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FCI:N KANSAINVÄLISTEN
VALIONARVOJEN SÄÄNNÖT

FCI:n hallitus on hyväksynyt tämän valionarvosäännön päivitykset 14.11.2012
ja se astuu voimaan 14.11.2012

Näitä sääntöjä päivitettäessä on otettu huomioon kaikki marraskuussa 2016 tehdyn edellisen päivityksen jälkeen tehdyt päätökset.

JOHDANTO
Voidakseen saada jonkin FCI:n kansainvälisen valionarvon koiran tulee:
1) kuulua FCI:n virallisesti hyväksymään rotuun,
2) olla rekisteröity FCI:n tunnustamaan rekisteriin (rekisteröinti muun muassa liitännäisrekisteriin ei
kelpaa)
3) olla puhdasrotuinen. Koiran katsotaan olevan puhdasrotuinen, kun sen sukutaulussa on kolme
täyttä sukupolvea FCI:n hyväksymässä rekisterissä olevia koiria (lisärekistereihin rekisteröityjä
koiria ei hyväksytä), ts. sukutaulussa on koiran nimi, FCI:n hyväksymän rekisterin kirjaintunnus
ja rekisterinumero.
Lisäksi on täytettävä erilaisten sertifikaattien (CACIB, CACIT, CACIL, CACIAG, CACIOB) myöntämistä koskevat vaatimukset ja muut näissä säännöissä mainitut ehdot.
Huom!
Suomessa käyttösertifikaatia (CACT) vastaa Suomen käyttövalionarvoon oikeuttavaa tulosta.

I. FCI:N KANSAINVÄLISEN MUOTOVALION (C.I.B.) ARVO
I.1. Rodut joilta FCI ei vaadi käyttökoetulosta
Jotta koira voisi saada kansainvälisen muotovalion arvon, sen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
a) saanut 4 x CACIB kolmesta eri maasta ja kolmelta eri tuomarilta, riippumatta näyttelyyn osallistuneiden koirien lukumäärästä;
b) ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on kulunut vähintään yksi vuosi ja yksi päivä; esim.
tammikuun 1. päivästä 2011 tammikuun 1. päivään 2012.
Kohtiin a) ja b) voidaan kansallisille kenneljärjestöille myöntää poikkeuksia, edellyttäen että FCI:n
hallitus on ne hyväksynyt.
Anomukset C.I.B.-arvon myöntämiseksi roduille, joilta FCI ei vaadi käyttökoetulosta, toimitetaan
koiran omistajan kotimaan kansalliselle kenneljärjestölle. Anomus on tehtävä käyttäen FCI:n virallista lomaketta (Liite 1a).
Joidenkin jäsenmaiden ja/tai sidostahojen kanssa tehdyistä sopimuksista riippuen FCI:n toimisto
voi omistajan anomuksesta myöntää valionarvon, edellyttäen että täydelliset näyttelytulokset (tuloslistaus ja näyttelyluettelo) on toimitettu FCI:n toimistoon. Tämä anomus on tehtävä käyttäen
FCI:n virallista lomaketta (Liite 1b).
I.2. Rodut joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen
Jotta koira voisi saada kansainvälisen muotovalion arvon, sen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
a) saanut 2 x CACIB kahdesta eri maasta ja kahdelta eri tuomarilta, riippumatta näyttelyyn osallistuneiden koirien lukumäärästä;
b) ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on kulunut vähintään yksi vuosi ja yksi päivä; esim.
tammikuun 1. päivästä 2011 tammikuun 1. päivään 2012.
Kohtiin a) ja b) voidaan kansallisille kenneljärjestöille myöntää poikkeuksia, edellyttäen että FCI:n
hallitus on ne hyväksynyt.
Kohtien a) ja b) lisäksi koirien, joiden roduilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, on täytynyt saada hyväksytty tulos kansallisessa rodunomaisessa kokeessa (kokeessa jossa kilpaillaan kansallisesta
käyttökoesertifikaatista CACT= koepuolen valionarvoon oikeuttava tulos) missä tahansa FCI:n jäsen- tai kumppanimaassa. Kokeen ajankohdalla ei ole merkitystä.
Anomukset C.I.B.-arvon myöntämiseksi roduille, joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, toimitetaan koiran omistajan kotimaan kansalliselle kenneljärjestölle, joka vastaa koetuloksen oikeellisuuden tarkistamisesta. Anomus on tehtävä käyttäen FCI:n virallista lomaketta (Liite 2).
I.2.1. Erityismääräykset ryhmien 1, 2, 3 (palvelus-, jälki-, mondioring-, pelastuskoira) roduille
joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen
Ainoastaan seuraavien määräysten mukaan järjestetyt kokeet hyväksytään C.I.B.-arvoon:
 FCI:n säännöt kansainvälisille palveluskoirakokeille ja kansainväliselle jäljestämiskokeelle
(IPO ja IPO-FH)
 Kansainväliset säännöt mondioring-kilpailuille (IPO-MR)
 FCI:n ja IRO:n säännöt kansainvälisille pelastuskoirakokeille (IPO-R)

