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WSTĘP
Prawo do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa FCI mają psy:
1. należące do ras ostatecznie uznanych przez FCI, zgodnie z nomenklaturą ras FCI.
2. zarejestrowane w księgach hodowlanych uznanych przez FCI (rejestracja
w księdze wstępnej nie jest brana pod uwagę).
3. czystej rasy. Psa uznaje się za czystorasowego, gdy posiada on kompletny, minimum
trzypokoleniowy rodowód ( 14 przodków), a jego przodkowie zarejestrowani są w uznanych
przez FCI księgach hodowlanych lub księgach wstępnych z podaniem ich nazwy, skrótów
nazw uznanej przez FCI księgi rodowodowej/księgi wstępnej oraz numerów
rejestracyjnych.
Ponadto pies musi spełnić warunki niezbędne do przyznania stosownych wniosków (CACIB,
CACIT, CACIRT, CACIL, CACIAG, CACIOB), określone w odrębnych międzynarodowych
regulaminach FCI oraz inne wymagania wymienione w niniejszym regulaminie.
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I.

TYTUŁ MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI FCI
(C.I.B.) DLA RAS PODDAWANYCH I NIEPODDAWANYCH
PRÓBOM PRACY ZGODNIE Z NOMENKLATURĄ FCI.

I.1 Rasy NIEPODDAWANE próbom pracy zgodnie z nomenklaturą ras FCI
Do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności (C.I.B.) pies musi zdobyć:
a) w trzech różnych krajach, od trzech różnych sędziów, cztery wnioski CACIB, przyznane
bez względu na liczbę konkurentów
b) pomiędzy pierwszym a ostatnim CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden
dzień, na przykład 1 styczeń 2011 – 1 styczeń 2012.
Od reguł, określonych w punktach a) i b) dopuszczone są wyjątki, o ile zostaną one
zaaprobowane przez Komitet Generalny FCI.
Wszystkie wnioski o wydanie tytułu C.I.B. dla ras niepoddawanych próbom pracy musz ą być
wystosowane przez krajową organizację kynologiczną kraju, który właściciel psa
zamieszkuje w sensie prawnym.
Wniosek musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (Załącznik 1a).
Na mocy porozumień zawartych z niektórymi krajami członkowskimi/partnerami
kontraktowymi Biuro FCI mo ż e wydać tytuł na wniosek właściciela, pod warunkiem że
wpłynęły pełne wyniki wystawy i katalog.
W tym przypadku wniosek musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (Załącznik
1b)

I.2. Rasy poddawane próbom pracy zgodnie z nomenklaturą ras FCI
Do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności (C.I.B.) pies musi zdobyć:
a) w dwóch różnych krajach, od dwóch różnych sędziów, dwa wnioski CACIB, przyznane bez
względu na liczbę konkurentów
b) pomiędzy pierwszym a ostatnim CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden
dzień, na przykład 1 styczeń 2011 – 1 styczeń 2012.
Od reguł, określonych w punktach a) i b) dopuszczone są wyjątki, o ile zostaną one
zaaprobowane przez Komitet Generalny FCI.
Poza spełnieniem warunków, okre ślonych w punktach a) i b), psy ras poddawanych próbom
pracy zgodnie z nomenklatur ą ras FCI zaliczyć muszą właściwe dla danej rasy próby pracy,
na których przyznawany jest CACT, w dowolnym kraju będącym członkiem lub partnerem
kontraktowym FCI.
Data zaliczenia próby nie ma znaczenia.
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Wszystkie wnioski o wydanie tytułu C.I.B. dla ras poddawanych próbom pracy musz ą być
wystosowane przez krajową organizację kynologiczną kraju, który właściciel psa zamieszkuje
w sensie prawnym. Sprawdzenie czy próby pracy zostały prawidłowo zaliczone jest
obowiązkiem organizacji występującej z wnioskiem.
Wniosek musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (Załącznik 2).

