Regulamentul naþional al probelor de lucru
pentru câinii de aret insulari ( solo ºi in cuplu )
CAPITOLUL I – ORGANIZAREA
Articolul 1
Pot lua partela probe, doar câinii de rasa purã, înscriºi sau care se pot înscrie într-o carte de
origine recunoscutã de F.C.I.
Articolul 2
Participarea la probele recompensate cu C.A.C.I.T. este deschisã câinilor citaþi la art.1. Totodatã,
participarea la probele de mai sus, poate fi limitatã, ori pe baza titlurilor de merit ( calificãri obþinute
precedent ), ori în baza sexului, ori din motiv de neconcordanþã a mãrimii terenului cu numãrul de câini,
care oricum nu poate fi mai mic de 6 câini sau 6 cupluri, care trebuie acceptaþi în ordinea în care se
înscriu, numai sã :
 Aceste limitãri sunt dinainte anunþate în programul competiþiei;
 Aceste probe cu participare limitatã, nu trebuie sã fie în proporþie superioarã de 1 la 3 în
raport cu numãrul total de C.A.C.I.T.-uri obþinute anual în fiecare þarã.
De asemenea se autorizeazã o limitare la participarea cu echipe la cupe, campionate europene
sau mondiale.
Articolul 3
Prevederile acestui regulament, vor fi aplicate riguros, în special în ceea ce priveºte urmãtoarele
puncte :






Daca concursul este împãrþit în mai multe pãrþi, repartizarea câinilor în diferite baterii, va
fi efectuatã de organizator, þinându-se cont de faptul cã un conducãtor de câine poate
prezenta in maxim 2 baterii.
Femelele în cãlduri pot fi prezentate doar la sfârºitul probelor, într-o baterie ºi între ele,
cu condiþia ca organizatorul sã fie înºtiinþat dimineata.
Data limitã a înscrierilor : nu va fi acceptatã nici o înscriere dupã finalizarea înscrierilor.
Absenþilor nu le va fi rambursatã taxa de înscriere, dacã nu comunicã absenþa cu minim
5 zile înainte de concurs, excepºie fãcând femelele în cãlduri, câinii rãniþi sau bolnavi,
care se pot declara absenþi în dimineaþa concursului, prezentând un certificat veterinar,
sau în cazuri de forþã majorã.

Articolul 4
Nu sunt admiºi câinii agresivi, câini afectaþi de maladii contagioase, câini aparþinând persoanelor
descalificate, ori facând parte din asociaþii sau cluburi nerecunoscute F.C. I.
Articolul 5
Câinii, pânã sã fie excluºi, trebuie sã fie prezenþi la apelul care se va face în locul de întâlnire ºi
ulterior trebuie sã fie la dispoziþia arbitrului.
Articolul 6
Asociaþia organizatoare îºi rezervã dreptul de a anula probele în caz de forþã majorã.Aceasta va
rambursa taxa se participare, sau o parte din ea.

Articolul 7
Recunoaºterile F.C.I. vor fi eliberate numai dacã la proba respectivã au fost prezenþi cel puþin 6
câini.
Articolul 8
Repartizarea câinilor va fi fãcutã de organizatori, în timp ce formarea cuplurilor ºi ordinea tuturor,
vor fi fãcute prin tragere la sorþi.
La probele în cuplu, dacã numãrul de câini este impar, arbitrii vor desemna un câine care va
participa cu ultimul rãmas.plecând de la 13 câini sau 13 cupluri, organizatorul poate divide concursul în
doua baterii. O proba trebuie sã se desfãºoare obligatoriu pe parcursul unei singure zi, cu excepþia
cazurilor de forºã majorã.
Articolul 9
Fiecare competiþie în cuplu va trebui arbitratã de cel puþin 2 arbitrii calificaþi, recunoscuþi de F.C.I.,
iar cele cu un singur câine, de cel puþin un arbitru calificat, recunoscut de F.C.I.
În proba de cuplu, juriul se va dispune în teren în aºa fel încât sã poatã controla permanent
acþiunile celor 2 concurenþi. În caz de greºealã eliminatorie, trebuie anunþat imediat preºedintele, care va
evalua dacã întrerupe turul.
La finele turului fiecãrui cuplu, arbitrii se vor reuni cu preºedintele ºi fiecare va indica, dupã
pãrerea lui, punctele în favoarea sau defavoarea fiecãruia dintre câinii care au fost examinaþi.
CAPITOLUL 2 – MÃSURI DE ORDINE
Articolul 10
În ceea ce priveºte mãsurile de ordine, sunt aplicabile regulamentele în vigoare în fiecare þarã,
numai sã nu vinã în contradicþie cu prevederile F.C.I.
CAPITOLUL 3 – PREZENTAREA
Articolul 11
Nici câinele, nici conducãtorul nu vor purta în timpul prezentãrii aparate sau instrumente
coercitive.
Articolul 12
Conducãtorul va trebui în orice caz sa urmeze indicaþiile arbitrilor; vocea ºi fluierul vor fi utilizate
doar cu maximã discreþie ºi în condiþii în care nu prejudiciazã pe ceilalþi concurenþi.
În proba în cuplu, conducãtorii vor merge cot la cot.
Dupã un aret, conducãtorul trebuie sã ia câinele în lesã ºi sã se punã la dispoziþia preºedintelui
juriului.
Articolul 13
La începutul fiecãrui tur, va fi acordat un minut de toleranþã, în timpul cãruia punctele luate vor fi
socotite, erorile nu vor fi eliminatorii, dar juriul poate þine cont de ele în clasificare.
O ocazie nefructificatã sau eºuatã þn acest minut, nu autorizeazã automat o a doua chemare.
În cazul schimbãrii terenului, cu prinderea câinelui în lesã, timpul va fi suspendat pânã la reluare.
La reluare, la fel ca ºi la rechemare, nu sunt considerate erori sãltarea sau trecerea peste vânat în timpul
primului pasaj sub vânat, din dreapta sau din stânga.

