az FCI Terelőkutya
Bizottsága elnökének, legkésőbb 2 évvel a rendezvény tervezett dátuma előtt, még az FCI Terelőkutya
Bizottságának éves ülése előtt.
1.5. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a Kutya Szervezet (NCO) nevét;
b) a rendezvény dátumát;
c) a rendezvény helyszínét;
d) a rendezvény szervezéséért felelős Kutya Szervezet nevét, címét, telefonszámát és email címét;
e) az NCO aláírását.
1.6. Az FCI Terelő Kutya Bizottságának kell megbíznia a Kutya Szervezetet az FCI-HEC megszervezésével.
1.7. A Szervező Bizottság (organizing committee - OC), amíg a verseny tart, felhatalmazást kap a verseny
törlésére vagy újraütemezésére törvényi, közbiztonsági, vészhelyzeti vagy időjárási okokból.
1.8. A házigazda Kutya Szervezet az FCI minden Európai Kutya Szervezetét meghívja a rendezvényre.
1.9. Az FCI-HEC Szervező Bizottsága az FCI Terelő Kutya Bizottsága felügyelete alatt működő Kutya Szervezet
felügyelete alatt dolgozik.
1.10. A Szervező Bizottságnak ki kell jelölnie egy versenyigazgatót, aki a rendezvényhez kapcsolódó
valamennyi feladatért felelős. A versenyigazgatónak a rendezvény teljes időtartama alatt elérhetőnek
kell lennie a bírók számára. A versenyigazgatónak időben tájékoztatni kell a bírókat a versenypálya
minden részletéről és a nevezők számának alakulásáról.
1.11. A Szervező Bizottság a rendezvény előtti napra megszervezi a meghívottak találkozóját, amelyen részt
vesznek a bírók, az FCI Terelő Kutya Bizottság elnöke, valamint a szponzorok.
1.12. A Kutya Szervezetnek a CACITR cím visszaigazolása érdekében kérelmet kell benyújtania az FCI-hez.

2. HELYSZÍN
2.1. Az FCI-HEC kültéri helyszínének kiválasztásakor a következő kritériumokat kell figyelembe venni:
a) a helyszínnek a szabadban kell lennie és alkalmasnak kell lennie a rendezvényre;
b) képesnek kell lennie arra, hogy nagy számú embert kényelmes és biztonságos körülmények között
lásson vendégül;
c) könnyen megközelíthetőnek és jól kitáblázottnak kell lennie;
d) elegendő és elkülönített parkolóhelyet kell biztosítani a tisztviselőknek, versenyzőknek és
látogatóknak
e) elegendő és tisztességes mosdóval kell rendelkeznie;
f) külön VIP és sajtótájékoztatási területet kell biztosítani;
g) elkülönített területet kell biztosítani a kutyák tartására és sétáltatására;
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h) a kempingezési lehetőségek az egész rendezvény lényeges elemei; tisztességes kempingterületet kell
felajánlani, és a szállodák listáját, stb. elérhetővé kell tenni egy weboldalon vagy egy brosúrában;
i) megfelelő biztonságot kell biztosítani a helyszínen és annak környékén.

3. PÁLYA
3.1. Az FCI-HEC-t olyan területen kell megszervezni, amely elég nagy ahhoz, hogy a látogatók, a birkák és a
kutyák számára maximális biztonságot nyújtsanak, és lehetőséget biztosítsanak a futamok
lebonyolítására.
3.2. Tilos a pályát a rendezvény előtti estétől kezdve használni. A használt területnek, a karám méretének és
az akadályoknak a nyájban lévő birkák számának megfelelőnek kell lennie.
3.3. A területnek, a karámnak és az akadályoknak biztonságosnak kell lenniük a kutya, a birkák és a felvezető
számára is.
3.4. A karám kerítésének meg kell akadályoznia a kutya be-, illetve a birkák kijutását a karámból.
3.5. A birkák várakoztatására vagy pihentetésére szolgáló karámokat úgy kell elhelyezni, hogy azok ne
lehessenek a szemkontaktusban a felvezetővel és kutyájával, valamint a velük dolgozó birkákkal.
3.6. A növényzetnek olyan alacsonynak kell lennie, hogy ne akadályozza a kutyát a látásban.