1) IPO (palveluskoirakoe): koiran on täytynyt saavuttaa luokassa 1 vähintään 70% maksimipistemäärästä jokaisessa osakokeessa eli jäljestämisessä (IPO-A), tottelevaisuudessa (IPO-B) ja
suojelukokeessa (IPO-C). IPO-valmistavaa koetta (IPO-VO) ei hyväksytä.
2) IPO-FH (jälkikoe): koiran on täytynyt saavuttaa vähintään 70% maksimipistemäärästä kokeesta
molemmilla jäljillä.
3) IPO-NS (pohjoismainen koe)
4) IPO-MR (mondioring): koiran on täytynyt saavuttaa tasolla 1 vähintään 80 % maksimipisteistä.
5) IPO-R (pelastuskoe): koiran on täytynyt saavuttaa luokassa A vähintään 70% maksimipisteistä
jokaisessa osakokeessa (2): Hajutyöskentely (jäljestäminen, haku, raunio, lumivyöry tai vesi) ja
Tottelevaisuus ja ketteryys.
I.2.2. Erityismääräykset ryhmien 1, 2, 5 (paimennus) roduille joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen
Ainoastaan seuraavat kokeet hyväksytään C.I.B.-arvoon:
 FCI:n paimennuskoe FCI-HWT (Traditional or Collecting style)
 Kansainvälinen lammaskoirakoe (Traditional or Collecting style)
1) FCI:n paimennuskoe FCI-HWT (Traditional or Collecting style): koiran on täytynyt saavuttaa
vähintään 60% maksimipistemäärästä.
2) Kansainvälinen lammaskoirakoe (Traditional or Collecting style): koiran on täytynyt saavuttaa vähintään 70% maksimipistemäärästä luokassa 1.
I.2.3. Erityismääräykset ryhmän 6 roduille ja ryhmän 5 pohjoismaiset metsästyspystykorvat
joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen
Tämän ryhmän koirien on täytynyt suorittaa metsästyskoe, jossa käytetään elävää luonnonriistaa
ja jossa kilpaillaan kansallisesta käyttökoesertifikaatista (CACT).
I.2.4. Erityismääräykset kaikille ryhmän 7 roduille
Tämän ryhmän koirien tulee olla saavuttanut:
 vähintään palkinto "Erittäin hyvä" tai maissa jossa tämä laatupalkinto ei ole käytössä, vähintään toinen palkinto kansallisessa kanakoirakokeessa, jossa kilpaillaan kansallisesta
käyttökoesertifikaatista (CACT), tai kansainvälisessä kanakoirakokeessa jossa kilpaillaan
CACIT:sta; tai
 vähintään toinen palkinto kansallisessa (CACT) tai kansainvälisessä (CACIT) metsästyskokeessa "kenttä- ja vesikoe"; tai
 vähintään toinen palkinto kansallisessa (CACT) tai kansainvälisessä (CACIT) multiple hunting test.
I.2.5 Erityismääräykset ryhmän 8 noutajille, ylösajaville ja vesikoiraroduille joilta FCI vaatii
käyttökoetuloksen
Näiden rotujen on suoritettava hyväksytysti metsästyskoe, jossa käytetään elävää riistaa ja jossa
kilpaillaan kansallisesta käyttökoesertifikaatista (CACT).

II. FCI:N KANSAINVÄLISEN NÄYTTELYVALION ARVO (C.I.E.) RODUILLE JOILTA FCI VAATII
KÄYTTÖKOETULOKSEN
Jotta koira, jonka rodulta FCI vaatii käyttökoetuloksen, voi saavuttaa C.I.E.-arvon, sen tulee täyttää
seuraavat vaatimukset:
a) saanut 4 x CACIB kolmesta eri maasta ja kolmelta eri tuomarilta, riippumatta näyttelyyn osallistuneiden koirien lukumäärästä;
b) ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on kulunut vähintään yksi vuosi ja yksi päivä; esim.
tammikuun 1. päivästä 2011 tammikuun 1. päivään 2012.
Anomukset C.I.E.-arvon myöntämiseksi roduille, joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, tulee toimittaa
koiran omistajan kotimaan kansalliselle kenneljärjestölle. Anomus on tehtävä käyttäen FCI:n virallista lomaketta (Liite 1a).
Joidenkin jäsenmaiden ja/tai sidostahojen kanssa tehdyistä sopimuksista riippuen FCI:n toimisto
voi omistajan anomuksesta myöntää tittelin, edellyttäen että täydelliset näyttelytulokset (tuloslistaus ja näyttelyluettelo) on toimitettu FCI:n toimistoon. Tämä anomus on tehtävä käyttäen FCI:n virallista lomaketta (Liite 1b).
Huom. Seuraaville roduille ei myönnetä kansainvälisen näyttelyvalion arvoa, mikäli koiran omistaja
asuu Norjassa, Ruotsissa tai Suomessa.
FCI 5
harmaa norjanhirvikoira, jämtlanninpystykorva, karjalankarhukoira, musta norjanhirvikoira, pohjanpystykorva
suomenpystykorva
FCI 6
dreeveri, dunkerinajokoira, haldeninajokoira, hamiltoninajokoira, hygeninajokoira, schillerinajokoira,
smoolanninajokoira, suomenajokoira

