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IX. RULES AND REGULATIONS FOR THE WORLD
CHAMPIONSHIP OF PRACTICAL HUNTING FOR BRITISH
AND CONTINENTAL POINTERS.

IX. ПРАВИЛНИЦИ И РАЗПОРЕДБИ ЗА СВЕТОВНИТЕ
ШАМПИОНАТИ ПО ПРАКТИЧЕН ЛОВ ЗА ОСТРОВНИ
И КОНТИНЕНТАЛНИ КУЧЕТА, РАБОТЕЩИ СЪС
СТОЙКА

Art.IX.1. In 1978 an Organizing Committee made
up of the representatives of the countries
participating in the contest created a World
Championship of Practical Hunting for Pointers. In
1999 the name of the championship was modified.
This championship has been organized yearly with
great success. The World Championship of
Practical Hunting for Pointers gained a prominent
international reputation among dog-fanciers.

Чл.IX.1. През 1978 г. Организационен комитет,
съставен от представителите на държавиучастнички в състезанието, учреди Световен
шампионат по Практичен Лов за кучета,
работещи със стойка. През 1999 г.
наименованието на шампионата е променено.
Този шампионат се организира ежегодно с
голям успех. Световният шампионат по
практичен лов за кучета, работещи със стойка,
се ползва с голяма международна репутация
сред любителите на кучета.
Чл.IX.2. От 1 юли 2004 г. FCI признава този
шампионат, наречен Световен шампионат по
практичен лов за кучета, работещи със стойка.
Това състезание, в което участват отбори,
представляващи държави-членки на FCI, се
провежда всяка година в различна държава
измежду всички участнички.
Чл.IX.3. Целта на Световния шампионат по
практичен лов за кучета, работещи със стойка,
е да насърчи рационалното използване на
птичарите от ловците, като се поставя акцент
върху ползата в лова в международно
състезание от високо равнище, и в същото
време се дава възможност на ловците да се
срещнат на едно голямо състезание.

Art.IX.2. From July 1st, 2004 the FCI recognizes this
championship, named World Championship of
Practical Hunting for Pointers. This trial, where
teams representing the FCI member countries are
entered, takes place every year in a different
country among all participants.
Art.IX.3. The goal of the World Championship of
Practical Hunting for Pointers is to promote the
rational use of the pointers by the hunters,
emphasizing, in a high-level international
competition, his usefulness for hunting, while
allowing the hunters to meet together during a
great competition.

GENERAL PROVISIONS

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Art.IX.4. The general provisions provided for in the
Official Regulations of the International Field Trials
for British Pointers and the Official Regulations of
the International Field Trials and Hunting Tests for
Continental Pointers are fully applicable except
special conditions foreseen in the present
regulations.

Чл.IX.4. Общите разпоредби, предвидени в
официалните разпоредби за Международните
полеви изпитания за островни птичари и в
официалните разпоредби за Международните
полеви изпитания и ловни изпити за
континентални
птичари,
са
напълно
приложими, с изключение на специалните
условия, предвидени в настоящия правилник.

CONTEST DESCRIPTION

ОПИСАНИЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Art.IX.5. The World Championship of Practical Чл.IX.5. Световният шампионат по практичен
Hunting for Pointers consists of two Autumn лов за кучета, работещи със стойка, се състои
International Hunting Quest Shooting Game Field от две есенни международни полеви
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Trials. The tests are run in pairs (braces).
Art.IX.6. The field trials include ground work as
well as water work. The work must reflect an exact
image of hunting (rough shooting). If possible, a
piece of game will be shot during the field work.
The dog is judged by his behaviour before and
after the shot. Before the shot, the dog must hunt
and point. After the shot, he must find the dead or
injured game and retrieve it.

Art.IX.7. The terms and conditions of the Autumn
International Hunting Quest Shooting Game Field
Trial, provided for in the Official Regulations of the
International Field Trials for British Pointers and in
the Official Regulations of the International Field
Trials and Hunting Tests for Continental Pointers,
are fully applicable, except the particular
conditions foreseen in these regulations.