I.2.1 Wykaz testów dla ras z grup 1, 2 i 3 (Psy użytkowe, tropiące, ratownicze)
poddawanych próbom pracy zgodnie z nomenklaturą ras FCI
Testy organizowane są zgodnie z następującymi regulacjami :




Regulamin Międzynarodowych Zawodów Psów Użytkowych FCI i
Regulamin Międzynarodowych Zawodów Psów Tropiących (IPO i IPO-FH).
Regulamin Międzynarodowych Zawodów Mondioringu (IPO-MR)
Regulamin FCI i IRO - Międzynarodowych Zawodach psów Ratowniczych
(IPO-R)

Są to jedyne testy, uprawniające do tytułu C.I.B.
1)

IPO: pies uzyskać musi w klasie 1 co najmniej 70% punktów w każdej dyscyplinie,
tzn. Tropieniu (IPO-A), posłuszeństwie (IPO-B) i obronie (IPO-C). IPO wstępne
(IPO-VO) nie jest uznawane.

2)

IPO-FH (tropienie): pies musi uzyskać co najmniej 70% punktów na dwóch
ścieżkach.

3)

IPO-NS (styl nordycki)

4)

IPO – MR (mondioring): pies musi otrzymać co najmniej 80% punktów na
poziomie 1

5)

IPO-R (ratownictwo): pies musi uzyskać co najmniej 70% puktów w klasie A
w każdej dyscyplinie (2): Praca Węchowa (Tropienie, Przeszukiwanie terenu,
Gruzowisko, Lawina lub Woda) i Posłuszenstwo i Sprawność.

!.2.2. Wykaz testów dla ras z grup 1, 2, 5 (Pasterskich), poddawanych próbom pracy
zgodnie z nomenklaturą FCI
* FCI-HWT - w stylu tradycyjnym lub angielskim
* International Sheepdog Trials (w stylu tradycyjnym lub angielskim)
są jedynymi testami, uprawniającymi do tytułu C.I.B.
1)

FCI-HWT (w stylu tradycyjnym lub angielskim): pies uzyskać musi co najmniej
60% punktów

2)

International Sheepdog Trial (w stylu tradycyjnym lub angielskim): pies uzyskać
musi co najmniej 70% punktów w klasie 1.
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I.2.3 Wykaz testów dla ras z grupy 6 , poddawanych próbom pracy
zgodnie z nomenklaturą ras FCI
Psy tych ras zaliczyć muszą test na żywej, naturalnej zwierzynie, na którym przyznawany
jest CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat National).

I.2.4 Wykaz testów dla wszystkich ras z grupy 7
Psy tych ras uzyskać muszą
* ocenę co najmniej “bardzo dobrą” na krajowych konkursach field-trial, na których
przyznawany jest CACT (Certificat d’’Aptitude au Championnat National)
lub międzynarodowych konkursach , na których przyznawany jest CACIT (Certificat
d’Aptitudes au Championnat International)
* albo co najmniej dyplom II stopnia na krajowych (CACT) lub międzynarodowych
(CACIT) testach mysliwskich “w polu i w wodzie ”
* albo co najmniej dyplom II stopnia na krajowych (CACT) lub międzynarodowych
(CACIT) wszechstronnych testach myśliwskich .

I.2.5 Spis testów dla retrieverów, płochaczy i psów dowodnych (Grupa 8),
poddawanych próbom pracy zgodnie z nomenklaturą ras FCI
Psy tych ras zaliczyć muszą test na żywej zwierzynie, na którym przyznawany jest CACT .
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II.

TYTUŁ MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA
WYSTAWOWEGO FCI (C.I.E.) DLA RAS PODDAWANYCH
PRÓBOM PRACY ZGODNIE Z NOMENKLATURĄ FCI.

Do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Wystawowego (C.I.E.) pies musi
zdobyć:
a) w trzech różnych krajach, od trzech różnych sędziów, cztery (4) wnioski CACIB,
przyznane bez względu na liczbę konkurentów
b) pomiędzy pierwszym a ostatnim CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden
dzień, na przykład 1 styczeń 2011 – 1 styczeń 2012.
Wszystkie wnioski o wydanie tytułu C.I.B. dla ras poddawanych próbom pracy muszą być
wystosowane przez krajową organizację kynologiczną kraju, który właściciel psa
zamieszkuje w sensie prawnym.
Wniosek musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (Załącznik 1a).
Na mocy porozumień zawartych z niektórymi krajami członkowskimi/partnerami
kontraktowymi Biuro FCI mo ż e wydać tytuł na wniosek właściciela, pod warunkiem że
wpłynęły pełne wyniki wystawy i katalog.
W tym przypadku wniosek musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (Załącznik
1b)

III.