III. YHTEISET OHJEET KOHTIIN I. JA II. KOSKIEN CACIBIA/RCACIBIA
III.1. Yleiset ohjeet CACIBin jakamisesta
Mikäli rodussa esiintyy useita paino-, väri-, karvanlaatu- ym. muunnoksia, FCI:n yleiskokous päättää kilpailevatko eri muunnokset yhdestä vai useammasta CACIBista. Mikäli asiasta ilmenee epävarmuutta tai erimielisyyksiä, FCI:n hallitus tekee lopullisen päätöksen neuvoteltuaan rodun alkuperämaan ja FCI:n rotumääritelmätoimikunnan kanssa.
III.2. Erityisohjeet CACIBin/RCACIBin jakamisesta
CACIBin myöntämistä ja vahvistamista ja RCACIBin myöntämistä koskevat säännöt on kuvattu
FCI:n näyttelysäännöissä.
III.3. Erityisohjeet koskien vara-CACIBin (RCACIB) muuttamista CACIBiksi
Vara-CACIB muutetaan automaattisesti CACIBiksi mikäli CACIB on annettu koiralle (riippumatta
siitä vaaditaanko rodulta käyttökoetulosta) joka on jo saavuttanyt C.I.B.-arvon ja FCI on vahvistanut tämän arvon viimeistään näyttelypäivänä.
Vara-CACIB voidaan myös muuttaa CACIBiksi mutta vain vara-CACIBin saaneen koiran omistajan
anomuksesta tai hänen kansallisen kenneljärjestönsä pyynnöstä, edellyttäen että jokin seuraavista
vaatimuksista täyttyy:
1. CACIB on annettu koiralle jolla ei ole FCI:n hyväksymää sukutaulua tai jonka sukutaulu
on FCI:n hyväksymä mutta epätäydellinen (= ei kolmea täyttä sukupolvea FCI:n hyväksymiin rekistereihin rekisteröityjä koiria; rekisteröintejä rotukirjan liitteisiin ei hyväksytä).
2. CACIB on annettu koiralle joka oli ilmoitettu väärään luokkaan, joka estää sitä kilpailemasta CACIBista (ks. FCI:n näyttelysäännöt, kohta 5. Luokat).
3. CACIB on annettu koiralle joka näyttelypäivään mennessä on saanut C.I.B.-arvoon
vaadittavan määrän CACIBeja ja niiden välillä on kulunut vaadittu aika, luvun I.d II mukaisesti. Ts. jos rodulta ei vaadita käyttökoetulosta, koira on saanut 4 x CACIB kolmelta
eri tuomarilta kolmessa eri maassa ja ensimmäisen ja viimeisen välillä on kulunut vähintään yksi vuosi ja yksi päivä; jos rodulta vaaditaan käyttökoetulos, koira on saanut 2 x
CACIB kahdelta eri tuomarilta kahdessa eri maassa ja ensimmäisen ja viimeisen välillä
on kulunut vähintään yksi vuosi ja yksi päivä.
4. CACIB on annettu koiralle, joka on jo saanut C.I.E.-arvon (FCI vahvistanut arvon viimeistään näyttelypäivänä) ja rodulta vaaditaan käyttökoetulos.
5. Myönnetty CACIB on peruutettu jostakin muusta syystä.
Mikäli vara-CACIBin saanut koira on jo C.I.B tai C.I.E, vara-CACIBia ei missään olosuhteissa voida
muuttaa CACIBiksi.
Anomukset vara-CACIBin muuttamisesta CACIBiksi on toimitettava kirjallisesti (fax, posti tai sähköposti) FCI:n toimistoon. Anomus on tehtävä käyttäen FCI:n virallista lomaketta (liite 3).

