
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE 

Zápis ze zasedání Komise pro norníky FCI konané v Helsinkách  

dne 14. února 2016. 

 
Přítomni zástupci států: 

Maar S. – Německo – President EHC 

Gruber F. – Rakousko – Vize-president EHC 

Van Herzeele L. – Belgie 

Stahlberg P. – Finsko 

Schilknecht H. – Francie 

Haas J. – Lucembursko 

Candian M. – Italie 

Asheimr R. – Norsko 

Švec J. – Česká republika 

Domogatskaya E. – Rusko 

Kicko L. – Slovensko 

Svegelij Znidarsic – Slovinsko 

Sonesson J. – Švédsko 

Osterwalder R. – Švýcarsko 

Omluven: 

Koopmans j. – Holandsko 

Nepřítomni: 

Balazs J. – Maďarsko 

Siejkowski L. – Polsko 

Demyanenko A. – Ukrajina 

Martinez M.A. – Argentina 

Hosté: 

Štefík S. – Bulharsko 

Middendorf S. – Německo 

 

TOP 1 – Přivítání přítomných, prezentace zástupců z jednotlivých zemí, schválení programu 

a vedení protokolu. 

President finského Klubu jezevčíků přivítal na zasedání ve Finsku všechny zúčastněné. 

President EHC uvedl počet zúčastněných delegátů. Program zasedání EHC byl jednomyslně 

schválen a pan Schüering Jan byl jednomyslně schválen jako vedoucí protokolu. 

  

TOP 2 – Schválení Protokolu zasedání EHC za rok 2015 bez připomínek 

 

TOP 3 – Zpráva Presidenta a Vize-presidenta EHC 

FCI – Evropský pohár proběhl úspěšně v Rakousku. 

Bylo stanoveno, aby žádosti na EHC byly podávány do vánoc, aby členové EHC měli 

dostatek času na přípravu zasedání EHC v následujícím roce.  



Připomínka pana Grubera: Je nutné sjednotit podmínky národních zkušebních řádů (pro 

zadávání  CACIT) v jednotlivých zemích tak, aby byly pro většinu zemí shodné. Není možní, 

aby tyto soutěže byly na EHC schváleny a následně od FCI odmítnuty. 

 

TOP 4 – Volba Presidenta a Vize-presidenta EHC. 

Johann Jonesson a Perthu Stahlberg byli jednomyslně jmenováni volební komisí a převzali 

vedení zasedání. 

Návrh pro volbu Presidenta EHC:  

Steffen Maar (bez protikandidáta) byl 12 hlasy zvolen, 1 delegát se zdržel hlasování, nikdo 

nebyl proti. Herr Maar souhlasí se zvolením za presidenta EHC. 

Návrh pro volbu Vize-presidenta EHC: 

Franz Gruber (bez protikandidáta) byl 12 hlasy zvolen, 1 delegát se zdržel hlasování, nikdo 

nebyl proti. Herr Gruber souhlasí se zvolením za presidenta EHC. 

 

TOP 5 – Návrhy Klubu chovatelů jezevčíků ČR (přílohy – podklady pro Soutěžní řády KCHJ 

ČR se zadáváním titulu CACIT) 

- Memoriál Rudolfa Kristla 

- Pohár Českého středohoří 

- Speciální barvářská soutěž 

- Klubová holičská soutěž 

Tyto 4 Soutěžní řády byly všemi členy EHC schváleny s dodatkem, že musí být ještě 

dopracovány (zásadní změna je v delegaci rozhodčích). V každé skupině musí posuzovat 3 

rozhodčí z toho jeden zahraniční. Pan MAAR navrhl, že tyto soutěžní řády dopracuje a po 

konzultaci se zástupcem EHC ČR (J. Švec) je předloží ke konečnému odsouhlasení na FCI. 

Tím se ušetří jeden rok v zadávání titulu CACIT. Všichni delegovaní s návrhem souhlasí. 

 

Podmínky k dosažení C.I.T titulu – Mezinárodní šampión práce: 

a) Bez ohledu na věk musí jedinec získat 2 x CACIT, od 2 různých skupin rozhodčích z jedné 

nebo více zemí. 

b) Jedinec ve věku minimálně 15 měsíců musí získat na mezinárodní výstavě FCI v mezitřídě, 

ve třídě otevřené nebo třídě pracovní, bez ohledu na počet vystavovaných jedinců, minimálně 

hodnocení velmi dobrý, nebo v zemích, které nepoužívají toto hodnocení, stačí druhá cena ve 

výše uvedených třídách. 

c) Jedinec musí úspěšně složit zkoušku z hlasitosti na úrovni národního nebo mezinárodního 

ZŘ a zkoušku z norování. 

 

Tyto podmínky platí pouze pro jezevčíky a jagdteriéry. Pan Maar zjistí na FCI podmínky pro 

ostatní teriéry. 

Tyto podmínky k získání titulu C.I.T. byly jednohlasně členy EHC přijaty. 

 

Návrh zástupce Švýcarska.  

Titul CACIT je možné zadávat i více jedincům, pokud splní 95 a více procent z maximálního 

počtu bodů na všestranných zkouškách a na kontaktním norování (všechny disciplíny 

hodnoceny známkou 4). Vícenásobný CACIT. 



