Regulament pentru examenul de lucru limieri  caini consacrati
1. Organizare si desfasurare

1.1 Examinarea la proba de lucru limieri caini consacrati se va face cu
respectarea stricta a acestui regulament cat si cu respectarea celorlalte
regulamente AChR iar arbitrii sunt delegati de catre Colegiul de Arbitrii
al AChR.
1.2 Examenul are ca scop stabilirea capacitatii de conlucrare dintre un
caine deja bine instruit si conductorul sau pe urma de vanat ranit in
conditii de vanatoare reala.

2. Arbitrarea cainilor
2.1 . In cadrul acestui examen se va urmari si arbitra:
a.
b.
c.
d.
e.

lucrul la coarda pe urma rece
haituirea vanatului,
stabilizarea vanatului si latratul pe loc la acesta
bocitul,
comportamentul la vanatul cazut.

2.2 Lucrul incepe la minim 4 ore de la ranirea vanatului, cainele trebuind
sa gaseasca si sa arate conductorului locul unde incepe urma, lucrand
pana la prima zacatoare la coarda. La cererea arbitrului, cainele trebuie
sa lucreze de aici fara coarda, sa gaseasca vanatul ranit, sal haituiasca si
sal stabilizeza (opreasca), pana cand conductorul poate aplica focul de
gratie.
2.3 Cainele poata sa paraseasca urma de maxim 2 ori putand fi repus pe
urma cu acordul arbitrului. Astfel are de trei ori sansa de a face un
parcurs.

2.4 Se considera urma parasita daca cainele se distanteaza fata de urma
la o distanta mai mare de 50m in lateral.
2.5 Dupa ce vanatul este impuscat, se urmareste comportamentul
cainelui, acesta neavand voie sa manance din vanat, fapt ce duce la
descalificare.
2.6 Daca urma este mai scurta de 6oo de metri si nu se poate aprecia
lucrul privind haituirea si stabilizarea vanatului cainele nu se poate
califica, acesta putand relua oricand proba.
2.7 Evaluarea se face prin note, de la 0 la 4 in functie de aprecierea
arbitrului, acesta putand face si o aprecere descriptiva a lucrului cainelui
si a conducatorului.
2.8 La acest examen se pot prezenta numai caini care au promovat
examenul anterior, (proba pentru caini debutanti) si care au implinit
varsta minima de 18 luni.
2.9 Examenul se considera promovat numai daca a fost recuperata piesa
de vanat impuscata, indiferent de prestatia cainelui si daca la toate
probele a obtinut minim nota 3.
2.10 Se poate acorda titlui CACIT, RCACIT, CACT, RCACT numai unui caine
care a obtinut note maxime la toate probele si daca examenul a fost
anuntat si aprobat ca atare.
Datorita complexitatii, duratei si limitarii posibilitatilor din terenurile de
vanatoare, organizatorul isi rezerva dreptul de a limita numarul de
inscrieri.

A ceste regulament a fost aprobat de Consiliul Director A ChR la
Bucuresti in data de 19.02.2011.

