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1. WPROWADZENIE

1.1. Poniższe ogólne zasady mają zastosowanie do międzynarodowych wydarzeń pasterskich
FCI wraz z ich odrębnymi regulaminami.
1.2. Wydarzenia pasterskie FCI są organizowane, aby zweryfikować naturalne predyspozycje
psów w zgodzie ze wzorcem stylu pracy rasy. Podczas testów i zawodów weryfikuje się
również zdolność do treningu, posłuszeństwo oraz łagodne usposobienie, co ma na celu
wspieranie selektywnej hodowli, opartej o zachowanie i rozwój pożądanych cech
pasterskich. Testy i zawody powinny odzwierciedlać codzienną pracę pasterską.
1.3. Krajowe organizacje kynologiczne zachęca się do promowania zarówno Stylu
Angielskiego (CS) jak i Stylu Tradycyjnego (TS).
1.4. Wszystkie testy i zawody pasterskie FCI mają swoje odrębne zasady.
1.5. Definicje testów:
a) NHAT – Test Predyspozycji Pasterskich, otwarty dla wszystkich ras pasterskich;
b) HWT CS – Test Pracy Psów Pasterskich w Stylu Angielskim; otwarty dla Border Collie,
które pomyślnie zaliczyły NHAT;
c) HWT TS – Test Pracy Psów Pasterskich w Stylu Tradycyjnym; otwarty dla ras
pasterskich, które pomyślnie zaliczyły NHAT (patrz Załącznik 1, niektóre rasy mogą
zostać dodane na poziomie krajowym – z wyłączeniem Border Collie).
1.6. Definicje zawodów (triali):
a) IHT CS – Międzynarodowe Zawody Pasterskie w Stylu Angielskim, otwarte dla Border
Collie, które pomyślnie zaliczyły HWT CS;
b) IHT TS – Międzynarodowe Zawody Pasterskie w Stylu Tradycyjnym, otwarte dla ras
pasterskich, które zdały HWT TS (patrz Załącznik 1, niektóre rasy mogą zostać dodane
na poziomie krajowym – z wyłączeniem Border Collie).
1.7. Definicje specjalnych certyfikatów przyznawanych jedynie w IHT-3 (w obu stylach)
CACITR (Certificate d’Aptitude au Championnat International de Troupeau). Jest ważny
dla tytułu Międzynarodowego Championa Pasterskiego FCI (C.I.TR.).
2. KOMITET ORGANIZACYJNY
2.1. Komitet organizacyjny wydarzeń pasterskich FCI działa pod nadzorem Komisji Psów
Pasterskich, podlegającej krajowemu Związkowi Kynologicznemu (NCO) zrzeszonemu w
FCI. Komitet organizacyjny jest odpowiedzialny za organizację testów oraz zawodów i
podlega krajowym zasadom dobrostanu zwierząt.
2.2. Komitet organizacyjny musi wyznaczyć kierownika toru, który:
a) jest odpowiedzialny za wszystkie zadania związane z wydarzeniem;
b) musi być do dyspozycji sędziego(-ów) podczas całego czasu trwania wydarzenia;
c) powinien na czas poinformować sędziego(-ów) o wszystkich szczegółach dotyczących
miejsca przeprowadzania testów i zawodów, jak i o ilości zgłoszeń;
d) jest odpowiedzialny za przygotowanie parkuru zgodnie z zaleceniami sędziego(-ów).
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3. SĘDZIOWIE
3.1. Komitet organizacyjny powinien zaprosić sędziego(-ów) FCI, którzy posiadają uprawnienia
uznawane przez krajowy Związek Kynologiczny (NCO).
3.2. Komitet organizacyjny może zadecydować o utworzeniu składu sędziowskiego,
składającego się z kilku sędziów. W tym wypadku ostateczny wynik uczestnika będzie
średnią punktów przyznanych przez sędziów po zatwierdzeniu przez sędziego głównego.
3.3. Sędzia(-owie) ma pełną dowolność co do wyboru toru, przeszkód, ich kolejności, jak
również określenia sposobu wykonania poszczególnych zadań i ich oceny w odniesieniu do
konkretnych warunków. Podczas odprawy, przed testami czy zawodami, sędzia powinien
powyższe wyjaśnić. Zaleca się przygotowanie rysunku schematu toru.
3.4. W Stylu Tradycyjnym (TS) sędzia musi być w stanie przemieszczać się po torze za stadem,
wystarczająco blisko aby obserwować poszczególne zadania. Jednocześnie sędzia, przez
swoją obecność, nie powinien utrudniać pracy przewodnikowi, psu czy owcom. W Stylu
Angielskim (CS), sędzia zawsze zostaje w jednym miejscu.
3.5. Nie pozwala się sędziemu na:
a) branie udziału w wydarzeniu jako przewodnikowi swojego psa;
b) sędziowanie psów, których jest właścicielem, psów członków rodziny lub bliskich
krewnych, domowników lub mieszkańców jego domostwa;
c) sędziowanie psa, jeśli pies mieszkał w tym samym domostwie co sędzia w ciągu
ostatnich sześciu miesięcy przed zawodami;
d) sędziowanie więcej niż osiem godzin dziennie.
3.6. Sędzia może zakończyć przebieg z powodu kontuzji lub innych przyczyn, nawet jeśli
przewodnik się nie zgadza.
3.7. Karty oceny sędziowskiej muszą być wypełnione punktacją, ocenami oraz czasem. Muszą
być podpisane przez sędziego(-ów).
4. PARKUR ORAZ PRZESZKODY
4.1. Wydarzenia pasterskie powinny być organizowane na terenie odpowiednio dużym, aby
zapewnić maksimum bezpieczeństwa widowni, owcom oraz psom i gwarantować
możliwość przebiegów w różnych stylach i poziomach.
4.2. Teren testów i zawodów nie powinien być użytkowany od wieczora poprzedzającego
wydarzenie pasterskie. Rozmiar koszaru jak i przeszkód powinien być dostosowany do
ilości owiec w stadzie i zgodny ze szczegółowymi zasadami poszczególnych testów i
zawodów.
4.3. Obszar, koszar i przeszkody muszą być bezpieczne dla psa, owiec oraz przewodnika.
4.4. Ogrodzenie koszaru musi zapobiegać samowolnemu wydostawaniu się owiec jak i dostaniu
się psa do środka.
4.5. Zagrody i koszary dla oczekujących owiec muszą być zaaranżowane w taki sposób, aby
owce nie były w żaden sposób narażone na stres.
4.6. Roślinność musi być na tyle niska, aby nie blokowała psu widoczności.
Zasady Ogólne Organizacji Międzynarodowych Wydarzeń Pasterskich FCI