IV. FCI:N KANSAINVÄLISEN KÄYTTÖVALION ARVO (C.I.T.) RODUILLE JOILTA FCI VAATII
KÄYTTÖKOETULOKSEN
Tämän arvon voivat saavuttaa kaikki ne rodut, joille järjestetään FCI:n kansainvälisiä kokeita.
IV.1. Yleisohjeet ryhmien 6-7-8 metsästyskoiraroduille (poislukien mannermaiset kanakoirat) sekä ryhmästä 5 pohjoismaiset metsästyspystykorvat, joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen
C.I.T.-arvon saamiseksi koiran tulee olla saavuttanut:
a) missä tahansa iässä 2 x CACIT (kansainvälinen käyttökoesertifikaatti) FCI:n hyväksymässä
käyttökokeessa (= kokeessa jossa sovelletaan FCI:n kansainvälisiä sääntöjä) kahdelta eri tuomarilta yhdessä tai useammassa maassa, ja nämä CACITit on saatu 1-palkinnoilla;
b) vähintään 15 kuukauden iässä vähintään laatupalkinto "erittäin hyvä" kansainvälisessä FCI:n
hyväksymässä näyttelyssä, riippumatta esitettyjen koirien lukumäärästä, tai maissa joissa tämä
laatupalkinto ei ole käytössä, vähintään 2. palkinto käyttöluokassa, avoimessa luokassa tai nuorten
luokassa.
IV.1.1. Erityismääräykset ryhmän 7 englantilaisille kanakoirille
Yksi kahdesta CACITista on täytynyt saavuttaa kansainvälisessä kanakoirakokeessa, kansainvälisessä Grande Quête -kenttäkokeessa tai kansainvälisessä metsästyskokeessa (käytännön metsästystä, jossa on parihaku).
IV.2. Yleisohjeet ryhmien 1-2-3 ja 5 (poislukien pohjoismaiset metsästyspystykorvat) (palvelus-, jälki-, mondioring-, pelastuskoira) roduille joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen
C.I.T.-arvon saamiseksi koiran tulee olla saavuttanut:
a) Vähintään 15 kuukauden iässä 2 x CACIT tai 2 x RCACIT kahdelta eri tuomarilta kahdessa eri
maassa tai kahden eri maan yhdistysten järjestämissä kokeissa seuraavasti:
 IPO-koe (palveluskoirakoe) luokassa 3, tai
 IPO-FH koe (jäljestyskoe), tai
 IPO-NS koe (pohjoismainen koe), tai
 IPO-MR koe (mondioring) tasolla 3, tai
 IPO-R koe (pelastuskoirakoe) luokassa B, yhdessä seuraavista kahdesta koelajista: Tottelevaisuus ja ketteryys ja Etsintä (jäljestys, alue-etsintä, raunio, lumivyöry tai vesi), tai
 kansainvälisen lammaskoirakokeen (Collecting or Traditional style) luokassa 3.
b) vähintään 15 kuukauden iässä vähintään laatupalkinto "erittäin hyvä" kansainvälisessä FCI:n
hyväksymässä näyttelyssä, riippumatta esitettyjen koirien lukumäärästä, tai maissa joissa tämä
laatupalkinto ei ole käytössä, vähintään 2. palkinto käyttöluokassa, avoimessa luokassa tai nuorten
luokassa.
(Katso myös FCI:n ohjeet CACITin myöntämisestä kansainvälisissä paimennus-, palveluskoira- ja
jäljestyskokeissa sekä FCI:n ohjeet CACITin myöntämisestä kansainvälisissä pelastuskoirakokeissa).
IV.3. Yleisohjeet ryhmien 3–4 luolakoiraroduille, joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen
C.I.T.-arvon saamiseksi koiran tulee olla saavuttanut:
a) missä tahansa iässä 2 x CACIT FCI:n hyväksymässä luolakokeessa kahdelta eri tuomariryhmältä, yhdessä tai useammassa maassa.