състезания по лов с отстрел на дивеч.
Състезанията се провеждат по двойки.
Чл.IX.6. Полевите състезания включват работа
на поле, както и работа във вода. Работата
трябва да бъде точно отражение на един лов.
Ако е възможно, по време на работата на поле
трябва да бъде отстрелян един брой дивеч.
Оценява се поведението на кучето и до след
изстрела. Преди изстрела кучето трябва да
претърси и маркира. След изстрела то трябва
да открие убития или ранен дивеч и да го
апортира.
Чл.IX.7. Сроковете и условията за Есенния
международен полеви изпит по лов с отстрел
на дивеч, които са разписани в официалните
разпоредби за Международните полеви
изпитания за островни птичари и в
официалните разпоредби на Международните
полеви изпитания и ловни изпити за
континентални
птичари,
са
напълно
приложими,
освен
особените
условия,
предвидени в настоящия правилник.

ORGANIZATION

ОРГАНИЗАЦИЯ

Art.IX.8. An Organizing Committee was created
and is charged of supervising the championship
arrangements. This committee takes all necessary
initiatives to the good completion of the
championship. It is allowed to propose any
authorized modifications provided that they are
not contradictory with the present regulations.

Чл.IX.8. Създаде се Организационен комитет,
който отговаря за надзора върху организацията
на шампионата. Този комитет поема всички
необходими
инициативи
за
доброто
провеждане на шампионата. Той има право да
предлага всякакви официални изменения при
условие, че те не противоречат на настоящия
правилник.
Чл.IX.9. Организационният комитет се състои
от официални представители, определени по
един от всяка държава-участник в шампионата.
Този комитет избира президент и секретар и
трябва да провежда срещи поне веднъж
годишно по покана от президента. Всеки
официален представител, определен от своята
държава, има право на един глас, и решенията
се вземат с обикновено мнозинство. Разходите
за пътуване и престой на членовете на
Комитета ще се поемат от държавите, които те
представляват.
Чл.IX.10. Организационният комитет най-малко
една година по-рано определя държавата, на
която ще бъде възложено организирането на

Art.IX.9. The Organizing Committee is made up of
official representatives appointed one by each
country participating in the Championship. This
Committee will elect a president and a secretary
and will meet at least once per year on invitation
of the president. Every official representative,
appointed by his/her country, has only one vote
and the decisions are taken by simple majority.
The travelling and lodging expenses of the
Committee members will be in charge of the
countries they represent.
Art.IX.10. The Organizing Committee designates,
at least one year in advance, the country which
will be entrusted with the organization of the
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World Championship of Practical Hunting for
Pointers.
Art.IX.11. The Organizing Committee will assign
the organization of the World Championship of
Practical Hunting for Pointers either to a national
canine society member of the FCI or to a purebred
specialized association recognized by the national
cynological organisation (NCO) of its country or to
a national federation of hunters. In any case, the
patronage of the FCI and the CACIT must be
requested by the national cynological organisation
(NCO) of the organizing country.

Световния шампионат по практичен лов за
кучета, работещи със стойка.
Чл.IX.11. Организационният комитет възлага
организацията на Световния шампионат по
практичен лов за кучета, работещи със стойка,
или на национална киноложка организация,
член на FCI, или на специализирана асоциация
за чистопородно развъждане, припозната от
националната киноложка организация (НКО)
на съответната държава или на национален
съюз на ловците. Във всички случаи,
патронажът от страна на FCI и присъждането на
CACIT трябва да бъдат поискани от
националната киноложка организация на
държавата-организатор.

COMPOSITION OF THE NATIONAL TEAMS

ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОТБОРИ

Art.IX.12. Every country will be allowed to enter a
team of British Pointers and/or a team of
Continental Pointers. Every team should be
composed by a minimum of two and a maximum
of four dogs. A substitute dog can be appointed for
each team, provided that it has been previously
notified according to the terms of the present
regulations.
Art. IX.13. The only dogs allowed to compete are
those registered with the studbooks or the
appendix to the studbooks of an FCI member
organisation or contract partner as well as those
registered with the studbooks or appendix to the
studbooks of a non FCI member organisation with
which the FCI has entered into a cooperation
agreement of mutual recognition of studbooks
(AKC, KC, CKC).

