Pravilnik o izboru pasa ptičara u reprezentaciju Hrvatske
Čl. 1
Ovim Pravilnikom se propisuju kriteriji i način izbora kontinentalnih i britanskih i irskih
ptičara za izbor reprezentacije Hrvatske.
Čl. 2
Povjerenstvo za lovnu kinologiju krajem tekuće godine, a najkasnije u siječnju
natjecateljske godine, imenovat će izbornike zasebno za izbor reprezentacije
kontinentalnih i reprezentacije britanskih i irskih ptičara.
Izbornik ne može biti vlasnik ili vodič psa koji je kandidat za reprezentaciju.
Po izboru reprezentacije, izbornik je dužan odmah podnijeti Povjerenstvu za lovnu
kinologiju detaljno pismeno izvješće o kandidatima koji su sudjelovali, kriterijima izbora i
samom izboru reprezentacije.
Čl. 3
Sudjelovanje u izboru reprezentacije Hrvatske imaju pravo vlasnici i vodiči pasa koji su
članovi Hrvatskog kinološkog saveza najmanje 6 mjeseci prije održavanja natjecanja.
Da bi psi postali kandidati za izbor u reprezentaciju potrebno je ispuniti određene kriterije:
-

pas mora biti upisan u Hrvatsku rodovnu knjigu najmanje 6 mjeseci prije
održavanja natjecanja
sudjelovati na ispitima rada s dodjelom kandidature CACIT i CACT u
Hrvatskoj;
postizati rezultate u traženom vremenskom razdoblju koji će se posebno
evidentirati za svaki radni ispit;
sudjelovati najmanje na jednom radnom ispitu s dodjelom kandidature CACIT ili
CACT s odstrelom i donošenjem divljači.
Čl. 4

Za postignute rezultate pasa u razdoblju od 1. rujna prethodne godine do 1. rujna tekuće
godine na radnim ispitima izvršit će se bodovanje na sljedeći način:
A. MEĐUNARODNI ISPITI
CACIT
R. CACIT
CACT
R. CACT
1. odličan
2. odličan
3. odličan
odličan

15 bodova
12 bodova
11 bodova
10 bodova
9 bodova
8 bodova
7 bodova
6 bodova
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B. DRŽAVNI ISPITI
CACT
R. CACT
1. odličan
2. odličan
3. odličan
odličan

10 bodova
9 bodova
8 bodova
7 bodova
6 bodova
5 bodova

U zbrajanju bodova na rang listu, kod svakog radnog ispita uzima se samo najveći broj
osvojenih bodova za svakog psa (za CACIT samo 15 bodova, itd.).
Čl. 5
Na temelju zbroja bodova postignutih na radnim ispitima iz članka 4. izbornici će pozvati
8 kandidata s najvećim brojem bodova.
Tri psa s osvojenim najvećim brojem bodova automatski su članovi reprezentacije za
svjetska prvenstva uz uvjet da donose divljač sa suhog i iz vode. Četvrtog člana
reprezentacije kao i rezervu bira selektor autonomno od preostalih pasa.
Čl. 6
Konačan izbor četiri psa izvršiti će autonomno selektor na samom svjetskom prvenstvu
bez obzira na broj osvojenih bodova na prethodnim natjecanjima, uključujući u taj izbor i
rezervu.
Ukoliko netko od plasiranih kandidata odustane od sudjelovanja
u državnoj
reprezentaciji, izbornik će na njegovo mjesto uvrstiti sljedećeg natjecatelja s najvećim
brojem bodova.
Čl. 7
Kandidati za izbor reprezentacije psa ptičara dužni su do 10. rujna tekuće godine dostaviti
ostvarene rezultate u HKS.
Čl. 8
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
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