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INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG 

PRØVER MED PARSØG FOR STÅENDE ENGELSKE HUNDE 
 

 
A. ORGANISERING 
 
Artikel 1 
Adgang til deltagelse i disse prøver har racerene hunde registreret i en FCI anerkendt 
stambog. 
 
Artikel 2 
Deltagelse i CACIT-prøver er kun åben for hunde nævnt under Art.1. Ikke desto mindre kan 
deltagelse i disse prøver betinges af adgangsbegrænsning på grundlag af hundenes tidligere 
opnåede præmieringer, eller ved at afholde en kønsopdelt prøve eller ved at reducere 
antallet af deltagere, der er plads til på prøven. 
Der kan ikke forekomme mindre end 15 hunde i enhver individuel prøve, ej heller vil der 
forekomme mindre end 15 par hunde i enhver individuel prøve med parsøg. 
Anmeldelserne vil blive accepteret i den rækkefølge de indkommer. 
 
Følgende betingelser skal desuden være opfyldt: 
 
a) Begrænsninger i deltagerantal skal være meddelt i programmet/annonceringen af de 

pågældende prøver. 
 
b) Antallet af prøver med adgangsbegrænsninger som beskrevet ovenfor må ikke 

overskride forholdet 1:3 i relation til det totale årlige antal prøver, hvor der er mulighed 
for tildeling af CACIT.  

 
Adgangsbegrænsning er også tilladt for holddeltagere ved Verdensmesterskaber og Europa 
Cup. 
 
Artikel 3 
Forskrifterne angående følgende punkter skal nøje overholdes: 
 
a) Hvis en prøve er opdelt i flere grupper, foretager organisationskomitéen fordelingen af 

hundene i de forskellige grupper, således at en deltager højest kan tillades at 
konkurrere i to grupper. 

 
b) Løbske tæver kan deltage og afprøves da til sidst og kun mod hinanden. Det er en 

forudsætning, at dette meddeles arrangementskomitéen om morgenen på 
prøvedagen. 

 
c)   Anmeldelsesfrist: Ingen anmeldelser accepteres efter anmeldelsesfristens udløb. 
 
d)  Tilbagetrækning fra konkurrencen vil kun blive refunderet hvis de er bekendtgjort 5 

dage før prøvens afholdelse. Løbske tæver, skadede eller syge hunde kan dog 
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tilbagetrækkes om morgenen på prøvedagen ved forevisning af dyrlægeattest. Dette 
gælder tillige ved force majeure.   

 
Artikel 4 
Aggressive hunde, hunde der lider af smitsomme sygdomme, hunde der tilhører personer 
med disciplinær straf eller personer der ikke er medlem af organisationer anerkendt af FCI 
kan ikke deltage. 
 
Artikel 5 
Hundene skal være fremmødt ved opråb på mødestedet. De må konstant være til 
dommernes disposition. Hvis ikke kan dette medføre diskvalifikation. 
 
Artikel 6 
I tilfælde af force majeure forbeholder organisationskomitéen sig ret til at aflyse prøven. 
Anmeldelsesgebyret vil delvist eller helt blive refunderet. 
 
Artikel 7 
FCI bekræfter kun præmieringer opnået på prøver med deltagelse af mindst 6 hunde. 
 
Artikel 8 
Tilmeldingerne modtages af formanden for organisationskomitéen, medens der foretages 
lodtrækning om sammensætning startrækkefølge og gruppering. 
Ved prøver, hvor hundene afprøves parvis, skal antallet af hunde være ulige, og dommerne 
vil så udpege en hund, der afprøves med den sidste hund. Det samme vil gøre sig gældende 
for en hund, hvis trukne partner ikke er til stede. Ved deltagelse af 13 hunde eller 13 par 
opdeler organisationskomitéen deltagerne i to grupper. En gruppe kan under ingen 
omstændigheder omfatte mere end 15 hunde eller 15 par, da reglementet foreskriver, at 
prøverne afvikles som endags prøver, med mindre særlige forhold gør sig gældende. 
 
Artikel 9 
Prøver, hvor hundene afprøves parvis, dømmes af mindst 2 kvalificerede dommere, den ene 
af disse skal være anerkendt af FCI Prøver, hvor hundene afprøves enkeltvis, bedømmes af 
1 kvalificeret dommer, der er godkendt af FCI   
 
Ved prøver, hvor hundene afprøves parvis, må dommerne placere sig, så de vedvarende kan 
iagttage hundenes opførsel. Enhver iagttagelse af diskvalificerende fejl skal straks meddeles 
overdommeren, der træffer afgørelse om, hvorvidt det pågældende slip skal afbrydes. 
 
Ved afslutningen af hvert slip mødes dommerne med overdommeren, og hver enkel dommer 
rapporterer plusser og minusser på de to hunde, der netop har været afprøvet. 
 
 
B. ADMINISTRATIVE REGLER 
 
Artikel 10 
Reglementet, der finder anvendelse i det land, der afholder prøven, anvendes for så vidt det 
ikke er i modstrid med FCI’s regler og vedtægter. 
 