Чл.IX.12. Всяка държава ще има право да
запише един отбор островни птичари и/или
един отбор континентални птичари. Всеки
отбор трябва да бъде съставен от минимум две
и максимум четири кучета. Куче-резерва може
да бъде определено във всеки отбор при
условие, че то е предварително посочено,
съгласно условията на настоящия правилник.
Чл. IX.13. Право на участие имат само кучета,
които са регистрирани в племенните книги или
приложенията към племенните книги на
организация, член на FCI или асоцииран член,
както и онези, регистрирани в племенните
книги или в приложенията към племенни книги
на организация, не член на FCI, с която FCI е
сключила споразумение за сътрудничество за
взаимно признаване на племенните книги
(AKC, KC, CKC).

Owner
Must have the nationality of the country for which
his/her dog will compete or must have his/her
legal residence for a minimum of 12 months in the
country for which his/her dog will compete.
If the owner has a double nationality, he/she can
choose either country without any restriction. If
difficulties arise, they must be referred to the FCI
General Committee for final settlement.

Собственик
Трябва да е с националност от държавата, за
която неговото/нейното куче ще се състезават,
или да е законно пребиваващ в държавата, за
която неговото кучето ще се състезава, от не
по-малко от 12 месеца.
Ако собственикът има двойно гражданство, той
може да избере една от държавите, без
ограничение. Ако възникнат затруднения, те
трябва да бъдат отнесени към Генералния
комитет на FCI за окончателно становище.
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Dog
Must have been registered with the studbook or
the appendix to the studbook of the country for
which it will compete for a minimum of 12
months.
Handler
No matter his/her nationality, the handler will not
be allowed to compete for more than one country
and will be authorized to handle a maximum of 4
dogs.
Art.IX.14. This contest is open to all competitors.

Куче
Трябва да е било регистрирано в племенната
книга или приложението към племенната
книга на държавата, за която ще се състезава,
от не по-малко от 12 месеца.
Водач
Без
разлика
от
неговата/нейната
националност, водачът няма право да се
състезава за повече от една държава и може
да води максимум 4 кучета.
Чл.IX.14. Това състезание е отворено за всички
състезатели.
Art.IX.15. Each team will be represented by a team Чл.IX.15. Всеки отбор ще се представлява от
leader appointed by the national organisation of водач на отбора, определен от националната
the country in question.
организация на съответната държава.
ENTRIES

ЗАПИСВАНИЯ

Art.IX.16. The organizing association must receive
the application with the exact composition of each
team (including the substitute dog) at least three
days before the Championship date.
Art.IX.17. The entries will only be valid if they are
accompanied by:
a. the name, breed, sex, date of birth, stud book
registration number, tattoo number as well as the
number of the working record book of the dog; all
should appear on the programme;

Чл.IX.16. Организаторът трябва да получи
заявка с точния състав на всеки отбор
(включително на кучето-резерва) не по-късно
от три дни преди датата на шампионата.
Чл.IX.17. Записванията ще са валидни само, ако
се придружават от:
a. име, порода, пол, дата на раждане,
регистрационен номер в племенната книга,
номер на татуировка, както и номер на
работната книжка на кучето; всичко това
трябва да бъде вписано в програмата;
b. the names and addresses of the breeder, the b. имената и адресите на развъдчика,
owner and the handler; all should appear on the собственика, водача; всичко това трябва да
programme.
бъде вписано в програмата.
ENTRY FEE

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Art.IX.18. The amount of the entry fee per
competitor is annually set fixed by the organizing
committee, and the entry fee should be paid to
the organizing association before the start of the
Championship.

Чл.IX.18. Размерът на таксата за участие на
всеки състезател се определя ежегодно от
организационния комитет, и таксата за участие
трябва да бъде заплатена на организатора
преди началото на шампионата.

DISTRIBUTION OF THE DOGS

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КУЧЕТАТА

Art.IX.19. The drawing of lots to establish braces
(pairs) and their running order will be done the eve
of each trial in the evening. Drawing will be
managed by the secretary of the organizing
committee.

Чл.IX.19. Тегленето на жребии за определяне
на двойките и реда на тяхното участие ще се
извършва вечерта преди всяко състезание.
Тегленето ще се ръководи от секретаря на
организационния комитет.
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Art.IX.20. A handler may present dogs in only one Чл.IX.20. Един водач може да представя кучета
series of one of the two competitions.
само в една серия на едно от двете състезания.
JURY

СЪДИИ

Art.IX.21. The jury of each series, as well as the
jury of each eventual barrage, will be made up of
three judges of different nationality; of which one
will act as president.
Art.IX.22. The formation of the juries will be
supervised by the organizing committee which will
make sure the presidents of the different juries
have different nationalities.