b) vähintään 15 kuukauden iässä vähintään laatupalkinto "erittäin hyvä", tai maissa joissa tämä
laatupalkinto ei ole käytössä, vähintään 2. palkinto avoimessa luokassa, nuorten luokassa tai käyttöluokassa, kansainvälisessä FCI:n hyväksymässä näyttelyssä, riippumatta esitettyjen koirien lukumäärästä.
c) (vain mäyräkoirat (148) ja saksanmetsästysterrieri (103)): hyväksytty kansallinen tai kansainvälinen ”spurlaut”-koe (ajaa haukkuen) VAIN jäljellä, jossa koira ei näe jänistä
d) (kaikki luolakoirat lukuun ottamatta airedalenterrieriä (7)): hyväksytty kansallinen tai kansainvälinen (luonnon)luolan tarkastus.
Anomus on tehtävä käyttäen FCI:n virallista lomaketta (liite 6f).
IV.4. Yleisohjeet ryhmän 7 mannermaisille kanakoirille
Vain ryhmän 7 mannermaiset kanakoirarodut voivat saavuttaa arvot C.I.T. (ft) (kenttäkoe) tai C.I.T.
(ec) (metsästyskoe).
Voidakseen saada C.I.T. (ft) -arvon koiran tulee olla saavuttanut:
a) Vähintään 15 kuukauden iässä 2 x CACIT tai 1 CACIT + 2 x RCACIT eri tuomareilta vähintään
yhden kansallisen kenneljärjestön järjestämissä kansainvälisissä kenttäkokeissa;
b) jos kaikki palkinnot on saatu kenttäkokeissa joissa ei vaadita noutoa, koiran on täytynyt lisäksi
saada vähintään palkinto "erittäin hyvä", tai maissa joissa tämä palkinto ei ole käytössä, vähintään
2. palkinto, FCI:n hyväksymässä kenttäkokeessa jossa vaaditaan myös nouto;
c) vähintään 15 kuukauden iässä vähintään laatupalkinto "erittäin hyvä", tai maissa joissa tämä
laatupalkinto ei ole käytössä, vähintään 2. palkinto avoimessa luokassa, nuorten luokassa tai käyttöluokassa, kansainvälisessä FCI:n hyväksymässä näyttelyssä, riippumatta esitettyjen koirien lukumäärästä.
Voidakseen saada C.I.T. (ec) arvon koiran tulee olla saavuttanut:
a) Vähintään 15 kuukauden iässä 2 x CACIT tai 1 CACIT + 2 x RCACIT eri tuomareilta vähintään
yhden kansallisen kenneljärjestön järjestämissä kansainvälisissä metsästyskokeissa;
b) jos kaikki palkinnot on saatu kenttä ja vesityökokeissa (field and water), koiran on täytynyt lisäksi saada vähintään palkinto "erittäin hyvä", tai maissa joissa tämä palkinto ei ole käytössä, vähintään 2. palkinto, FCI:n hyväksymässä metsästyskokeessa;
c) vähintään 15 kuukauden iässä vähintään laatupalkinto "erittäin hyvä", tai maissa joissa tämä
laatupalkinto ei ole käytössä, vähintään 2. palkinto avoimessa luokassa, nuorten luokassa tai käyttöluokassa, kansainvälisessä FCI:n hyväksymässä näyttelyssä, riippumatta esitettyjen koirien lukumäärästä.
(Katso myös Mannermaisten kanakoirien kansainvälisten kenttäkokeiden ja metsästyskokeiden
säännöt).
Anomukset näiden valionarvojen myöntämiseksi tulee toimittaa koiran omistajan kotimaan kansalliselle kenneljärjestölle. Ko. kenneljärjestön tulee varmistaa, että koira on saanut ylläolevien vaatimusten mukaiset palkinnot, ja toimittaa kaikki tarvittavat tiedot FCI:n toimistolle.

V. ERITYISOHJEET CACIT:IN MYÖNTÄMISESTÄ
V.1. Yleisohjeet CACITin myöntämisestä
Kussakin kokeessa myönnetään vain yksi CACIT rotua kohti.
Mikäli CACIT-koe arvostellaan pistein ja useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, CACITin
jakamisesta päätetään soveltaen kokeen järjestämismaan kansallisia mestaruuskilpailuja koskevia
sääntöjä.
Mikäli ko. säännöt eivät tunne tällaista mahdollisuutta, on tasapistein johdossa olevien koirien toimintaa testattava lisäkokein kunnes jokin niistä saavuttaa muita enemmän pisteitä. Mikäli mahdollista, näiden lisäkokeiden tulee olla yhdistelmä kaikista kokeeseen kuuluvista osa-alueista; muussa
tapauksessa koirat suorittavat kunkin osakokeen vuorotellen ohjelman mukaisessa järjestyksessä
siihen asti että yksi koirista on saavuttanut muita enemmän pisteitä.
V.2. CACITin myöntämistä koskevia erityisohjeita
Yhdelle rodulle voidaan kokeessa myöntää useampia CACITeja FCI:n luolakoiria koskevien ohjeiden mukaisesti.
V.3. Erityisohjeet koskien vara-CACITin (RCACIT) muuttamista CACITiksi
Vara-CACIT voidaan muuttaa CACITiksi vara-CACITin saaneen koiran omistajan anomuksesta tai
hänen kansallisen kenneljärjestönsä pyynnöstä, edellyttäen että jokin seuraavista vaatimuksista
täyttyy:
1. CACIT on annettu koiralle joka jo on saavuttanut C.I.T.-arvon (FCI:n vahvistama) – poislukien mannermaiset kanakoirat.
2. CACIT on annettu koiralle joka on jo aiemmin saavuttanut 2 x CACIT, riippumatta siitä onko
sen C.I.T.-arvoa vielä vahvistettu.
3. CACIT on annettu koiralle jolla ei ole FCI:n hyväksymää sukutaulua tai jonka sukutaulu on
FCI:n hyväksymä mutta epätäydellinen (= ei kolmea täyttä sukupolvea FCI:n hyväksymiin
rekistereihin rekisteröityjä koiria; rekisteröintejä rotukirjan liitteisiin ei hyväksytä).
4. CACIT on annettu koiralle joka on FCI:n sääntöjen mukaan liian nuori ottamaan sen vastaan.
5. Myönnetty CACIT on peruutettu jostakin muusta syystä.
Anomukset vara-CACITin muuttamisesta CACITiksi on toimitettava kirjallisesti (fax, posti tai sähköposti) FCI:n toimistoon.

VI. FCI:N KANSAINVÄLISEN MUOTO- JA KÄYTTÖVALION ARVO (C.I.B.T.) RODUILLE JOILTA VAADITAAN KÄYTTÖKOETULOS
Kaikki ne rodut, joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, voivat saavuttaa C.I.B.T.-arvon, mikäli koira
täyttää kaikki molempien valionarvojen vaatimukset (= on saanut C.I.B. ja C.I.T. tai C.I.T.
(ec)/C.I.T. (ft) -arvon).
Anomukset C.I.B.T.-arvon myöntämiseksi tulee toimittaa koiran omistajan kotimaan kansalliselle
kenneljärjestölle.