PRZEPISY WSPÓLNE DLA I. I II. DOTYCZĄCE CACIB/RCACIB

III.1. Wymogi ogólne
W rasach, występujących w różnych odmianach wielkości, sierści, umaszczenia itp.,
Zgromadzenie Generalne FCI określi, czy przysługuje im jeden CACIB, czy więcej. Jeśli
powstaną przy tym jakiekolwiek wątpliwości, Komitet Generalny FCI podejmie ostateczną
decyzję po konsultacji z krajem pochodzenia rasy i Komisją Wzorców FCI.

III.2. Wymogi szczegółowe
Szczegółowe wymagania dotyczące przyznawania i zatwierdzania CACIB i RCACIB zawarte
są w Regulaminie Wystaw FCI.
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III.3. Szczegółowe przepisy dotyczące zamiany RCACIB na CACIB
RCACIB jest automatycznie zamieniany na CACIB, jeśli ten został przyznany psu (rasy
poddawanej lub niepoddawanej próbom pracy), który posiada już tytuł C.I.B. (potwierdzony
przez FCI najpóźniej w dniu wystawy).
RCACIB może być zmieniony na CACIB, na wniosek właściciela psa, który uzyskał RCACIB
lub jego krajowej organizacji kynologicznej, pod warunkiem, że pies, któremu przyznano
CACIB :
1. Nie posiada uznanego przez FCI rodowodu lub też jego uznany przez FCI rodowód
jest niekompletny (nie ma w nim trzech pełnych pokoleń zarejestrowanych w
uznanych przez FCI księgach hodowlanych/księgach wstępnych
2. zgłoszony został do niewłaściwej klasy (Regulamin Wystaw FCI par.5 – Klasy)
3. W dniu wystawy spełnia wymogi niezbędne dla przyznania tytułu Międzynarodowego
Championa C.I.B. (liczbę CACIB, i warunki określone w pkt. I.D i II). Dla ras,
niepoddawanych próbom pracy, oznacza to 4 CACIB od trzech różnych sędziów w
trzech różnych krajach, w odstępie jednego roku i jednego dnia między pierwszym i
ostatnim, a dla ras, poddawanych próbom pracy (użytkowych i myśliwskich), dwa
CACIB od dwóch różnych sędziów w dwóch różnych krajach, w odstępie co najmniej
jednego roku i jednego dnia.
4. CACIB przyznany został psu rasy poddawanej próbom pracy, posiadającemu już tytuł
C.I.E. (potwierdzony przez FCI najpóźniej w dniu wystawy).
5. Przyznany CACIB został anulowany z jakiejkolwiek innej przyczyny.
W przypadku, gdy pies, który uzyskał RCACIB, posiada już tytuł C.I.B. lub C.I.E., nie ma
możliwości zamiany RCACIB na CACIB.
Wniosek o zamianę RCACIB na CACIB na być skierowany do Biura FCI na piśmie (listownie,
faxem lub emailem)
Wniosek musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (Załącznik 3).
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IV.

TYTUŁ MIEDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY FCI
(C.I.T.) DLA RAS PODDAWANYCH PRÓBOM PRACY ZGODNIE
Z NOMENKLATURĄ FCI.

Tytuł ten uzyskać mogą psy tych ras, dla których organizowane są próby pracy pod
patronatem FCI .

IV.1 Wymogi ogólne dla ras myśliwskich z grup 3-4-6-7-8 (z wyjątkiem wyżłów
kontynentalnych) poddawanych próbom pracy zgodnie z nomenklaturą ras FCI.
Dla uzyskania tytułu C.I.T pies musi zdobyć:
a) dwa wnioski CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) , bez
względu na wiek, u dwóch różnych sędziów w jednym lub więcej krajach, na konkursach
myśliwskich lub konkursach typu field trials, organizowanych według regulaminów FCI.
Przyznanie CACIT musi być powiązane z uzyskaniem 1 lokaty.
b) w wieku co najmniej 15 miesięcy na wystawie międzynarodowej pod patronatem FCI
uzyskać, bez względu na liczbę konkurentów, ocenę co najmniej “bardzo dobrą”, lub w
krajach, gdzie taka ocena nie istnieje, co najmniej drugą ocenę w stosowanej skali, w
klasie użytkowej, pośredniej lub otwartej.