Articolul 14
Primul tur, care trebuie sa aibe loc dacã este posibil cu vânt favorabil, trebuie sã dureze minimum
15 minute, dacã nu se comite o greºealã eliminatorie, sau câinele nu este în nota concursului. În cuplu,
dacã un câine este eliminat, înainte de sfârºitul turului, concurentul sãu va sfârºi timpul sãu, pe cât
posibil, dupã ce toate cuplurile ºi-au desfãrat turul lor ºi înainte de rechemare.
Articolul 15
Arbitrii pot rechema un câine de câte ori considerã necesar ºi pentru cât timp vor, sau îl pot
clasifica într-un singur tur. Durata rechemãrii este lãsatã la libertatea maximã a arbitrilor.
Articolul 16
În momentul în care se anunþã concluzia turului nu mai conteazã nici un punct ºi nici o grºealã, în
afarã de faptul când câinele fuge ºi nu poate fi reþinut prompt de cãtre conducãtor, ceea ce constitue o
greºealã ce nu permite eventual decât obþinerea C.Q.N., dacã parcursul a fost de mare valoare.
Articolul 17
Arbitrii vor face în aºa fel încât toþi câinii sã aibã aceleaþi condiþii de lucru. Aceºtia vor trebui sã
þinã cont de inteligenþa de lucru urmãritã în condiþii dificile ºi în caz de dubiu vor interpreta situaþiile în
avantajul câinelui.
Articolul 18
Va fi obligatoriu sã se tragã cel puþin un foc de armã, la un punct al fiecãrui câine, atunci când
vânatul este in zbor.
Articolul 19
Nu va fi recompensat un câine care nu a luatcel puþin un punct pe vânatul prevãzut în program:
 În timpul probelor de primãvarã ºi probelor de varã, echivalentul probelor de primãvarã,
conteazã doar punctele pe vânat natural cu pene. ( potârnichi sau eventual fazani, þinând
cont de vânatul prezent în þarã )
 În timpul probelor de varã ºi de toamnã de vânãtoare practicã, care trebuie sã se
desfãºoare obligatoriu în perioadele de vânãtoare stabilite de legislaþia þãrii
organizatoare, vor conta toate punctele pe vânatul anunþat în program, rãmânând ferm
stabilit, cã un punct la vânat cu pãr va putea fi recompensat doar cu EXCELENT.
Un punct poate începe cu luarea urmei vânatului, urmatã de aret, de un eventual filaj, cu sãltarea
la comandã, de imobilitate la plecarea vânatului, ºi înþelepciune la focul de armã ( în aport ). Se terminã
cu prinderea câinelui în lesã de cãtre conducãtor.
Nu poate fi acordat punct la vânatul cu pene, dacã acesta nu zboarã. Câinele trebuie sã fileze cu
hotãrâre ºi uºurinþã, în faþa conducãtorului ºi doar la comanda acestuia, menþinând contactul cu vânatul.
Arbitrii se vor arãta foarte severi cu câinii, care fileazã cu dificultate sau pe care conducãtorul e obligat sa
îi ajute.
Sunt tolerate filajele lungi, dar energice ºi decisive. Refuzul de a fila la ordin, este eliminatoriu.
Filajul la ordin, nu trebuie confundat cu activitatea spontanã a câinelui care se aproprie de vânat, înaintea
venirii conducãtorului, pentru a þine contactul cu sursa de miros.
Articolul 20
C.Q.N. va fi acordat doar acelor câini cu mari calitãþi naturale, care, pe un parcurs de cel puþin 10
minute au fãcut un aret la vânatul prezent, dar care a comis o eroare de dresaj eliminatorie, sau care, cu

