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PRAVIDLA EVROPSKÉHO POHÁRU POLNÍCH ZKOUŠEK GRANDE 
QUETE PRO
BRITSKÉ STAVĚCÍ PSY

V roce 1950 FRANCIE, BELGIE, ITÁLIE A ŠVÝCARSKO založily Mezinárodní polní zkoušky
velkého hledání nazvané „Evropský pohár Grande Quête“, ve kterém soutěží tým zastupující
zakladatelské země a týmy zemí, které se připojily později.
Tuto soutěž řídí všeobecná ustanovení obsažená v mezinárodních pravidlech polních zkoušek
pro britské stavěcí psy (jednotlivce a páry) a mezinárodní pravidla polních zkoušek Grande
Quête pro britské stavěcí psy. Pro Evropský pohár platí následující pravidla:
Komise FCI pro britské stavěcí psy navrhuje, aby se tato soutěž organizovala 
střídavě
v jednotlivých zemích, a zajistí, aby se tento návrh dodržoval. Evropský pohár nelze
organizovat vícekrát než dvakrát po sobě v téže zemi.
Pořádající země je povinna informovat předsedu Komise FCI pro britské stavěcí psy písemně
nejpozději do 15. prosince o datu, ve kterém má v plánu, že se soutěž bude konat.
Každá účastnická země se musí postarat o to, aby se polní zkouška Grande Quête nekonala
v den předcházející dnu, na který je plánován Evropský pohár.
Pokud se bude země chtít zúčastnit Evropského poháru, musí o to písemně požádat
předsedu Komise FCI pro britské stavěcí psy.
Žádost bude schválena pouze v případě, že žadatelská země přijme pravidla Evropského
poháru platná ke dni jejího přijetí; nově přijatá země bude moci soutěžit v Evropském
poháru následující rok.
Pro odmítnutí přijetí Komisí FCI nebude vyžadováno odůvodnění.
Jestliže bude chtít země, která nepatří mezi zakladatelské země, organizovat tuto soutěž,
bude povinna v předcházejícím roce pořádat zkoušku Grande Quête v prostorách vybraných
k pořádání této navrhované zkoušky.
Dva rozhodčí ze zakladatelských zemí Poháru budou členy soudcovského sboru a podají zprávu 
předsedovi Komise FCI o kvalitách prostor, které byly vybrány a o výsledcích zkoušky.

SOUTĚŽÍCÍ
      
Každou zemi může reprezentovat pouze jediný tým sestávající minimálně z jednoho psa a
maximálně ze čtyř psů a dvou náhradníků.
Soutěžit mohou pouze psi zapsáni v plemenných knihách (a nikoli v „pořadníku“ nebo
„příloze“) členských organizací FCI a smluvních partnerů nebo zapsáni u organizace, která
není členem FCI, avšak jejíž plemenná kniha je uznávána FCI.
Psi lze přihlásit nejpozději 48 hodin před datem soutěže.
Každého psa z týmu může před začátkem soutěže zastoupit náhradník.
O vstupním poplatku rozhodne komise rok předem. Platba vstupního poplatku se provádí
současně s přihlášením.
Náhradní psi neplatí vstupní poplatek.
Týmy je třeba vytvořit tak, aby byly dodrženy následující požadavky:

Majitel

Majitel musí mít státní příslušnost země, za kterou bude soutěžit jeho pes, případně musí mít
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obvyklé bydliště po dobu nejméně 12 měsíců v zemi, za kterou bude jeho pes soutěžit.
Má‐li majitel dvojí občanství, může si bez omezení vybrat jednu z obou zemí. Vyskytnou‐li se
problémy, je třeba se obrátit na Generální výbor FCI, který stanoví konečné řešení.
 
Pes

Rodokmen psa musí mít exportní razítko, případně potvrzení vyvážející země starší 
6 měsíců .                                                                                                           Pes musí 
být zapsán v plemenné knize země, za kterou bude soutěžit.

Vůdce psa

Vůdce, nezávisle na své státní příslušnosti a bez omezení počtu psů, pro které má
povolení je předvádět , může soutěžit za více než jednu zemi. Psi, kteří tvoří jeho 
tým,
reprezentují zemi svého majitele.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

TVOŘENÍ PÁRŮ

Páry se vytvoří na základě losování. Psi patřící k jednomu týmu nesmí závodit společně.
Hárající feny mohou závodit za předpokladu, že nebudou rušit svého partnera, 
kterým musí
být fena.