4. A PÁLYA KELLÉKEI
4.1. Minden felszerelésnek meg kell felelnie a HAGYOMÁNYOS STÍLUSÚ NEMZETKÖZI TERELŐVERSENYEK
(IHT-3) szabályzatának.
4.2. Karámokra, vagy más területekre van szükség, ahol a birkákat a futamok előtt, illetve, ha szükséges, az
egyes futamok után össze lehet gyűjteni. A különböző karámok/boxok/… lehetnek azonos, vagy
különböző helyeken is, de mindig oly módon kell elhelyezni, hogy azok ne lehessenek láthatók a
versenyterületen lévő birkák számára.

5. TECHNIKAI FELSZERELÉS
5.1. Weblapot kell létrehozni a Szervező Bizottság nemzeti nyelvén és angolul is. A weblapnak minden
szükséges információt tartalmaz, és rendszeresen frissíteni kell annak érdekében, hogy mindenki
megkapja a legfrissebb információkat.
5.2. Szükséges egy hangosbemondó rendszer – Public Address System (PAS) – legalább egy mikrofonnal a
rendezvény titkára, illetve eggyel a kommentátor számára. A PAS-nak biztosítania kell, hogy minden
közlemény világos és érthető legyen mindenki számára. A közleményeknek a szervező bizottság nemzeti
nyelvén és angolul is el kell hangzania.
5.3. Rendelkezésre kell állnia az összes résztvevő nemzet himnuszának, valamint zenét kell biztosítani a
megnyitó és a záró ünnepség ideje alatt.
5.4. Rendelkezésre kell állnia a résztvevő országok, valamint a házigazda Nemzeti Kutya Szervezet és az FCI
(az FCI által használt) zászlójának is. A megnyitó – a csapatvezetők által vitt zászlók mellett – minden
nemzet esetén az adott ország nevét tartalmazó névtáblát is biztosítani kell.
5.5. Fénymásolókra is szükség van ahhoz, hogy elegendő nyomtatási kapacitást biztosítsanak az összes
szükséges lista késedelem nélküli előállításához.
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5.6. Minden versenyző startszámot kap. Ezen a következő szöveget kell feltüntetni: «FCI Herding European
Championship 20XX» (esetleg az ország vagy a hely neve, ahol az eseményt rendezik). Ezt startszámot a
versenyzők számára biztosítani kell. A versenyzőknek a startszámot a futamuk teljes ideje alatt viselniük
kell.
5.7. Tisztviselők:
a) titkárság (az eredmények és az adminisztráció biztosítására szolgáló csapat);
b) a bírók melletti asszisztens – ringtitkár – (jegyzetelés és időmérés céljából);
c) elegendő biztonsági őr a parkolás és a belépés megszervezésére (a rendezvény bejáratánál);
d) legalább két ember a kutyák mikrochipjének és dokumentumainak ellenőrzésére;
e) elegendő segítő a pálya felépítéséhez;
f) elegendő kutyás segítő a birkáknak a futamra való előkészítéséhez;
g) legalább egy kommentátor (angol nyelvű);
h) tolmács, ha szükséges;
i) egy állatorvos, vagy állatorvosi klinika, amely «hatósági állatorvosként» van kijelölve.
5.8. A titkárság feladatai:
a) a helyszín különböző területein megjeleníteni az eredményeket, futamsorrendet, időbeosztást;
b) elegendő bírálati lap előkészítése;
c) a szükséges dokumentumok előkészítése az adminisztráció számára;
d) minden szükséges információval rendelkezik – a csapatok és a közönség számára fontos
futamsorrend, pályaterv, eredmények, stb.;
e) győződjön meg róla, hogy a fent említett szükséges információk a VIP területre ugyanúgy, mint a
Sajtószolgálat területére továbbításra kerültek.
5.9. A Szervező Bizottság biztosítja a katalógust, mely minden releváns információt tartalmaz a kutyákról és a
felvezetőkről – országonként felsorolva. A katalógus tartalmazza továbbá az FCI-HEC ütemtervét, a
Szervező Bizottság tagjainak listáját, a nyeremények listáját, valamint azt, hogy ki adományozta őket.
5.10. Az 1., 2., 3. helyezések díjazásának átadásához dobogót kell biztosítani.
5.11. A Szervező Bizottság elegendő számú – az eredményeket és a helyezéseket tartalmazó – listát bocsát az
FCI Terelő Kutya Bizottság küldöttei rendelkezésére. Két ugyanilyen listát kell elküldeni az FCI irodába. A
listák a hiánytalan eredményeket tartalmazzák. A Bajnokság utolsó napján az eredményeket közzéteszik
a versenyzők és nézők számára jól látható táblán.