Чл.IX.21. Съдийският състав за всяка серия,
както и съдийският състав за всеки евентуален
бараж ще бъде от трима съдии с различна
националност; от които един ще е главен.
Чл.IX.22. Формирането на съдийските състави
ще бъде наблюдавано от организационния
комитет, който трябва да следи главните съдии
на съдийските състави да бъдат от различна
националност.
Art.IX.23. The travelling expenses of the judges Чл.IX.23. Пътните разноски ще се заплащат от
will be paid by their national canine organisation техните национални киноложки организации, а
whereas the organizing association will take care организаторът ще се грижи за разходите за
of the accommodation expenses and meals.
настаняване и храна.
GAME

ДИВЕЧ

Art. IX.24. The trials will be run on game birds that
are usually hunted with pointers. However, for the
classification, the good points, but not the faults,
except pursuit, taken on all other game, can be
taken into consideration. A dog cannot be
classified if he has not at least a valid point on
game bird/s usually hunted with pointers. The
valid game can be limited by decision of the
organizing committee. This restriction must be
announced by the organizing committee before
the beginning of the contests.

Чл. IX.24. Състезанията ще се провеждат на
пернат дивеч, на който обичайно се ловува с
кучета, работещи със стойка. Все пак, за
класацията могат да бъдат взети предвид
всички добри реализации на друг дивеч, без да
се отчитат грешките, с изключение на
преследване на дивеч. Никое куче не може да
има класиране, освен ако не е реализирало
поне една коректна стойка. Видовете дивеч,
които ще се зачитат, могат да бъдат
ограничени с решение на организационния
комитет. Това ограничение трябва да бъде
обявено от организационния комитет преди
началото на състезанието.

JUDGING/CLASSIFICATION

СЪДЕНЕ/КЛАСАЦИЯ

Art. IX.25. The judges should let every brace (pair)
work fifteen minutes, even in case of an
eliminating fault of one of the dogs in the brace. In
this case, the rest of that round will be run “for the
honour” by the eliminated dog but, previously, the
president of the jury must inform the handler.
However, all dogs proving to be insufficient in pace
or in quest, or interfering with their brace mate by
persistently following him or by false pointing or
by refusal of backing (honouring) one point of his

Чл. IX.25. Съдиите трябва да дадат възможност
на всяка двойка да работи петнадесет минути,
дори и в случай на елиминираща грешка на
едно от кучетата в двойката. В този случай,
останалата част от този тур ще бъде проведена
"за слава" от елиминираното куче, но преди
това главният съдия трябва да уведоми водача.
Обаче, ще бъдат спирани всички кучета, които
покажат недостатъчна скорост или недобро
търсене, или които пречат на партньора си в
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brace mate, will be stopped.

Art.IX.26. A dog that has not made a point on
bird/s of the species referred to in Article 24 and
has not retrieved game will not get any award. If
the dog didn't have the opportunity to retrieve
game during his work, a cold retrieve of a game
bird will be arranged, preferably immediately after
the action, or at latest at the end of his round.
Art.IX.27. The dog that has, once, consciously
flushed game bird(s) of the species referred to in
the article 24 or twice missed or stumbled upon
(bumped into) game birds of the species referred
to in Article 24, will be eliminated. A dog that has,
once, without justification, missed behind or
stumbled upon (bumped into) game bird(s) of the
species mentioned in article 24, cannot get more
than “Very Good”.
Art.IX.28. A water retrieve test is mandatory for all
awarded dogs. It will take place in deep water on a
dead duck. In case of refusal the dog cannot be
rated more than Very Good.

двойката, като постоянно го следват или чрез
празни марки, или като не секундират на една
от марките на своя партньор в двойката.
Чл.IX.26. Ако едно куче не е маркирало
птица/птици от вида, посочен в член 24, и не е
апортирало дивеч, не може да бъде класирано.
Ако кучето не е имало възможност да апортира
дивеч по време на своя тур, ще се организира
апорт на студен дивеч, за предпочитане
веднага след реализацията или най-късно в
края на неговия тур.
Чл.IX.27. Куче, което веднъж умишлено вдигне
без марка птица/птици от вида, посочен в член
24, или два пъти пропусне или прегази дивеч
от вида, определен в член 24, се елиминира.
Куче, което веднъж без основателна причина е
пропуснало или се е блъснало в дивеч от вида,
посочен в член 24, не може да получи оценка,
по-висока от Много добър.
Чл.IX.28. Изпит за апорт от вода е
задължителен за всички класирани кучета. Той
се провежда в дълбока вода с мъртва патица. В
случай, че кучето откаже, то не може да получи
оценка, по-висока от Много добър.