IV.I.1 Wymogi dla wyżłów brytyjskich z grupy 7
Jeden (1) z dwóch CACIT musi być uzyskany na międzynarodowych konkursach typu field
trials, na międzynarodowych konkursach typu Grande Quete lub na międzynarodowych
konkursach myśliwskich w parze.
Wniosek musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (Załącznik 6b).

IV.2 Wymogi ogólne dla ras z grup 1-2-3 (Użytkowych, Tropiących,
Ratowniczych) poddawanych próbom pracy zgodnie z nomen-klaturą ras FCI.
Dla uzyskania tytułu C.I.T. pies musi uzyskać:







a. W wieku minimum 15 miesięcy dwa CACIT lub dwa RCACIT od dwóch różnych
sędziów w dwóch różnych krajach lub na imprezach organizowanych przez dwa kluby
z różnych krajów, w:
 IPO (psy użytkowe) w klasie 3
 lub IPO-FH (tropienie)
 lub IPO-NS (styl nordycki)
 lub IPO-MR (mondioring) na poziomie 3
 lub IPO-R (ratownictwo) w klasie B w jednej z dwóch dyscyplin: Posłuszeństwo i
Sprawność i Praca Węchowa (Tropienie, Przeszukiwanie terenu, Gruzowisko, Lawina
lub Woda)
b. w wieku co najmniej 15 miesięcy na wystawie międzynarodowej pod patronatem FCI
uzyskać, bez względu na liczbę konkurentów, ocenę co najmniej “bardzo dobrą”, lub
w krajach, gdzie taka ocena nie istnieje, co najmniej drugą ocenę w stosowanej skali,
w klasie użytkowej, pośredniej lub otwartej.
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(Patrz także Wytyczne FCI do przyznawania CACIT na Międzynarodowych Zawodach Psów
Użytkowych i Tropiących oraz Wytyczne FCI do przyznawania CACIT na Międzynarodowych
Zawodach Psów Ratowniczych)

IV.3. Wymogi ogólne dla norowców z grup 3-4 poddawanych próbom pracy
zgodnie z nomenklaturą ras FCI
Dla uzyskania tytułu C.I.T. pies musi spełnić następujące wymogi:

a. uzyskać dwa wnioski CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat International de
Travail) , bez względu na wiek, na konkursach norowania organizowanych pod
patronatem FCI ocenianych przez dwa różne zespoły sędziowskie, w jednym lub więcej
krajach.

b. w wieku co najmniej 15 miesięcy na wystawie międzynarodowej pod patronatem FCI
uzyskać, bez względu na liczbę konkurentów, ocenę co najmniej “bardzo dobrą”, lub w
krajach, gdzie taka ocena nie istnieje, co najmniej drugą ocenę w stosowanej skali, w
klasie użytkowej, pośredniej lub otwartej.

c. dotyczy tylko jamników (148) oraz niemieckich terierów myśliwskich (103):
zaliczenie krajowego lub miedzynarodowego testu “Spurlaut” (głoszenie tropu
zwierzyny), WYŁĄCZNIE na tropie niewidzianego zająca.

d. dotyczy wszystkich norowców poza airdale terrierem (7): zaliczenie krajowego lub
międzynarodowego konkursu na naturalnych norach
Wniosek musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (Załącznik 6f).

IV.4. Wymogi ogólne dla wyżłów kontynentalnych z grupy 7
Wyżły kontynentalne z grupy 7 są jedynymi rasami, które mogą uzyskać tytuły C.I.T.
(ft – field trials) i C.I.T. (ec – testy myśliwskie)
Dla uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Pracy “field trials”, C.I.T.(ft) pies musi:
a. w wieku co najmniej 15 miesięcy uzyskać dwa CACIT lub jeden CACIT i dwa rezerwowe
CACIT na konkursach typu
“field trials”, organizowanych przez co najmniej jedną
krajową organizację kynologiczną i u różnych sędziów.
b. jeśli wszystkie te wyróżnienia
uzyskane
zostały na próbach “field trials”, gdzie nie
wymagano aportowania, pies musi uzyskać dodatkowo ocenę “bardzo dobrą” na próbach
“field trials” pod patronatem FCI, na których wymagano aportowania, a w krajach, gdzie
ocen takich się nie przyznaje, dyplom co najmniej II stopnia.
c. w wieku co najmniej 15 miesięcy uzyskać, niezależnie od liczby konkurentów, co najmniej
ocenę “bardzo dobrą” lub w krajach, gdzie ocena taka nie istnieje, co najmniej drugą
ocenę w stosowanej skali, w klasie otwartej, użytkowej lub pośredniej na wystawie
międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI.

