REGULAMENTUL FCI DE LUCRU DE MARE CHETA
PENTRU CAINI PONTATORI INSULARI
Probele de mare cheta, in plus fata de dispozitiile generale continute in
regulamentul de lucru pentru caini pontatori insulari, se desfasoara dupa urmatoarele
reguli speciale:
Art. 1. Aceste probe au ca scop: evaluarea celor mai buni reproducatori, care se
vor evidentia prin calitatea mirosului, stilul chetei, rezistenta, disponibilitate in dresaj,
mentinerea calitatilor si deprinderilor la cel mai inalt nivel pe parcursul examinarii.
Art. 2. Aceste probe sunt caracterizate de : prezentarea in cuplu, rapiditatea
deplasarii, amplitudinea chetei, consens.
Art. 3. Probele se vor tine numai pe potarnichi salbatice.
Art. 4. Deplasarea tipica rasei, va trebui sa fie rapida, energica, sustinuta, cainele
nu trebuie niciodata sa scada ritmul.
Art. 5. Cheta va fi extinsa, fara a fi dezordonata. Cainele va trebui sa acopere
terenul cu inteligenta si metodic, la dispozitia conducatorului, straduindu-se sa nu lase
niciodata in urma potarnichi; trebuie in orice moment sa ramana “in mana”
conducatorului, mentinandu-si la maxim initiativa.
Art. 6. Pentru a obtine calificativul “Excelent”, cainele va trebui sa fileze natural
si fara ajutor.
Art. 7. Cainele trebuie sa respecte sau sa ignore vanatul cu par.
A nu face aret (“a sari” sau “a zbura”) vanatul cu pene, daca acesta nu este potarniche, nu
este eliminatoriu.
Art. 8. Aretul in concurs este obligatoriu, el trebuie sa fie spontan, fara ajutorul
semnelor conducatorului, vocii acestuia sau a fluerului, dar odata ce consensul a fost clar
demonstrat, poate fi sustinut prin semn. Este preferabil ca conducatorul cainelui care face
consens, sa il prinda in lesa pe acesta, numai dupa terminarea actiunii concurentului sau.
Refuzul consensului este eliminator, fara justificari. Oricum, pentru un caine care nu a
avut ocazia sa faca consens in timpul diferitelor probe, indoiala va fi in avantajul sau ( se
da credit cainelui).
Art. 9. Arbitrii vor tine cont de faptul ca un caine care, fara frica de a se
compromite, strabate cu ardoare terenul, are mult mai mult merit decat unul care cauta, in
principal, sa evite greselile, fie pentru ca ii lipsesc mijloacele, fie pentru ca conducatorul
il retine. Arbitrii vor trebui, mai mult ca orice,sa evidentieze cainii de mare valoare.
Art. 10. Pentru atribuirea calificativelor, arbitrii vor tine cont de metodica si
amplitudinea chetei, de modul de identificare a vanatului, de rapiditatea deplasarii, de

rezistenta, de modul de purtare al capului, de stil,de modul si siguranta aretului, de
initiativa si inteligenta descoperiirii vanatului, de prudenta cu care il apropie si il fileaza,
de ascultare si, in sfarsit, de comportamentul cainelui in prezenta vanatului.
Art. 11. Proba de mare cheta va fi arbitrata de trei arbitri, dintre care cel putin doi
calificati pentru “mare cheta” si recunoscuti de F.C.I..
Presedintele juriului va sta in centru cu un arbitru la dreapta si unul la stanga sa,
suficient de departati de presedinte, in asa fel incat, in teren denivelat, sa nu fie vreo
actiune a cainelui care sa poata scapa.
La orice greseala eliminatorie, arbitrul din lateral, trebuie sa avertizeze
presedintele, care va evalua oportunitatea intreruperii turului.
La finele turului fiecarui cuplu, arbitrii se vor reuni cu presedintele si fiecare va
indica, dupa propria parere, punctele in favoarea sau defavoarea calor doi caini , tocmai
arbitrati.
Art. 12. Calendarul international:
Tarile europene, care organizeaza probe de primavera de mare cheta, trebuie sa
stabileasca un calendar European, in care, fie din ratiuni climatice, fie pentru a permite o
buna participare, va fi prevazut ca in lunile februarie si martie aceste probe sa se
organizeze in Italia si in tarile fostei Iugoslavii si, succesiv, in alte tari europene.
Art. 13. C.A.C.I.T.
C.A.C.I.T.-ul va fi atribuit probelor, doar daca cererea va fi facuta cu 8 saptamani
inaintea probei si daca drepturile de contributie se platesc in momentul cererii.
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