PRIZES

ПРИЗОВЕ

Art.IX.29. To establish an order for the titles,
points will be assigned to the awarded dogs
according to the results they achieved during the
two days, and following the quotations below:

Чл.IX.29. За да се установи ред на титлите, на
кучетата с класация ще се присъждат точки,
съответстващи на резултатите, които те са
постигнали през двата дни и съгласно
таблицата по-долу:
CACIT
12 точки
RCACIT
11 точки
CAC
10 точки
RCAC
09 точки
Отличен 1
08 точки
Отличен (от 2-ро място)
07 точки
Много добър
04 точки
Добър
02 точки
Точките не се сумират.

CACIT
RCACIT
CAC
RCAC
1st Excellent
Excellent (from the 2nd place)
Very Good
Good
The notes are not cumulative.

12 points
11 points
10 points
09 points
08 points
07 points
04 points
02 points

Art.IX.30. The classification for a team is
determined by the total of points obtained by the
team members over the two days of the contest,
in accordance with the above quotation system. A
team must have at least two dogs classified to

Чл.IX.30. Класирането за отбора се определя от
общия брой точки, получени от членовете на
отбора през двата състезателни дни, съгласно
горепосочената система за оценяване. За да се
появи в списъка с призовите места, един отбор
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appear in the list of the prices.
Art.IX.31. The team standing “first” is declared
“World Champion Team of Practical Hunting” for
the year in course. The team classified second gets
the title of “World Vicechampion Team of Practical
Hunting” for the year in course.

Art.IX.35. In case of equal points, a barrage will
take place for the assignment of the title.

трябва да има най-малко две класирани кучета.
Чл.IX.31. Отборът с най-много точки се обявява
за "Отбор Световен шампион по практичен
лов" за текущата година. Отборът, класиран на
второ място, получава титлата "Отбор
Вицесветовен шампион по практичен лов" за
текущата година.
Чл.IX.32. В случай на равенство на точките ще
се взема предвид най-високият брой
класирани кучета във всеки отбор.
Чл.IX.33. Класирането за индивидуалните титли
се определя от общия брой точки, получени от
всяко куче през двата състезателни дни,
съгласно
горепосочената
система
за
оценяване. Едно куче трябва да има най-малко
оценка Отличен, за да може да се разглежда за
присъждане на титла. Освен това, то трябва да
е участвало и в двата дни на състезанието и да
е преминало апорта от вода при своето
участие.
Чл.IX.34. Кучето, което се класира на първо
място, се обявява за "Световен шампион по
практичен лов" за текущата година. Кучето,
класирано на второ място, получава
"Вицесветовен шампион по практичен лов" за
текущата година.
Чл.IX.35. При равенство на точките, се
провежда бараж за присъждане на титлата.

DISPUTES

СПОРОВЕ

Art.IX.36. The judging and the jury's appreciations
are final and definitive.
Art.IX.37. In case of possible disputes, they will be
settled immediately by the members of the
organizing
committee
present
at
the
Championship.

Чл.IX.36. Отсъждането и оценките на съдиите и
на журито са окончателни и определящи.
Чл.IX.37. В случай на евентуални спорове, те ще
се уреждат на място от членовете на
организационния комитет, присъстващи на
шампионата.

Art.IX.32. In case of equality of points, the highest
number of classified dogs in each team will be
taken into consideration.
Art.IX.33. The classification for the individual titles
is determined by the total of points obtained by
each dog over the two days of the contest, in
accordance wit the above quotation. A dog must
have, at least, an “Excellent” to be eligible for a
title. In addition, he must have run the two days of
the contest and have passed the water retrieves
he has been submitted to.

Art.IX.34. The dog standing “first” is declared
“World Champion of Practical Hunting” for the
year in course. The dog standing “second” is
declared “World Vice-champion of Practical.

Преводът е извършен за Национален клуб
Курцхаар България.
http://www.kurzhaar-bgclub.com
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