PREZENTACE

Rozhodčí musí plnit svou funkci v souladu s ustanoveními Mezinárodních pravidel 
polních
zkoušek Grande Quête pro britské stavěcí psy.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

CÍL

Evropský pohár má za cíl, aby vynikli elitní psi, a to ti, kteří vynikají v mimořádných kvalitách 
nosu, rychlosti, vytrvalosti, stylu, schopnosti, a skvělého loveckého instinktu a ti, v jejichž 
potomstvu se pravděpodobně budou vyskytovat další skvělí traileři a velké množství kvalitních 
sportovních psů .

DOBA TRVÁNÍ

Zkouška, i když je pořádána ve dvou dnech, bude mít jen jedno pořadí a bude 
posuzována
v souladu s Mezinárodními pravidly polních zkoušek Grande Quête pro britské 
stavěcí psy.
Všichni psi absolvují celé kolo tentýž den. Nicméně rozhodčí budou moci znovu vyvolat psy
s velkými zásluhami tolikrát, kolikrát to budou považovat za nutné.

SBOR ROZHODČÍCH



Porota bude mít tři rozhodčí . Hlavní rozhodčí  bude zodpovídat za úspěšný výsledek soutěže.
Bude jmenován každoročně Komisí FCI pro britské stavěcí psy.
Státní příslušnost hlavního rozhodčího  (vedoucího poroty) a stranových porotců 
bude
stanovena Komisí FCI pro britské stavěcí psy v souladu se spravedlivým střídáním.
Rozhodčí  budou oficiálně schváleni na schůzi Komise, která se bude konat rok před Evropským
pohárem.
Komise zajistí, aby všechny země měly příležitost reprezentace jejich rozhodčím.

POSUZOVÁNÍ PSŮ

Rozhodčí  budou přísně penalizovat psy, kteří nedosahují standardu soutěží Grande Quête
nebo psy, kteří nevykazují vynikající výcvik. Cílem posouzení je primárně nechat vyniknout
elitní psy. Hodnocení je definitivní a nelze se proti němu odvolat.

KLASIFIKACE

Bodování každého psa určuje jeho individuální umístění a určuje umístění týmu a to na
základě stupnice uvedené níže:
EXC.CAC a FCI‐CACIT 12 bodů
EXC.R‐CAC a FCI‐RCACIT 11 bodů
EXC. 1. místo 10 bodů
EXC. 2. místo 9 bodů
EXC. 3. místo 8 bodů
EXC. po 3. místě 7 bodů
VELMI DOBRÝ, klasifikace 4 body
DOBRÝ 2 body
Aby se tým umístil, musí v něm být nejméně dva ocenění psi a mít minimální počet 9 bodů.

CENY

Medaile bude udělena pořádající zemí každému psu z vítězného týmu, který se účastnil
soutěže.
Pořádající země rovněž obdaruje suvenýrem každého psa, který se účastnil soutěže.
Pořádající země může udělit nepovinnou zvláštní cenu, která nebude peněžitá.
Na závěr soutěže  účastnické země udělí hlavní cenu , kterou je  Stříbrný pohár. Tento pohár zůstává
putovním.
Bude udělen vítězným týmům, které obdrží nejméně 9 bodů. Jestliže bude tým mít méně než
9 bodů, nebude pohár udělen, ale zůstane v držení předcházejícího vítěze, dokud nebude mít další
tým minimálně 9 bodů.
Základna poháru musí být dostatečně široká, aby se na ni vešla vyrytá jména vítězných psů a
bude hrazena soutěžícími zeměmi rovným dílem.
Bude‐li to zapotřebí, uhradí novou základnu poháru rovným dílem účastnické země.
Všechny země, které v budoucnu požádají o účast v Evropském poháru, uhradí svůj díl
tohoto poháru.
Všechny země, jejichž týmy se umístily třikrát první s minimem 9 bodů, ať už za sebou nebo
nikoliv, budou oprávněny, aby jméno země, vítězné roky a jména psů vítězných týmů byly
uvedeny na poháru.
Anglický text je závazný dokument.



Překlad: Barry Kraut, Frank Poretti
Změny psány tučně a kurzívou byly schváleny Generálním výborem FCI na schůzi 
online září 2020. Jsou účinné od 1. ledna 2021.


