Směrnice pro udělování CACT na národních
zkouškách v pasení
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Trialy CACT v souladu s předpisy ČMKU je oprávněna pořádat každá členská organizace FCI.
ČMKU je výlučně odpovědné určit, na kterých trialech je možné udělovat CACT. Žádost o
schválení trialu CACT je pořádající organizace povinna zaslat ČMKU.
O trialech CACT musí být pořadatelem trialu CACT informovány členské organizace oficiálním
rozpisem.
Trialy, které byly schváleny ČMKU jako CACT, musí být označeny takto: Trial CACT.

2. ŽÁDOSTI
Žádosti o uspořádání trialu CACT schváleného ČMKU musí být zasílány čmku pověřené osobě
nejpozději 3 měsíce před a nejdříve 4 roky před datem trialu. Termín konání CACT musí být
uveden v kalendáři akcí ČMKU pro daný rok.
Na žádosti musí být bezpodmínečně uvedena disciplína (pasení).
3. OMEZENÍ
Pořádání trialů v tentýž den FCI povolí pouze v případě když se budou konat v místech
vzdálených od sebe vzdušnou čarou minimálně 200 km; jinak je možné udělit povolení pouze
pokud pořadatel, který předložil žádost jako první, dá souhlas žadateli druhému.
Žádný trial CACIT v dané disciplíně nesmí být pořádán v den Mistrovství světa v téže disciplíně
(Herding, Utility, Tracking).
4. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY / PŘIJETÍ PSŮ
Pro identifikaci psů jsou přípustné mikročipy (norma ISO) i tetování. Pokud v příslušné zemi
nejsou k dispozici čtecí skenery, musí si účastník přinést skener vlastní.
V rámci trialu CACIT schváleného FCI mohou být uspořádány různé výkonnostní úrovně, ale
CACIT může být udělen pouze na úrovni nejvyšší (třída 3).
K přihlášce musí být přiložena kopie osvědčení od příslušné kynologické organizace dokládající,
že se pes požadované výkonnostní úrovně smí zúčastnit.
5. OCENĚNÍ
Titul CACT nebo Res. CACT může být udělen pouze těm psům, kteří:
•

získali ocenění minimálně VELMI DOBRÝ na některé výstavě psů (důkaz musí být
předložen spolu s přihláškou k trialu)

•

získali ocenění minimálně VELMI DOBRÝ na příslušném trialu, CACT není na ocenění
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automaticky vázán,
•

patří podle terminologie plemen FCI k plemenům podrobovaným pracovní zkoušce pasení ve
skupinách 1, 2 a 5 (Herding).

6. POTVRZENÍ CACT
Návrhy na udělení CACT předkládají příslušní rozhodčí. Konečné potvrzení provede sekretariát
ČMKU. Úkolem sekretariátu ČMKU je zkontrolovat, zda navrhovaní psi splňují požadavky pro
udělení ocenění CACT .
7. ROZHODČÍ
Rozhodování a hodnocení psů mohou provádět pouze rozhodčí pověření svou národní organizací
k rozhodování v dané disciplíně. Jsou povinni rozhodovat v souladu s příslušnými platnými
předpisy FCI.
Rozhodčí smí působit v jiné zemi pouze poté, co mu to bylo písemně povoleno členskou
organizací FCI, ke které přísluší.
O počtu psů které bude posuzovat musí být rozhodčí informován s dostatečným předstihem.
Organizátor trialu je povinen poslat rozhodčímu tyto informace, i informace o místu a datu akce,
předem a písemně.
Odměny rozhodčím závisejí na individuálních předpisech zvoucí národní organizace, nebo na
písemné smlouvě mezi rozhodčím a organizátorem trialu. O ustanoveních ohledně odměn musí
být rozhodčí informován při doručení pozvánky.
8. VEDOUCÍ AKCE A ASISTENTI
Rozhodčímu musí při práci vždy pomáhat vedoucí akce nebo potřební asistenti.
Tyto osoby musí plynule ovládat preferovaný jazyk rozhodčího, kterým musí být jeden ze čtyř
pracovních jazyků FCI. Musí dobře znát předpisy FCI i zvláštní předpisy země, kde se trial koná.
Organizátor nesmí úkolem starat se o rozhodčího pověřit osobu, která se má účastnit trialu.
9. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ
Každý organizátor trialu CACT je povinen řídit se předpisy FCI a pravidly a zákony příslušného
národního kynologického klubu, který je členem FCI. Tato pravidla nesmí být v rozporu
s předpisy FCI.

Schváleno na zasedání KJ ČR dne 25.10.2008
Schváleno předsednictvem ČMKU dne ……..2008 Řád nabývá platnosti od
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