Wniosek musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (Załącznik 6d).
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Dla uzyskania tytułu C.I.T (ec) pies musi :
a. w wieku co najmniej 15 miesię cy uzyskać dwa CACIT lub jeden CACIT i dwa rezerwowe
CACIT na konkursach typu “field trials”, organizowanych przez co najmniej jedną krajową
organizację kynologiczną i u różnych sędziów.
b. jeśli wszystkie te wyróżnienia uzyskane zostały na testach w polu i w wodzie, pies
musi dodatkowo otrzymać ocenę co najmniej “bardzo dobrą”, lub w krajach, gdzie ocena
taka nie istnieje, co dyplom co najmniej II stopnia na wszechstronnym teście myśliwskim,
organizowanym pod patronatem FCI.
c. w wieku co najmniej 15 miesięcy uzyskać, niezależnie od liczby konkurentów, co najmniej
ocenę “bardzo dobrą” lub w krajach, gdzie ocena taka nie istnieje, co najmniej drugą
ocenę w stosowanej skali, w klasie otwartej, użytkowej lub pośredniej na wystawie
międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI. (Patrz też Regulamin Field Trials
i Międzynarodowych Testów Myśliwskich dla Wyżłów Kontynentalnych.)
Wniosek musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (Załącznik 6e).
Wnioski o wydanie tytułów C.I.T, C.I.T (ft) i C.I.T. (ec) dla ras poddawanych próbom pracy
muszą być wypełnione przez krajową kynologiczna w kraju, w którym właściciel psa
zamieszkuje w sensie prawnym. Organizacja ta odpowiada za prawidłowość wypełnienia
wniosku i dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji do Biura FCI.

V.

PRZEPISY DOTYCZĄCE CACIT

V.1 Wymogi ogólne
Dla jednej rasy, w jednym teście lub próbie może być przyznany tylko jeden CACIT.
Jeśli test lub próba, na której przyznawany jest CACIT oceniana jest punktowo i gdy kilka
psów uzyska tę samą liczbę punktów to wyłonienie zwycięzcy musi się odbyć zgodnie z
przepisami kraju w którym test lub próba mają miejsce.
W przypadku, gdy przepisy nie przewidują takiej możliwości, psy z tą sama liczbą punktów
barażowane są tak długo aż jeden z nich uzyska większą liczbę punktów. Jęsli to możliwe,
baraże powinny obejmować wszystkie konkurencje wchodzące w program testu lub próby.
W przeciwnym razie konkurencje należy przeprowadzać kolejno, zgodnie z programem, do
czasu, gdy jeden pies uzyska przewagę punktową.

V.2 Wymogi szczegółowe
Więcej niż jeden CACIT przyznać można w jednej rasie na próbach
przeprowadzanych według przepisów FCI dla norowców.
(patrz też: Zasady przyznawania CACIT psom norującym)
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V.3 Szczegółowe wymogi dotyczące zamiany RCACIT na CACIT
RCACIT może być zmieniony na CACIT, na wniosek właściciela psa, który uzyskał
RCACIT lub jego krajowej organizacji kynologicznej, pod warunkiem, że pies, któremu
przyznano CACIT:
1. Ma już tytuł C.I.T. (zatwierdzony przez FCI – nie dotyczy wyżłów kontynentalnych)
2. Ma już dwa wnioski CACIT, bez względu na to czy tyuł C.I.T. został zatwierdzony czy
nie.
3. Nie posiada uznanego przez FCI rodowodu lub też jego uznany przez FCI rodowód
jest niekompletny (nie ma w nim trzech pełnych pokoleń zarejestrowanych w
uznanych przez FCI księgach hodowlanych / księgach wstępnych
4. Jest zbyt młody aby uzyskać CACIT według przepisów FCI odnoszących się do
właściwych testów lub prób pracy.
5. Przyznany CACIT został anulowany z jakiejkolwiek innej przyczyny.
Wniosek o zamianę RCACIT na CACIT ma być skierowany do Biura FCI na piśmie
(listownie, faxem lub emailem)
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VI.