VII. FCI:N KANSAINVÄLISEN KÄYTTÖVALION ARVO VINTTIKOIRILLE (C.I.C.)
Vain ryhmän 10 vinttikoirat voivat saada C.I.C.-arvon.
Jotta vinttikoira voisi saada C.I.C.-arvon, sen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
a) koira on saanut vähintään
 3 x CACIL tai
 2 x CACIL ja 2 x RCACIL
Vain koirat, jotka on rekisteröity johonkin seuraavista maista (Norja, Ruotsi, Suomi, Viro,
Latvia, Liettua ja Venäjä)
 2 x CACIL tai
 1 x CACIL ja 2 x RCACIL
rata- tai maastojuoksukilpailuissa kahdessa eri maassa (kahden eri kansallisen kenneljärjestön
järjestämissä tapahtumissa) ja ensimmäisen ja viimeisen CACILin välillä on kulunut vähintään yksi
vuosi ja yksi päivä; esim. tammikuun 1. päivästä 2011 tammikuun 1. päivään 2012.
b) koira on saanut vähintään 15 kuukauden iässä vähintään laatupalkinnon "erittäin hyvä" avoimessa luokassa, nuorten luokassa, käyttöluokassa tai valioluokassa FCI:n kansainvälisessä näyttelyssä.
(CACILit, jotka on saatu 1.1.2017 jälkeen: ilmoittautuessa FCI:n kansainväliseen rata- tai
maastojuoksukilpailuun, ilmoittautumiseen tulee liittää todiste laatupalkinnosta ”erittäin
hyvä”, jotta koira voi vastaanottaa CACILin).
Anomukset C.I.C.-arvon myöntämiseksi tulee toimittaa koiran omistajan kotimaan kansalliselle
kenneljärjestölle. Ko. kenneljärjestön tulee varmistaa, että koira täyttää yllä olevat ehdot. Anomus
on tehtävä käyttäen FCI:n virallista lomaketta (liite 4).

VIII. KANSAINVÄLISEN MUOTO- JA KÄYTTÖVALION ARVO VINTTIKOIRILLE (C.I.B.P.)
Voidakseen saavuttaa C.I.B.P.-arvon ryhmän 10 vinttikoirarotujen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
a) koira on saanut vähintään
 2 x CACIB tai
 1 x CACIB ja 2 x RCACIB
kahdessa eri maassa kahdelta eri tuomarilta ja ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on kulunut vähintään yksi vuosi ja yksi päivä; esim. tammikuun 1. päivästä 2011 tammikuun 1. päivään
2012.
b) koira on osallistunut vähintään kolmeen (3) kansainväliseen (CACIL) rata- tai maastojuoksukilpailuun
c) koira on saanut vähintään 1 x CACIL tai 2 x RCACIL.
Anomukset C.I.B.P.-arvon myöntämiseksi tulee toimittaa koiran omistajan kotimaan kansalliselle
kenneljärjestölle. Ko. kenneljärjestön tulee varmistaa, että koira täyttää yllä olevat ehdot. Anomus
on tehtävä käyttäen FCI:n virallista lomaketta (liite 5).

IX. CACIL:IA KOSKEVAT YHTEISET OHJEET KOHTIIN VII. JA VIII.
IX.1. Erityisohjeet CACILin/RCACILin jakamisesta
CACILin/RCACILin myöntämistä koskevat erityisohjeet on annettu FCI:n kansainvälisiä vinttikoirakilpailuja ja juoksukilpailuja koskevissa säännöissä.
Ryhmässä 5 olevat Välimeren alueen vinttikoirarodut (faaraokoira, cirnecot, ibizanpodencot, kanarianpodencot) eivät voi saada CACILia/RCACILia eivätkä ne voi saavuttaa C.I.C.- ja C.I.B.P.arvoja.
IX.2. Erityisohjeet koskien vara-CACILin (RCACIL) muuttamista CACILiksi
Vara-CACIL voidaan myös muuttaa CACILiksi vara-CACILin saaneen koiran omistajan anomuksesta tai hänen kansallisen kenneljärjestönsä pyynnöstä, edellyttäen että jokin seuraavista vaatimuksista täyttyy:
1. CACIL on annettu koiralle joka jo on saavuttanut C.I.C.-arvon (FCI:n vahvistama)
2. CACIL on annettu koiralle jolla ei ole FCI:n hyväksymää sukutaulua tai jonka sukutaulu on
FCI:n hyväksymä mutta epätäydellinen (= ei kolmea täyttä sukupolvea FCI:n hyväksymiin
rekistereihin rekisteröityjä koiria; rekisteröintejä rotukirjan liitteisiin ei hyväksytä).
Anomukset vara-CACILin muuttamisesta CACILiksi on toimitettava kirjallisesti (fax, posti tai sähköposti) FCI:n toimistoon.