6. BÍRÓK
6.1. Az FCI Terelő Kutya Bizottság dönt a bíróknak a rendezvényen végzett munkájáért járó tiszteletdíjról.
Egynél több bíró esetén az egyiket közülük vezetőbírónak kell kinevezni. Ha lehetséges, legalább egy
bírónak a házigazda országban kell élnie. Minden bírónak a saját NCO-ja által jóváhagyott és elismert
bírónak kell lennie.
6.2. A bíróknak a területen a nyájat elég közel követve kell mozogni ahhoz, hogy megfigyelhessék az összes
gyakorlatot.
6.3. A vezetőbíró jogosul leállítani a futamot sérülés vagy más ok miatt akkor is, ha a felvezető nem ért egyet
vele.
6.4. A bírók naponta maximum nyolc órát bírálhatnak, kivéve a szüneteket.
6.5. A bírói kör dönt egy futam időtartamáról a nevezések függvényében.
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6.6. A bírók összessége teljes joggal rendelkezik a pálya, az akadályok, illetve az akadályok sorrendjének
megválasztásában, és a versenyigazgató a bírók által jelzett módon előkészíti a futamokat. A bírói kar
határozza meg, hogy milyen egyedi feladatokra van szükségük, és azokat hogyan értékelik az adott
feltételek mellett.
6.7. A verseny előtti pályabejáráson a vezetőbírónak el kell magyaráznia ezeket a résztvevőknek; javasoljuk,
hogy a bírói kar készítse el a pályarajzot.
6.8. Az összes bíró értékel minden kutyát, az eredmény az egyes kutyák összes eredményének átlaga lesz.
6.9. A bírálati lapokat ki kell tölteni a pontszámokkal, a bírónak alá kell írnia, ki kell egészíteni a minősítéssel,
és továbbítani kell őket a titkárságra.
6.10. A Szervező Bizottságnak fedeznie kell a bírók költségeit, azaz:
a) napidíj;
b) utazási költségek;
c) szállás és étkezés az ott tartózkodás ideje alatt;
d) egy ajándéktárgyat vagy a Bajnokság emléktárgyát kell a bíróknak adni.

7. NEMZETI CSAPATOK
7.1. Az FCI-HEC-en résztvevők száma maximum 20 kutyára korlátozódik naponta.
7.2. Minden egyes Nemzeti Kutya Szervezet létrehozza a saját értékelési rendszerét az FCI-HEC számára.
7.3. Az első nevezési határidő lejárta előtt a Nemzeti Kutyás Szervezetnek informálnia kell a Szervező
Bizottságot arról, hogy hány kutyát tud küldeni az Európa Bajnokságra.
7.4. Minden válogatottnak 2 kutyája és 1 tartalék kutyája lehet, amely az őket küldő Nemzeti Kutya
Szervezetet képviseli.
7.5. A válogatott mérete lehet nagyobb, ez a résztvevő országok számától függ. A Szervező Bizottság
határozhatja meg az adott határidő után. A Szervező Bizottságnak a Nemzeti Kutya Szervezetek által
alkalmazott felelős személy olyan gyorsan értesítenie kell erről, amilyen gyorsan csak lehetséges.
7.6. Minden egyes felvezető maximum 2 kutyával dolgozhat.
7.7. Minden egyes Nemzeti Kutya Szervezetnek nevezési lapon kell feltüntetni a kutyák nevét, külön a
válogatott és külön a tartalék kutyákat.
7.8. Az első két kvalifikációs nap összeredményei alapján a 12 legmagasabb pontszámú kutya kerül a
döntőbe, amelyre az utolsó napon kerül sor. Minden kutyát annak kell felvezetnie, aki a kvalifikációs
napokon felvezette.
7.9. Minden versenyzőnek egy, az FCI-hez tartozó Nemzeti Kutya Szervezet tagjának kell lennie. A versenyzők
nevezését a Nemzeti Kutya Szervezeten keresztül kell végezni. A nevezésnek tartalmaznia kell a
tulajdonos(ok) és a felvezető nevét, amennyiben nem azonosak, és minden szükséges információt a
kutyáról.
7.10. Az Európa Bajnokságban való részvétel jogát a következő elvek szerint lehet megadni:
a) a felvezető törvényes állampolgársága;
b) a kutya felvezetője – állampolgárságától függetlenül – nem versenyezhet egynél több ország
válogatottjában;
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c) a kutyának a rendezvény dátuma előtt minimum 6 hónappal az őt versenyeztető ország
törzskönyvében, vagy törzskönyvének mellékletében regisztrálva kell lennie;
d) a kutyának igazolnia kell egy sikeres eredményt (legalább 60 pontot) egy FCI IHT-3 TS versenyen.
7.11. Ha egy kutya bármilyen okból nem tud résztvenni a rendezvényen, a válogatott csapatvezetőjének
azonnal értesítenie kell a rendezvényszervezőt. A visszavonás megerősítését követően a csapatvezető
megadhatja a tartalék kutya és a felvezető nevét a kvalifikációs nap kezdete előtt.
7.12. A Szervező Bizottság tagjai nem vehetnek részt az FCI Európa Bajnokságon felvezetőként.