4
2
2

5. OWCE
5.1. Liczba owiec różni się w zależności od stylu i poziomu, zgodnie z zasadami CS i TS.
5.2. Owce muszą być zmieniane po każdym teście/przebiegu.
5.3. Preferuje się, aby owce pochodziły z tego samego stada i były tego samego typu, aby
przewodnik pracował ze zwierzętami podobnej jakości. Owce powinny być przyzwyczajone
do psów i w dobrym zdrowiu.
5.4. Jagnięta powinny być na tyle duże, aby były w stanie same się wypasać. Mogą być używane
wraz z matkami jeśli są wystarczająco sprawne i w dobrej kondycji. Ta decyzja leży w
kwestii sędziego(-ów) i właściciela owiec.
5.5. Komitet organizacyjny i właściciel owiec powinni upewnić się, że posiadają wystarczającą
liczbę owiec, aby każda ich grupa nie była zestresowana. Owce powinny być trzymane w
spokoju. Dobrostan zwierząt powinien być na uwadze przez cały czas.
6. UCZESTNICY

6.1. Zgłoszenia są składane w imieniu właściciela, ale pies może startować z właścicielem lub
innym przewodnikiem, który musi być członkiem krajowego Związku Kynologicznego lub
organizacji zrzeszonej w FCI. Jeśli wyznaczony jest przewodnik, właściciel(-ele) musi
wskazać jego imię oraz adres na formularzu zgłoszeniowym.
6.2. Przewodnik może prowadzić kilka psów. Komitet organizacyjny może wyznaczyć limit psów
przypadających na jednego przewodnika.
6.3. Jeśli pies z jakiegoś powodu nie może brać udziału w wydarzeniu, właściciel musi
natychmiast poinformować o tym organizatorów.
6.4. Przewodnik musi dostarczyć do sekretariatu Książeczkę Startową Psa (lub jej odpowiednik);
wszystkie wyniki muszą być w niej odnotowane.
6.5. Każdy przewodnik musi wykonywać polecenia sędziego, jak i kierownika toru.
6.6. Każdy przewodnik musi przez cały czas prowadzić swojego psa pod pełną kontrolą i w
zgodzie z ogólnie przyjętymi dobrymi manierami. Każdy przewodnik i/lub jego pies
przeszkadzający innym psom lub przewodnikom może być usunięty i zdyskwalifikowany
podczas dnia wydarzenia.
6.7. Podczas pracy, zabrania się przewodnikowi otrzymywać pomoc lub wskazówki od
kogokolwiek z zewnątrz. Przewodnik otrzymujący pomoc w jakiejkolwiek formie może być
zdyskwalifikowany. Jeśli podczas przebiegu pomocy/wskazówek udzielał inny zawodnik,
również i on może zostać zdyskwalifikowany.
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6.8. Przed startem przewodnicy:
a) są zapraszani przez kierownika toru na odprawę, podczas której sędzia(-owie) wyjaśni
wszystkie szczegóły związane z zawodami;
b) mogą zapoznać się z torem podczas odprawy, bez swoich psów;
c) mogą zadawać dowolne pytania dotyczące toru, wszystkie pytania powinny być
zadawane przez przewodników podczas odprawy;
d) muszą być gotowi do startu na wezwanie kierownika toru; każdy kto nie stawi się na
wezwanie do startu poddaje swój przebieg. W związku z powyższym mimo tego, że
program zawodów będzie rygorystycznie przestrzegany, nie można zagwarantować
godziny startu.
6.9. Podczas przebiegu na torze:
a) kiedy drużyna (przewodnik i jego pies) startują, praca przewodnika podlega ocenie i
instrukcjom sędziego(-ów). Podczas startu zakłada się, że przewodnik zna trasę
przebiegu i będzie się jej uważnie trzymał;
b) przewodnik może wydawać komendy głosem, gwizdkiem, gestami lub laską pasterską,
łączenie powyższych jest dozwolone.
c) przewodnik może dotknąć owcy;
d) przewodnik nie może dotykać psa, może nagradzać go jedynie głosem;
e) przewodnik powinien mieć obrożę i smycz psa przy sobie.

7. PSY
7.1. Pies przystępujący do międzynarodowych wydarzeń pasterskich FCI musi być
zarejestrowany w księdze rodowodowej/księdze wstępnej uznawanej przez FCI.
7.2. Identyfikacja psa odbywa się za pomocą sprawdzenia numeru czipa lub tatuażu.
7.3. Suki, które są 4 tygodnie przed lub do 6 tygodni po porodzie są wyłączone z
partycypowania w testach i zawodach. Psy chore, kulejące lub podejrzane o chorobę
zakaźną są również wyłączone. Decyzja o usunięciu psa z zawodów jest podejmowana