 
 
 
 
C. OPFØRSEL 
 
Artikel 11 
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Hverken hund eller fører har tilladelse til at bære eller anvende tvangs- eller dressurmidler 
under prøven. 
 
Artikel 12 
I alle tilfælde må føreren efterkomme de anvisninger, der gives af dommerne; han må kun 
tale til sin hund eller anvende sin fløjte med størst mulig diskretion, blandt andet på 
betingelse af, at det aldrig skader modstanderen. Ved « parprøver » skal førerne gå side om 
side. 
 
Når hunden har afsluttet en situation, skal føreren koble sin hund og placere sig ved 
overdommeren og være til dennes disposition. 
 
Artikel 13 
Ved begyndelsen af hvert enkelt slip er det første minut et frit minut, hvor det positive arbejde 
vil blive anerkendt. Begåede fejl vil ikke medføre diskvalifikation, selvom dommerne må tage 
hensyn til sådanne fejl ved rangeringen. 
En uudnyttet eller misbrugt chance under dette fri minut vil ikke automatisk give ret til en 
anden runde. 
 
Hvis der skiftes terræn, og hunden har været koblet, stoppes afprøvningstiden, indtil føreren 
igen slipper sin hund. Når slippet genoptages samt i tilfælde af hjemkald, vil stødning af vildt i 
det første slag i vinden til højre eller venstre ikke medregnes som en fejl. 
 
Artikel 14 
Varigheden af første slip skal mindst være 15 minutter og skal være i modvind, medmindre 
hunden begår diskvalificerende fejl eller ikke lever op til standarden. 
 
Såfremt en hund under « parsøg » diskvalificeres før afslutningen af et slip, vil partneren 
blive tildelt den manglende tid, når alle hunde er gennem første afprøvning og før næste 
runde.  
 
Artikel 15 
Dommerne har lov til, at afprøve hundene så ofte de ønsker, og så længe de finder det 
nødvendigt. De har ligeledes lov til, at præmiere en hund efter første runde. 
Bortset fra første runde er sliptiden i øvrige runder efter dommernes skøn.  
 
Artikel 16 
Efter koblingsordre vil intet arbejde, hverken godt eller skidt blive tilgodeset, medmindre 
hunden totalt går af hånd og ikke straks kan kaldes hjem af sin fører, hvilket vil medregnes 
som fejl. Hvis en sådan hund imidlertid har vist meget store fortrin, vil det højest være muligt 
at tildele den CQN. 
 
Artikel 17 
Så vidt muligt vil dommerne tilstræbe, at hundene afprøves under ens betingelser. De vil 
påskønne det intelligente arbejde under vanskelige forhold. Tvivlstilfælde under prøven vil 
altid komme hunden til gode. 
 
Artikel 18 
Det er obligatorisk, at der skydes, når vildtet flygter. Hvis flere situationer afvikles for samme 
hund, skal der skydes i det mindste i en af dem. 
 
D. KLASSIFICATION / PLACERING 
 
Artikel 19 
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Ingen hund kan opnå præmiering medmindre den har haft mindst en situation på fuglevildt, 
der refererer til pågældende prøve. 
 

a) Ved forårs- og sommermarkprøver vil kun situationer på naturligt forekommende 
fuglevildt (agerhøns og, hvis muligheden opstår, fasaner) indgå i dommernes 
bedømmelse. 

 
b) Ved sommer- og efterårsjagtprøver, der finder sted i jagttiden fastlagt i den nationale 

jagtlov i det land prøven afholdes, skal alle situationer på vildt angivet i programmet 
for prøven indgå i bedømmelsen. Dog vil kun situationer på fuglevildt give ret til 
« excellent » (fortrinlig). 
 
Bedømmelsen af en situation begynder, når hunden er i vind af vildtet, efterfølgende 
af selve standen, evt. hvordan den følger op og nagler fuglen, der flytter sig, 
sikkerhed ved rejsningen og opflugten og sikkerhed ved skudafgivelse (i jagtprøver 
efterfulgt af apportering). 

 
Afprøvningen er først færdig, når føreren har koblet sin hund. En situation på fuglevildt tæller 
ikke, hvis fuglen ikke letter. 
 
En hund skal arbejde målbevidst og ubesværet foran sin fører under dennes anvisninger og 
må udvise jagtlyst, og at den revierer for at finde vildt.  
En dommer må straffe en hund, der vanskeligt eller ved førerens hjælp foretager sit søg. 
En hunds søg langt fremme i terrænet kan tillades, når dette er energisk, formålstjenligt og 
succesfuldt. Hvis hunden ikke revierer for at finde vildt, er det en diskvalificerende fejl. 
Søgsarbejdet må ikke forveksles med, at hunden spontant nærmer sig vildtet inden førerens 
ankomst for at være sikker på at opretholde kontakten med vildtets fært. 
 