ŁĄCZONY TYTUŁ MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA
PIĘKNOŚCI I PRACY FCI (C.I.B.T.) DLA RAS PODDAWANYCH
PRÓBOM PRACY ZGODNIE Z NOMENKLATURĄ FCI.

Psy ras poddawanych próbom pracy zgodnie z nomenklaturą FCI mają prawo do tytułu
C.I.B.T., jeśli spełnią wymogi dwóch championatów (na przykład C.I.B. i C.I.T, albo
C.I.T.(ec)/C.I.T(ft).
Wnioski o wydanie tytułu C.I.B.T. muszą być przygotowane przez krajową organizację
kynologiczna kraju, w którym właściciel psa zamieszkuje w sensie prawnym.
Wniosek musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (Załącznik 7).
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VII. TYTUŁ MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA WYŚCIGOWEGO
FCI (C.I.C.)
Do tytułu tego uprawnione są jedynie rasy chartów z grupy 10.
Dla uzyskania tytułu C.I.C chart spełnić musi następujące warunki:



a. uzyskać co najmniej:
 3 CACIL (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Levriers) lub
 2 CACIL I 2 RCACIL
w dwóch różnych krajach (na wyścigach lub coursingach organizowanych przez dwie
różne krajowe organizacje kynologiczne) w okresie co najmniej jednego roku
i jednego dnia, na przykład 1 styczeń 2011 – 1 styczeń 2012.
b. Uzyskać ocenę co najmniej „Bardzo Dobra” w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej
lub championów na Międzynarodowej Wystawie FCI, w wieku przynajmniej 15
miesięcy.

Wniosek o przyznanie tytułu C.I.C. musi być wypełniony przez krajową organizację
kynologiczna kraju, w którym właściciel zamieszkuje w sensie prawnym, organizacja ta
odpowiedzialna jest za sprawdzenie prawidłowości danych.
Wniosek ten musi być wystosowany na właściwym druku FCI (Załącznik 4).

VIII. TYTUŁ MIĘDZYNARODWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI
I UŻYTKOWOŚCI (C.I.B.P.)
Dla uzyskania tytułu C.I.B.P. przyznawanego chartom z grupy 10 pies musi spełnić
następujące warunki:
a. Uzyskać co najmniej:
 3 CACIB lub
 2 CACIB i 2 RCACIB
w dwóch różnych krajach, od dwóch różnych sędziów, w okresie co najmniej jednego
roku i jednego dnia, na przykład 1 styczeń 2011 – 1 styczeń 2012.
b. wziąć udział w przynajmniej trzech (3) międzynarodowych wyścigach lub
coursingach, na których przyznawany jest CACIL
c. uzyskać co najmniej jeden (1) CACIL lub dwa (2) RCACIL
Wniosek o przyznanie tytułu C.I.C. musi być wypełniony przez krajową organizację
kynologiczna kraju, w którym właś ciciel zamieszkuje w sensie prawnym, organizacja ta
odpowiedzialna jest za sprawdzenie prawidłowości danych.
Wniosek ten musi być wystosowany na właściwym druku FCI (Załącznik 5).
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IX.

PRZEPISY WSPÓLNE DLA VII I VIII DOTYCZĄCE CACIL

IX.1 Wymogi szczegółowe odnoszące się do przyznawania CACIL/RCACIL
Szczegółowe wymogi odnoszące się do przyznawania CACIL/RCACIL znajdują się w
Regulaminie Międzynarodowych Wyścigów i Coursingów Chartów FCI.
CACIL/RCACIL, a tym samym tytuły C.I.C. i C.I.B.P. nie są przyznawane psom
chartokształtnym z grupy (pies faraona, cirneco, podenco ibicenco i podenco canario).