X. KANSAINVÄLISEN AGILITYVALION ARVO (C.I.AG.)
Kaikki rodut voivat saavuttaa C.I.AG. -arvon, riippumatta siitä vaaditaanko niiltä valionarvoon käyttökoetulos vai ei. Tämän arvon saamiseksi koiran tulee olla saavuttanut:
a) vähintään 18 kuukauden ikäisenä 2 x CACIAG (kansainvälinen agilitysertifikaatti) kahdessa eri
maassa ja kahdelta eri tuomarilta;
b) ensimmäisen ja viimeisen CACIAGin välillä on kulunut vähintään yksi vuosi ja yksi päivä; esim.
tammikuun 1. päivästä 2011 tammikuun 1. päivään 2012.
c) vähintään laatupalkinto "hyvä" kansainvälisessä FCI:n hyväksymässä näyttelyssä.
CACIAGin/RCACIAGin myöntämistä ja vara-CACIAGin (RCACIAG) muuttamista CACIAGiksi koskevat erityisohjeet sisältyvät kansainvälisen agilityvalion arvon saavuttamista koskeviin sääntöihin.
Kaikki C.I.AG. -anomukset toimitetaan koiran omistajan kotimaan kansalliselle kenneljärjestölle.
Anomukset vara-CACIAG in muuttamisesta CACIAG iksi on toimitettava kirjallisesti (fax, posti tai
sähköposti) FCI:n toimistoon.

XI. KANSAINVÄLISEN TOTTELEVAISUUSVALION ARVO (C.I.OB.)
XI.1. Yleiset ohjeet
Kaikki rodut voivat saavuttaa C.I.OB. -arvon, riippumatta siitä vaaditaanko niiltä valionarvoon käyttökoetulos vai ei. Tämän arvon saamiseksi koiran tulee olla saavuttanut:
a) vähintään 15 kuukauden ikäisenä 2 x CACIOB (kansainvälinen tottelevaisuussertifikaatti) kahdessa eri maassa
b) ensimmäisen ja viimeisen CACIOBin välillä on kulunut vähintään yksi vuosi ja yksi päivä; esim.
tammikuun 1. päivästä 2011 tammikuun 1. päivään 2012.
c) vähintään laatupalkinto "hyvä" kansainvälisessä FCI:n hyväksymässä näyttelyssä.
CACIOBin/RCACIOBin myöntämistä koskevat erityisohjeet sisältyvät Kansainvälisiä tottelevaisuuskokeita ja -kilpailuja koskeviin sääntöihin.
Kaikki C.I.OB. -anomukset toimitetaan koiran omistajan kotimaan kansalliselle kenneljärjestölle.
XI.2. Erityisohjeet vara-CACIOBin (RCACIOB) muuttamisesta CACIOBiksi
RCACIOB muuttuu automaattisesti CACIOBiksi edellyttäen, että yksi seuraavista vaatimuksista täyttyy:
1. CACIOB annettiin koiralle, jolla ei ole FCI:n tunnustamaa sukutaulua tai sillä on FCI:n
tunnustama sukutaulu, joka kuitenkin on puutteellinen (esim. siinä ei ole vähintään
kolmea täydellistä sukupolvea (14 koiraa), jotka on rekisteröity FCI:n tunnustamaan
rekisteriin/liitännäisrekisteriin;
2. CACIOB annettiin koiralle, jolla on jo C.I.O.B.-titteli (FCI on vahvistanut tittelin).
RCACIOB voidaan muuttaa CACIOBiksi RCACIOBilla palkitun koiran omistajan tai tämän
kansallisen kenneljärjestön anomuksesta edellyttäen, että yksi seuraavista vaatimuksista
täyttyy:
1. CACIOB annettiin koiralle, joka on liian nuori vastaanottamaan CACIOBin;
2. jaettu CACIOB mitätöitiin mistä tahansa muusta syystä.
Anomukset RCACIOBin muuttamisesta CACIOBiksi tulee toimittaa kirjallisesti (faksilla, postitse tai sähköpostitse) FCI:n toimistoon.