Nebo je možné zadávat titul CACIT prvnímu jedinci v I. ceně na všech zkouškách a 

soutěžích, kde se tento titul uděluje. 

Po komentáři a diskusi byl podán návrh: 

Titul CACIT bude zadáván pouze vítězi v 1. ceně,  titul res. CACIT obdrží 2. jedinec v pořadí 

v 1. ceně. 

Pro tento návrh bylo 12 delegátů pro a 1 proti. 

 

Schvalování jednotlivých soutěží a zkoušek pro zadávání titulu CACIT. 

 

International Universal Field Trials (Tschechien): dopracovat podmínky pro zadávání CACIT 

a delegaci rozhodčích.  

Výsledek hlasování: 12 pro, 1 proti - přijato 

International Scent Hound Working Test (Tschechien): dopracovat podmínky pro zadávání 

CACIT a delegaci rozhodčích.  

Výsledek hlasování: 12 pro, 1 proti – přijato 

Internationale Prüfung in Stöbern für Dachshunde (Tschechien): dopracovat podmínky pro 

zadávání CACIT a delegaci rozhodčích. Zadání titulu CACIT - 1. jedinci v 1. ceně. 

Výsledek hlasování: 12 pro, 1 proti - přijato 

Pokal des tschechischen Mittelgebirge (Tschechien): dopracovat podmínky pro zadávání 

CACIT a delegaci rozhodčích. Zadání titulu CACIT – nejlepšímu jedinci. 

Výsledek hlasování: 12 pro, 1 proti – přijato 

Memorial von Rudolf Kristl (Tschechien): dopracovat podmínky pro zadávání CACIT a 

delegaci rozhodčích. Zadání titulu CACIT – nejlepšímu jedinci 

Výsledek hlasování: 12 pro, 1 proti - přijato 

Teckelvielseitigkeitsprüfung (Polen): zkušební řád musí být ještě vypracován a poté znovu 

zařazen na jednání EHC. 

Kunstbauprüfung (Polen): dopracovat podmínky pro zadávání CACIT a delegaci rozhodčích. 

Norování pouze na lišku (nikoli na psíka mývalovitého).  

Výsledek hlasování: 13 pro - přijato 

Kunstbauprüfung für Kaninchenteckel (Polen):  

Výsledek hlasování: 12 proti, 1 se zdržel hlasování – nepřijato 

Spezialschweissprüfung (Tschechien): dopracovat podmínky pro zadávání CACIT a delegaci 

rozhodčích. Zadání titulu CACIT – nezadává se vícenásobný CACIT. 

Výsledek hlasování: 12 pro, 1 proti – přijato 

VGP für Zwerg-und Kaninchenteckel (Slowenien): dopracovat podmínky pro zadávání 

CACIT a delegaci rozhodčích.  

Výsledek hlasování: 12 pro, 1 proti – přijato 

VGP für Teckel (Slowenien): dopracovat podmínky pro zadávání CACIT a delegaci 

rozhodčích.  

Výsledek hlasování: 12 pro, 1 proti – přijato 

Internationale Prüfung „Arbeit nach dem Schuss“, internationaler Verband für Jagdterrier: 

P.O. musí být doplněny. V nové verzi chybí účast psů na národní výstavě. Dopracovat 

podmínky pro zadávání CACIT a delegaci rozhodčích.  

Výsledek hlasování: 13 pro, -  přijato 



TOP 6 

Evropský pohár FCI (VGP) 2015 

Nebyla podána žádná zpráva, všechny informace k EP jsou na internetových stránkách WUT 

a FCI. 

EP v roce 2016 (Česká Republika) všechny informace k EP jsou na internetových stránkách 

WUT, přihlášky musí být potvrzeny národní kluby chovatelů jezevčíků. 

 

TOP 7 

Termine: 

Výroční zasedání EHC – 12. února 2017 v Malaze (Španělsko) 

Výroční zasedání EHC – 2018, zájem projevilo Slovinsko, nebo Francie 

 

Soutěže: EP, Velká cena norníků. 

V roce 2017 bude organizovat Evropský pohár Itálie 

Velká cena norníků se v roce 2017 nebude konat, v roce 2018 je jednohlasné rozhodnutí pro 

uspořádání této soutěže pro jezevčíky a teriéry v České republice. 

Pan Middendorf k tomu dodal, že uspořádání této soutěže bude dotováno DTK v obvyklé výši 

jako v minulosti. 

 

TOP 8 

Různé 

Robert Osterwalder se vyjádřil negativně k národním soutěžím se zadáváním titulu CACIT 

s tím, že je nutné sjednotit úroveň jednotlivých soutěží, tak, aby titul CACIT byl srovnatelný 

v jednotlivých zemích a uchoval si svoji váhu při jeho zadávání. Proto president EHC přislíbil 

dopracování a částečné jednotlivých ZŘ národních soutěží a jejich konzultace se zástupci 

národních svazů před jejich zasláním na FCI. 

 

 

 

        MVDr. Jaroslav Švec 

        Komise pro Norníky FCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