8. DÍJ
8.1. Az FCI-HEC olyan verseny, amelyben sorrendet és győztest hirdetnek; az első 3 hely nem megosztható.
8.2. Ha a kutyáknak azonos pontszámuk van, az a kutya győz, akinek a legtöbb pontja van a védelmi
feladatokban (majd a karám következik, azután a bírói ponttáblázat alapján következő pontok).
8.3. Minden egyes kvalifikációs nap győztese megkapja a CACITR címet, amennyiben kitűnő minősítést
kapott, és a bírók úgy döntenek, hogy kiadják a CACITR címet.
8.4. A döntőben a legmagasabb pontszámú, kitűnő minősítésű kutya megkapja az „FCI Terelő Európa Bajnok”
címet.
8.5. A legmagasabb pontszámú Nemzeti válogatott (a két legjobb kutyája pontszámának összege) megkapja
az „FCI Terelő Európa Csapat Bajnok” címet.

9. ÓVÁS
9.1. A bírók döntése végleges és vitathatatlan. Kifogás vagy óvás csak a terelő szabályok be nem tartása miatt
lehetséges. Minden óvást a csapatvezetőnek kell benyújtania a versenyigazgató (vezetőbíró) felé.
9.2. A fenti szabályokra tekintettel, a versennyel, vagy a fenti szabályok bármelyikével kapcsolatos minden
kérdés és óvás, amelyet a bírók vagy a Szervező Bizottság még nem rendezett, az „Óvási Bizottságnak”
figyelembe kell vennie. Az „Óvási Bizottság” munkáját az FCI Terelő Kutya Bizottságának elnöke (vagy
küldötte) vezeti, tagjai a bírók és a versenyigazgató. Az „Óvási Bizottság” határozata végleges és
kötelező érvényű és nem tartozik egy bíróságra sem.

10. BIZTOSÍTÁS
10.1. A szervezőnek olyan szerződést kell kötnie, amely elegendő biztosítékot ad a személyzetnek,
pályafelügyelőnek, a versenybíróknak, a segítőknek és a segítő kutyáknak.
10.2. Minden versenyző köteles megtéríteni a kutyája által okozott károkat. Minden versenyző köteles
igazolni a regisztrációs kérelmével, hogy rendelkezik a kutyatartás következményeire vonatkozó
nyilvános felelősségi irányelvekkel.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11.1. Jelen szabályokat az FCI Terelőkutya Bizottságának 2017. április 20-23-i Interlaken-i (Svájc) ülésén
fogadták el.
11.2. Jelen szabályokat az FCI Általános Bizottságának kijevi ülése 2017 augusztusában jóváhagyta,
2018. január 1-i hatályba lépéssel.
11.3. Fordítási eltérések esetén a szabályzat hiteles verziója az angol nyelvű szöveg.
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