IX.2 Szczegółowe wymogi dotyczące zamiany RCACIL na CACIL
RCACIL może być zmieniony na CACIL, na wniosek właściciela psa, który uzyskał RCACIL
lub jego krajowej organizacji kynologicznej, pod warunkiem, że pies, któremu przyznano
CACIL:
1. Ma już tytuł C.I.C. (zatwierdzony przez FCI)
.
2. Nie posiada uznanego przez FCI rodowodu lub też jego uznany przez FCI rodowód
jest niekompletny (nie ma w nim trzech pełnych pokoleń zarejestrowanych w
uznanych przez FCI księgach hodowlanych/księgach wstępnych)
Wniosek o zamianę RCACIL na CACIL ma być skierowany do Biura FCI na piśmie
(listownie, faxem lub emailem).
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X.

TYTUŁ MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA AGILITY (C.I.AG.)

Prawo do uzyskania tytułu C.I.AG. mają zarówno psy ras poddawanych jak i niepoddawanych próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI.
Dla uzyskania tytułu C.I.AG. pies musi:
a. W wieku co najmniej 18 miesięcy uzyskać 2 CACIAG (Certificat d’Aptitude au
Championnat International d’Agility), w dwóch różnych krajach i od dwóch różnych
sędziów
b. Pomiędzy pierwszym a ostatnim CACIAG upłynąć musi co najmniej jeden rok i jeden
dzień na przykład 1 styczeń 2011 – 1 styczeń 2012.
c. Ocenę co najmniej „Dobra” na wystawie międzynarodowej FCI.
Szczegółowe wymogi odnoszące się do przyznawania CACIAG/RCACIAG i zamiany
RCACIAG/CACIAG znajdują się w Regulaminie Międzynarodowego Championatu Agility.
Wniosek o przyznanie tytułu C.I.AG. musi być wypełniony przez krajową organizację
kynologiczna kraju, w którym właściciel zamieszkuje w sensie prawnym.
Wniosek musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (Załącznik 8).
Wniosek o zamianę RCACIAG na CACIAG musi być skierowany do Biura FCI na piśmie
(listownie, faxem lub emailem).
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XI. TYTUŁ MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA OBEDIENCE
(C.I.OB.)
Prawo do uzyskania tytułu C.I.OB. mają zarówno psy ras poddawanych jak i niepoddawanych próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI.
Dla uzyskania tytułu C.I.OB. pies musi:
a. W wieku co najmniej 15 miesięcy uzyskać 2 CACIOB (Certificat d’Aptitude au
Championnat International d’Obedience), w dwóch różnych krajach i od dwóch
różnych sędziów
b. Pomiędzy pierwszym a ostatnim CACIOB upłynąć musi co najmniej jeden rok i jeden
dzień na przykład 1 styczeń 2011 – 1 styczeń 2012.
c. Ocenę co najmniej „Dobra” na wystawie międzynarodowej FCI.
Szczegółowe wymogi odnoszące się do przyznawania CACIOB/RCACIOB i zamiany
RCACIOB/CACIOB znajdują się w Regulaminie Międzynarodowych Zawodów z CACIOB.
RCACIOB nie może być w żadnym przypadku zamieniony na CACIOB.
Wniosek o przyznanie tytułu C.I.OB. musi być wypełniony przez krajową organizację
kynologiczna kraju, w którym właściciel zamieszkuje w sensie prawnym.
Wniosek musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (Załącznik 9)
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XII. TYTUŁ MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA
PASTERSKIEGO (C.I.TR)
XII.1 Szczegółowe wymogi dotyczące przyznawania CACITR/RCACITR
Szczegółowe wymogi odnoszące się do przyznawania CACITR/RCACITR znajdują się w
Regulaminie przyznawania CACITR (Certificat d’Aptitude au Championnat
International de Troupeau) na Międzynarodowych Próbach Pasterskich (International
Herding Trials, IHT) w stylu tradycyjnym i angielskim.
Na każdych zawodach może być przyznany tylko jeden CACITR.
XII.2. Postanowienia ogólne
C.I.TR. mogą uzyskać jedynie psy ras, dla których organizowane są próby CACITR pod
patronatem FCI (patrz załącznik do Regulaminu przyznawania CACITR na
Międzynarodowych Próbach pasterskich).
W celu zdobycia tytułu C.I.TR, pies musi spełnić następujące wymogi:
a) niezależnie od wieku uzyskać 2 CACITR (Certificat d’Aptitude au Championnat
International de Troupeau) od dwóch różnych sędziów w dwóch różnych krajach lub na
imprezach organizowanych przez dwa kluby z różnych krajów.
b) uzyskać ocenę co najmniej „Bardzo Dobra” w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej lub
championów na Międzynarodowej Wystawie FCI, w wieku przynajmniej 15 miesięcy,
niezależnie od liczby konkurentów.
Wniosek o przyznanie tytułu C.I.TR. musi być wypełniony przez krajową organizację
kynologiczna kraju, w którym właściciel zamieszkuje w sensie prawnym. Organizacja ta
odpowiedzialna jest za potwierdzenie oceny otrzymanej na Wystawie Międzynarodowej..
Wniosek ten musi być wystosowany na właściwym druku FCI (Załącznik 10).

