
Internasjonal Jaktprøve - CACIT 
"Tillegg Jaktprøveregler for drivende hunder angående internasjonal prøve" 
Internasjonal prøve for drivende hunder arrangeres i overensstemmelse med det regelverk som gjelder 

for eliteprøver (EP) for støvere samt småhundprøver (SP) for Beagle og Drever 

Det gjelder spesielle regler og tilpasninger som følger: 

 

GYLDIGHET 
Søknad om internasjonal prøve skal være mottatt NKK senest 8 måneder føre prøvedato, 

og være godkjent av FCI senest tiden før utannonsering av prøven. 

 
RETT TIL DELTAGELSE 
På prøven får ikke delta: 

a) hund som tilhører prøveleder/NKK rep. eller dommere 

b) hund som har vært i eie, ført på prøve eller vært personlig trenet av prøveleder/NKK rep eller dommere 

under de seneste seks -6- månedene. 

c) hund som har vært i eie av noen av prøveleder/NKK rep. eller dommeres husstand. 

 

VED OVERTEGNING 
Antallet startende hunder får begrenses, noe som skal opplyses i utannonseringen av prøven. Ved evt. 

overtegning skal jaktprøvereglenes pkt. 7.2 Overtegning benyttes etter påmeldingsfristens utgang. 

 

PREMIER/PREMIEPOENG 
CACIT utdeles til prøvens beste hund med minst 1. pr. samt at hunden har oppnådd minst 90 % av 

maksimale premiepoeng som kan tildeles. Reserve-CACIT utdeles til prøvens nest beste hund med minst 

1. pr samt at hunden har oppnådd minst 90 % av maksimale premiepoeng som kan tildeles. 

Om to hunder tildeles lik poengsum gjelder rangeringsreglene som under DM/NM. 

  

REGLER FOR UTDELING AV CACIT 
Om FCIs regler ikke foreskriver annet, så gjelder et minimum på 10 

påmeldte hunder for at CACIT skal kunne utdeles. 

 

Minimumskrav for Støver er 90 % av 400 poeng = 360 poeng 

Minimumskrav for Beagle/Drever er 90 % av 170 poeng = 153 poeng 

 
INTERNASJONALT JAKTCHAMPIONAT (INT JCH) 

To CACIT i to land under forskjellige dommere, samt minst 2.pr. etter fylte 15 mnd. på 

Internasjonal utstilling. Det må ha gått minst 12 mnd. mellom første og siste 

championatpremiering. Hundens forfedre i tre generasjoner må være registrert. Hunden 

må være jaktchampion i sitt hjemland. 

 