przez głównego sędziego, na podstawie oceny własnej lub opinii weterynarza.
7.4. Przewodnik, którego suka ma cieczkę musi poinformować o tym fakcie komitet
organizacyjny przed startem, musi startować na końcu stawki i trzymać sukę poza
terenem wydarzenia aż do swojego przebiegu.
7.5. Psy startujące nie mogą mieć nic założonego i niczego nosić, nawet obroży
(z wyłączeniem NHAT).
7.6. Psy mogą zostać przebadane pod kątem dopingu.
7.7. Psy kastrowane, z jednym jądrem lub wnętrem mogą brać udział w zawodach.
7.8. Kelpie Australijski został przeniesiony do grupy zasad FCI TS z grupy zasad FCI CS. Jako,
że niektóre Kelpie Australijskie już posiadają wyniki z testów i zawodów FCI CS, w takim
wypadku jeśli zdały FCI HWT CS, mogą startować w IHT-1, jeśli natomiast zaliczyły FCI
NHAT mogą przystąpić do FCI HWT TS.
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8. OCENA
8.1. Ponowny przebieg
Sędzia(-owie) może zatrzymać psa w dowolnym momencie przebiegu i nakazać całkowite
lub częściowe jego powtórzenie jeśli uważa, że okoliczności usprawiedliwiają taką decyzję.
Ta decyzja zależy wyłącznie od sędziego(-ów). W wypadku częściowego powtórzenia
przebiegu, punkty już uzyskane będą liczone.
Jeśli owce ulegną kontuzji, sędzia(-owie) może zadecydować, aby przewodnik kontynuował
przebieg na nowej grupie owiec.
8.2. Poddanie przebiegu
Przewodnik może wycofać się z przebiegu. Podnosi ręce i mówi: „Poddaję”. W takim
wypadku nie otrzyma punktów.
8.3. Nie przyznanie punktów
Przebieg będzie natychmiast zatrzymany i nie przyznaje się punktów jeśli:
a) pies nie będzie pod kontrolą przewodnika;
b) jeśli jedna lub więcej owiec opuści teren testu/zawodów.
8.4. Dyskwalifikacja
Powody dyskwalifikacji w dniu wydarzenia:
a) pies chwyci lub ugryzie owce;
b) jeśli pies jest bezpodstawnie agresywny wobec ludzi lub zwierząt;
c) nieakceptowalne zachowanie przewodnika lub jeśli przewodnik jest wyraźnie pod
wpływem alkoholu lub narkotyków.
8.5. Prawa dyscyplinarne
Kierownik toru jest odpowiedzialny za zagwarantowanie porządku i bezpieczeństwa na
całym terenie wydarzenia. Główny sędzia ma prawo zakończyć wydarzenie, jeśli porządek
i bezpieczeństwo będzie zagrożone w jakikolwiek sposób. Rażące łamanie zasad lub praw
zwierząt będzie skutkować zakończeniem wydarzenia. Wszystkie decyzje sędziego(-ów) są
ostateczne i bezdyskusyjne.
Jakakolwiek krytyka dotycząca sędziego może skutkować wydaleniem z terenu wydarzenia
i prowadzić do dalszych sankcji dyscyplinarnych w zgodzie z krajowymi przepisami.
9. SYSTEM PROCEDUR
9.1. NHAT i HWT są testami bez rankingu i zwycięzcy.
9.2. IHT są zawodami z rankingiem i ogłasza się zwycięzcę; pierwsze trzy miejsca nie mogą
być dzielone.
9.3. Pies może powtórzyć HWT, ale nie tego samego dnia.
9.4. Jeśli pies w IHT-1 lub IHT-2 otrzyma ocenę bardzo dobrą (BDB) lub doskonałą (DSK)
pięć razy, to musi przejść o klasę wyżej.
9.5. Jeśli pies w IHT-1 lub IHT-2 otrzyma raz ocenę doskonałą (DSK) to może przejść o klasę
wyżej.
9.6. Pies nie może wrócić i startować w niższej klasie.
9.7. Pies nie może startować w więcej niż jednym teście i/lub zawodach tego samego dnia lub
podczas tego samego wydarzenia.
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10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Powyższe zasady zostały zatwierdzone podczas spotkania Komisji Psów Pasterskich
FCI w Interlaken (CH), w dniach 20-23 kwietnia 2017
10.2. Powyższe zasady zostały zatwierdzone przez Główny Komitet FCI w Kijowie, w
sierpniu 2017. Zaczynają obowiązywać od 01.01.2018.
10.3. W wypadku tłumaczenia, tekst angielski uznawany jest za oryginalny.
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ZAŁĄCZANIK 1: Lista ras psów pasterskich, które mogą brać udział w wydarzeniach pasterskich
Standard
15
16
38
39
44
53
54
55
56
83
87
88
93
113
138
141
142
156
166
171
176
191
194
223
238
251
271
277
287
293
296
297
311
313
332
342
347
45
46
47
58
147
181
340
14
135
189
212
237
284
289
336
209