XII.3 Szczegółowe wymogi dotyczące zamiany RCACITR na CACITR
RCACITR może być zmieniony na CACITR, na wniosek właściciela psa, który uzyskał
RCACITR lub jego krajowej organizacji kynologicznej w przypadku spełnienia jednego z
poniższych warunków:
1. CACITR został przyznany psu, który posiada już zatwierdzony przez FCI tytuł
Międzynarodowego Championa Pasterskiego albo psu, który spełnił już wymogi
uzyskania tytułu C.I.TR (ma dwa wnioski CACITR uzyskane od dwóch różnych sędziów
w dwóch różnych krajach lub na imprezach organizowanych przez dwa kluby z różnych
krajów)
2. CACITR został przyznany psu, który nie posiada uznanego przez FCI rodowodu lub
też jego uznany przez FCI rodowód jest niekompletny (nie ma w nim trzech pełnych
pokoleń zarejestrowanych w uznanych przez FCI księgach hodowlanych/księgach
wstępnych).
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XIII OGÓLNE ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH
TYTUŁOW I WNIOSKÓW FCI.
XIII.1. Międzynarodowe Chapionaty FCI
Tytuły Międzynarodowego Championa FCI nadawane są przez Komitet Generalny FCI.

XIII.2. Zatwierdzanie tytułów
Wszystkie tytuły Międzynarodowego Championa FCI wydaje Biuro FCI po otrzymaniu
niezbędnych dokumentów: prawidłowo wypełnionych wniosków, katalogu i listy wyników,
potwierdzenia, że pies jest czystej rasy.

XIII.3 Lista Wniosków i Tytułów FCI
CERTIFICATS D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
CACIB
RCACIB
CACIT
RCACIT
CACIAG
RCACIAG
CACIOB
RCACIOB
CACIL
RCACIL
CACITR
ResCACITR

Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté
CACIB Réserve
Certificat d’Aptitude au Championnat international de Travail
CACIT Réserve
Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Agility
CACIAG Réserve
Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Obedience
CACIOB Réserve
Certificat d’Aptitude au Championnat International de Lévriers
CACIL Réserve
Certificat d’Aptitude au Championnat International de Troupeau
CACITR Reserve

CERTIFICAT D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT NATIONAL
CACT

Certificat d’Aptitude au Championnat National de Travail
TITRES DE CHAMPION INTERNATIONAL DE LA FCI
OFICJALNY DRUK DO
ZŁOŻENIA WNIOSKU

C.I.B.
C.I.E.
C.I.T.
C.I.T. (ft)
C.I.T. (ec)
C.I.B.T.
C.I.C.
C.I.B.P.
C.I.AG.
C.I.OB.
C.I.TR.

Champion International de Beauté
Champion International des Expositions
Champion International de Travail
Champion International de Travail (field trial)
Champion International de Travail (épreuve de
chasse)
Champion International de Beauté et Travail
Champion International de Course
Champion International de Beauté et
Performance
Champion International d’Agility
Champion International d’Obedience
Championnat International de Troupeau

Załącznik 1a), 1b) lub 2
Załącznik 1a) lub 1b)
Załącznik 6a), 6b), 6c) lub 6f)
Załącznik 6d)
Załącznik 6e)
Załącznik 7
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
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Zmiany zaznaczone wytłuszczeniem i kursywą zostały zatwerdzone przez Komitet Generalny
FCI podczas posiedzenia w Zagrzebiu (listopad 2015).

20