Artikel 20 
CQN kan kun tildeles hunde, der viser fremragende naturtalent og er afprøvet i mindst 10 
minutter og som har haft en stand for vildt, dog med diskvalificerende dressurbrist, eller som 
på en jagtprøve har nægtet at apportere skudt vildt. Dette gælder ligeledes vægring ved 
apportering af koldt vildt under prøven. 
 
Artikel 21 
Dommerne vil ikke udelukkende basere deres rangering på antallet af situationer hunden har 
haft, men i højere grad på den generelle kvalitet af situationerne. Dommerne vil i høj grad 
have deres opmærksomhed rettet på racens aktion og stil, på jagtforstand og søgets 
målrettethed, på evnen til at lugte og måden vildtet håndteres. Hundens initiativ og 
jagtforstand, den beslutsomhed hunden viser, når den nærmer sig og sætter vildtet, og 
hundens lydighed og dressur indgår ligeledes i bedømmelsen.   
 
Hundens arbejde skal være racetypisk og i sammenklang med typen af pågældende prøve, 
vegationens tæthed samt terrænets beskaffenhed, der jages i. 
 
Hunden skal dække det anviste terræn, der skal udnyttes fornuftigt og planmæssigt. Det skal 
altid være under førerens kontrol og så vidt muligt med maksimal udvist initiativ. 
 
Den naturlige og typiske galopaktion og stil for racen bør være energisk og højrejst, og den 
må aldrig slække på indtrykket af dens arbejde. 
 
Er dommerne ikke enige om fortolkningen af en handling, skal denne usikkerhed komme 
hunden til gode. 
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Når en runde afsluttes, vil dommerne give en klassifikation i overensstemmelse med 
følgende skala : 
 

• fra 0 til 5         = utilfredsstillende = Nul (unsatisfactory) 
• fra 5 til 10 = god (good) 
• fra 10 til 15 = meget god (very good) 
• fra 15 til 20 = fortrinlig (excellent) 

 
Artikel 22 
For tildeling af CACIT må hunden have præsteret en fejlfri og første klasses præstation. 
Skal der tildeles flere CACIT i forskellige grupper under samme konkurrence, vil der blive 
afviklet en matchning sidst på dagen, hvor CACIT-vinderne bliver udpeget. Denne matchning 
vil blive bedømt på grundlag af hundenes stil i forhold til racens særpræg ; kun 
diskvalificerende fejl vil blive lagt hunden til last.  
 

• For at blive klassificeret må en hund ikke have begået diskvalificerende fejl. 
• For at opnå « excellent » (fortrinlig) må en hund have vist absolut ro, når vildtet 

flygter. 
• En hund, der har stødt vildt nævnt i programmet uden begrundelse kan kun tildeles 

« meget god ». 
 
Artikel 23 
Følgende betragtes som diskvaliderende fejl: 
 

1) En hund med et for ringe format (jagtlige evner, stil eller dressur) under prøven, eller 
udviser for lidt jagtlyst gennem det første minut. 

2) En hund, der har et mangelfuldt søg eller er ude af kontrol, eller søget er lagt for langt 
fremme (uden kontakt med føreren). 

3) En hund, der vedvarende halser. 
4) En hund, (i parsøg) der generer sin partner ved halesøg, eller en hund der 

vedvarende tager stand uden resultat. 
5) En hund, der nægter spontan sekundering af sin stående partner. På praktisk jagt 

(efteråret) vil diskret støtte blive accepteret. 
6) En hund, der forsætligt går  vildt op en gang efter at have bekræftet dets 

tilstedeværelse. 
7) En hund, der ved to lejligheder enten misser eller støder vildt, der er henført til i 

programmet. 
8) En hund, der tre gange har fast stand i forskellige tilfælde uden at påvise vildt. 
9) En hund, der forfølger dyr eller fugle uden den er i stand til at blive kontrolleret i første 

forsøg. 
10) En hund, der tydeligt er skudræd. 

 
 
Endvidere på jagtprøver : 
 

11) En hund, der ikke finder skudt og nedlagt vildt som er bekræftet som sådan af 
dommerne. 

12) En hund, der viser sig at være hårdmundet. 
13) En hund, der nægter at apportere enten det fældede vildt fra dens egen stand eller 

knaldapporterer det fældede vildt (dette gælder kun vildt der refereres til i 
programmet) 

 
Artikel 24 
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Dommernes afgørelse er en flertalsafgørelse. I tilfælde af stemmelighed er overdommerens 
stemme afgørende. Dommernes bedømmelser er inappellable. 
 
Artikel 25 
Ved konkurrencens afslutning vil overdommeren bekendtgøre og kommentere resultatet. 
Han vil bekendtgøre klassifikationen på de hunde, der kan tildeles præmie (Exc, VG, G). 
 
Artikel 26 
Forholdsreglerne i dette reglement er et velovervejet minimum FCI regelsæt og er bindende 
for alle FCI medlemslande. Nationale reglementer må kun sætte strengere krav. 
 
 
Oversættelse : Finn Møller Jørgensen, august 2004 
 
Godkendt af FCI General Committee den 27-28 November, 1997 i Buenos Aires 
 
 
 