Breed name
CHIEN DE BERGER BELGE
OLD ENGLISH SHEEPDOG
WELSH CORGI CARDIGAN
WELSH CORGI PEMBROKE
BERGER DE BEAUCE
KOMONDOR
KUVASZ
PULI
PUMI
SCHIPPERKE
GOS D’ATURA CATALA
SHETLAND SHEEPDOG
CAO DA SERRA DE AIRES
BERGER DE BRIE
CHIEN DE BERGER DES PYRENEES A FACE RASE
CHIEN DE BERGER DES PYRENEES A POIL LONG
SLOVAKIAN CHUVACH
COLLIE ROUGH
DEUTSCHER SCHAEFERHUND
BOUVIER DES ARDENNES
BERGER PICARD
BOUVIER DES FLANDRES/VLAAMSE KOEHOND
CANE DA PASTORE BERGAMASCO
HOLLANDSE HERDERSHOND
MUDI
POLSKI OWCZAREK NIZINNY
BEARDED COLLIE
HRVATSKI OVCAR
AUSTRALIAN CATTLE DOG
AUSTRALIAN KELPIE
COLLIE SMOOTH
BORDER COLLIE
SAARLOOSWOLFHOND
NEDERLANDSE SCHAPENDOES
CESKOSLOVENSKY VLCIAK
AUSTRALIAN SHEPHERD
BERGER BLANC SUISSE
BERNER SENNENHUND
APPENZELLER SENNENHUND
ENTLEBUCHER SENNENHUND
GREAT SWISS MOUNTAIN DOG
ROTTWEILER
RIESENSCHNAUZER
SAINT MIGUEL CATTLE DOG
VASTGOTASPETS
SVENSK LAPPHUND
SUOMENLAPINKOIRA
SAMOYED
NORSK BUHUND
LAPINPOROKOIRA
ISLENSKUR FJARHUNDUR
PERRO DE AGUA ESPAÑOL
TIBETAN TERRIER

Group
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
8
9
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