XII. KANSAINVÄLINEN PAIMENNUSVALIO (C.I.TR.)
XII.1. CACITRin/RCACITRin jakamista koskevat erityisohjeet
CACITRin/RCACITRin jakamista koskevat erityisohjeet ovat FCI:n CACITRin jakamista kansainvälisissä paimennuskokeissa (IHT) koskevissa säännöissä (Traditional & Collecting Style).
Kussakin kokeessa voidaan jakaa vain yksi CACITR.
XII.2. Yleisiä ohjeita
Vain ne rodut, joille järjestetään FCI:n hyväksymiä CACITR-kokeita (ks. liite CACITRin jakamista
kansainvälisissä paimennuskokeissa koskevissa säännöissä) voivat saada C.I.T.R.-tittelin.
Voidakseen saada kansainvälisen paimennusvalion tittelin (C.I.T:R.), koiran tulee saavuttaa:
a) 2 x CACIT missä tahansa iässä, kahdelta eri tuomarilta ja kahdessa eri maassa tai tapahtumassa, jotka on järjestänyt kaksi yhdistystä, joilla on eri kansallisuus.
b) vähintään 15 kuukauden iässä vähintään laatupalkinto "erittäin hyvä", tai maissa joissa tämä laatupalkinto ei ole käytössä, vähintään 2. palkinto avoimessa luokassa, nuorten luokassa tai käyttöluokassa, kansainvälisessä FCI:n hyväksymässä näyttelyssä, riippumatta
esitettyjen koirien lukumäärästä.
Anomukset C.I.T.R.-arvon myöntämiseksi tulee toimittaa koiran omistajan kotimaan kansalliselle
kenneljärjestölle. Ko. kenneljärjestön tulee varmistaa, että koira on saanut tarvittavan laatupalkinnon kansainvälisessä näyttelyssä. Anomus on tehtävä käyttäen FCI:n virallista lomaketta (liite 10).
XII.3. Erityisohjeet Vara-CACITRin (RCACITR) muuttamisesta CACITRiksi
Vara-CACITR voidaan muuttaa CACITRiksi RCACITRilla palkitun koiran omistajan tai tämän kansallisen kenneljärjestön anomuksesta seuraavien ehtojen täyttyessä:
1. CACITR annettiin koiralle, joka on jo kansainvälinen paimennusvalio (FCI on vahvistanut
tittelin) tai koiralle, joka täyttää vaatimukset C.I.T.R.-tittelin osalta (toisin sanoen 2 x CACIT
kahdelta eri tuomarilta ja kahdessa eri maassa tai tapahtumassa, jotka on järjestänyt kaksi
eri yhdistystä, joilla on eri kansallisuudet).
2. CACITR annettiin koiralle, jolla ei ole FCI:n tunnustamaa sukutaulua tai sillä on FCI:n tunnustama sukutaulu, joka kuitenkin on puutteellinen (esim. siinä ei ole vähintään kolmea
täydellistä sukupolvea (14 koiraa), jotka on rekisteröity FCI:n tunnustamaan rekisteriin/liitännäisrekisteriin).

XII. KAIKKIA FCI:N VALIONARVOJA JA SERTIFIKAATTEJA KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET
XII.1. FCI:n kansainvälinen valionarvo
“FCI:n kansainvälinen valio” -tittelin myöntää FCI:n hallitus.
XII.2. Valionarvojen vahvistaminen
FCI:n toimisto voi myöntää erilaiset FCI:n kansainväliset valionarvot, edellyttäen että kaikki tarvittavat dokumentit (oikein täytetyt anomuslomakkeet, virallinen luettelo ja tuloslistaus, vahvistus koiran puhdasrotuisuudesta) ovat saapuneet FCI:n toimistoon.
XII.3. Viralliset lyhenteet (sertifikaatit ja tittelit)
KANSAINVÄLISIIN VALIONARVOIHIN OIKEUTTAVAT SERTIFIKAATIT
CACIB
RCACIB
CACIT
RCACIT
CACIAG
RCACIAG
CACIOB
RCACIOB
CACIL
RCACIL
CACITR
RCACITR

Kansainvälinen näyttelysertifikaatti
vara-CACIB
Kansainvälinen käyttökoesertifikaatti
vara-CACIT
Kansainvälinen agilitysertifikaatti
vara-CACIAG
Kansainvälinen tottelevaisuussertifikaatti
vara-CACIOB
Kansainvälinen käyttökoesertifikaatti vinttikoirille
Vara-CACIL
Kansainvälinen paimennussertifikaatti
Vara-CACITR

KANSALLINEN SERTIFIKAATTI
CACT

Kansallinen käyttökoesertifikaatti

FCI:N KANSAINVÄLISET VALIOTITTELIT
C.I.B.
C.I.E.
C.I.T.
C.I.T. (ft)
C.I.T. (ec)
C.I.B.T.
C.I.C.
C.I.B.P.
C.I.AG.
C.I.OB.
C.I.TR.

Kansainvälinen muotovalio
Kansainvälinen näyttelyvalio
Kansainvälinen käyttövalio
Kansainvälinen käyttövalio (field trial)
Kansainvälinen käyttövalio (épreuve de chasse)
Kansainvälinen muoto- ja käyttövalio
Kansainvälinen käyttövalionarvo vinttikoirille
Kansainvälinen muoto- ja käyttövalionarvo vinttikoirille
Kansainvälinen agilityvalio
Kansainvälinen tottelevaisuusvalio
Kansainvälinen paimennusvalio

Kursivoidut ja lihavoidut kohdat ovat FCI:n hallituksen marraskuussa 2016 (§ VII. ja VIII.)
tekemiä muutoksia tai FCI:n toimiston tekemiä selvennyksiä (§XI.).

