XII. TITUL MEZINÁRODNÍHO ŠAMPIONA V PASENÍ (C.I.TR.)
XII.1.Přesné stanovení způsobu udělení tilulů CACITR/RCACITR
Přesné stanovení způsobu udělení titulů CACITR/RCACITR je uvedeno v FCI Řádu pro udělování
CACITR (Certificatd’Aptitude au Championnat International de
Troupeau) na M ezinárodních FCI Trialech v pasení (IHT) Tradiční & Collecting Styl.
Na každém trialu může být udělen pouze jeden titul CACITR.

XII.2. Základní ustanovení
Pouze plemena psů, pro která jsou trialy CACITR organizovány pod záštitou FCI (viz příloha FCI Řád
pro udělování CACITR a Mezinárodní trialy v pasení), mohou obdržet titul C.I.TR.
Aby bylo možné udělit psu titul Mezinárodní šampion v pasení (C.I.TR.), pes musí získat:
a) v jakémkoli věku, 2x CACITR (Certificatd’Aptitude au Championnat International de Troupeau)
udělený dvěma rozdílnými rozhodčími ve dvou různých zemích, nebo na akci pořádané dvěma kluby
různých národností.
b) ve věku minimálně 15 měsíců psa, na mezinárodní výstavě pod záštitou FCI, v nestanoveném počtu
vystavovaných psů v konkurenci, minimálně hodnocení "Very Good" (Velmi dobře) v pracovní třídě,
mezitřídě, nebo třídě otevřené.
Každá žádost o titul C.I.TR. musí být vyplněna národní kynologickou organizací té země, ve které má
majitel daného psa trvalý pobyt. Úkolem této národní kynologické organizace je prověřit splnění
podmínky získání hodnocení na mezinárodní výstavě.
Pro žádost je povinné použití oficiální formuláře FCI (Příloha 10).

XII.3.Specifické způsoby změny z Reserve CACITR (RCACITR) na CACITR
Reserve CACITR je možné změnit na CACITR na žádost majitele psa, kterému byl udělen titul RCACITR, nebo na žádost národní kynologické organizace dle národnosti majitele psa v případě splnění
jedné z následujících podmínek:
1. CACITR byl udělen psu, který již vlastní titul Mezinárodní šampion v pasení (titul potvrzený FCI)
nebo psu, který již splnil podmínky ve smyslu CACITR (tzn. 2x CACITR uděleného dvěma rozdílnými
rozhodčími ve dvou různých zemích, nebo na akci pořádané dvěma kluby různých národností).
2. CACITR byl udělen psu, který není původu uznávaného FCI, nebo je původu uznávaného FCI, ale
nekompletního (tzn. bez celých 3 generací registrovaných v FCI plemenné knize. Registrace v příloze
plemenné knihy nejsou platné).