ocazia probei de vânãtoare practicã, refuzã aportul unui animal doborât în timpul aretului sau în timpul
probei de aport “ la rece” .
Articolul 21
Arbitrii nu trebuie sã-ºi bazeze clasificarea doar pe numãrul de puncte acumulate, ci mai presus,
pe calitatea punctului sau punctelor fãcute. Vor tine cont în particular de modul de deplasare, de stilul
fiecãrei rase, de pasiunea pentru vânãtoare, de eficacitate, de puterea olfactivã si de modul de
descoperire a vânatului, de iniþiativa ºi inteligenþa în timpul chetei ( cãutãrii ).
De asemenea, se va þine cont de decizia cu care se aproprie de vânat ºi de prudenþa cu care îl fileaza, de
ascultare ºi dresaj.
Cãutarea ( cheta ) va fi intensã, în funcþie de rasã, de tipul de probã, de natura terenului.
Câinele trebuie sã strãbatã cu inteligenþã ºi metodã terenul desemnat. Câinele trebuie sã fie tot
timpul la dispoziþia conducãtorului, menþinându-ºi cea mai amplã iniþiativã.
Modul de deplasare tipic rasei, trebuie sã fie energic ºi susþinut, câinele nu trebuie deloc sã
coboare ºtacheta.
La orice ezitare a juriului în interpretarea unei acþiuni, câinele va profita de beneficiul îndoielii ( se
va da credit câinelui ).
La sfârºitul parcursului tuturor câinilor, juriul va da o calificare ºi o cotaþie, dupã urmãtorul tabel :
PUNCTAJ
0–5
5 – 10
10 – 15
15 – 20

CALIFICATIV
INSUFICIENT
BUN
FOARTE BUN
EXCELENT

Articolul 22
Pentru obþinerea C.A.C.I.T., câinele trebuie sã aibã o prestaþie impecabilã ºi de primã importanþã,
fãrã nici o greºealã. În cazul atribuirii a mai multe C.A.C., în diverse baterii ale aceleiaºi competiþii, va fi
fãcutã o departajare la sfârºitul zilei, pentru atribuirea C.A.C.I.T.
Barajul va fi arbitrat în baza calitãþii cãutãrii ( chetei ) ºi a stilului rasei, cu excepþia refuzului
ascultãrii. Pentru a fi clasificat câinele, nu trebuie sã comitã nici o greºealã eliminatorie. Pentru a fi
clasificat excelent, este obligatorie imobilitatea spontanã la plecarea vânatului. Câinele care a întâlnit ºi a
fãcut sã zboare vânatul prevãzut în program, fãrã justificare poate obþine maxim FOARTE BINE.
Articolul 23
Sunt considerate defecte eliminatorii :
 Câine insuficient ( în deplasare, chetã sau dresaj ) dupã tipul de probã, sau care nu
exprima în primele minute;
 Câinele care nu poate fi stãpânit ºi care nu rãspunde la nici o chemare, sau care are o
chetã net inferioarã notei concursului;
 Câinele care latrã cu insistenþã;
 Câinele care in cuplu îºi deranjeazã în mod evident propriul concurent ( taloneazã, aret
fals ) ;
 Câinele care în cuplu nu respectã spontan aretul concurentului ( consens ). În
vânãtoarea practicã va fi tolerat ajutorul discret al consensului ;
 Câinele care intenþionat a fãcut sã zboare o datã vânatul, dupã ce a luat clar contact cu
el ;
 Câinele care a trecut peste vânat sau care a fãcut sã sarã vânatul prevãzut în program
de 2 ori , fãrã justificare;
 Câinele care a fãcut 3 areturi susþinute în mai multe direcþii fãrã prezenþa vânatului;
 Câinele care în timpul parcursului sau dupã un aret, urmãreºte vânatul cu pãr sau pene,
fãrã sã se întoarcã la primele chemãri ;

 Câinele fricos la focul de armã;
În plus la vânatoarea practicã :
 Câinele care nu gãseºte un animal doborât a cãrui prezenþã a fost constatatã de juriu în
teren;
 Câinele care deterioreazã evident o piesã de vânat ( jumuleºte );
 Câinele care refuzã aportul la cald sau rece cu menþiuneacã aportul se va face cu
vânatul prevãzut în program.
Articolul 24
Decizia juriului se ia cu majoritatea arbitrilor, în caz de egalitate este decisiv votul preºedintelui.
Deciziile arbitrilor sunt inapelabile.
Articolul 25
La sfârºitul competiþiei, preºedintele juriului trebuie sã anunþe ºi sã comenteze rezultatele ºi sã
prezinte organizatorilor clasificarea câinilor care au obþinut o calificare ( EXC., F.B., B ) înainte de
plecarea arbitrilor.
Articolul 26
Dispoziþiile acestui regulament constituie un minim impus oricãrei þãri afiliate F.C.I.
Regulamentele naþionale pot prevedea doar criterii mai severe.
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