Medžioklės trofėjų СIС matavimo taisyklės ir nuostatai

Trofėjų vertinimo sistemą (CIC) saugo tarptautinė autorinė teisė, ir draudžiama šią
sistemą bet kokiu būdu taikyti bei naudoti be išankstinio sutikimo; išmatuojant
medžioklės trofėjus, privalu griežtai laikytis CIC instrukcijų, taip pat šių taisyklių ir
nuostatų

1 straipsnis - Trofėjai
1.1. Remiantis

rūšių specifika, socialiniu ir biologiniu atžvilgiu medžioklės trofėjai – tai
kruopštaus, tvaraus medžioklinio ūkininkavimo ir evoliucijos procesų išdava.
Tarptautinė medžioklės ir medžiojamos faunos apsaugos taryba (CIC) medžioklės
trofėjus vertina kaip gyvūnų populiacijų sveikatos, tinkamos struktūros ir adaptacinio
genetinio fondo įvairovės rodiklius.

1.2.

Тrofėjai – tai sumedžiotų laukinių gyvūnų rūšių, kurie yra stabilių populiacijų dalis, ragai,
iltys, kaukolės, oda, kailis ir t.t. Medžioklės trofėjai pagal CIC Trofėjų vertinimo sistemą
– Trophy Evaluation System (ТЕS)©:
1.1.2.
Cervidae, Воvidae, Antilocapridae, Rhinoceridae ragai
1.1.3.
Suidae, Тауаsuodae, Еlерhantidae, Нiрророtamidae, Моsсhidae, Тгаgulidae,
Оdobenidae iltys
1.1.4. Kai kurių Felidea, Ursoidea, Canidae, Castoridae kaukolės ir kailiai/oda

1.3.

Trofėjai pasižymi sudėtinga struktūra, objektyviais trimačiais bei subjektyviais
estetiniais bruožais. CIC pripažįsta, kad nei išmatavimai (linijiniai, tūrio ar svorio), nei
subjektyvūs spalvos ir formos vertinimai pilnai neapibūdina sudėtingos rūšių specifikos,
biologiškai svarbių savybių. Įvertinant pagal CIC Trophy Evaluation System (ТЕS)©,
eliminuojami savo forma išsiskiriantis, nebūdingi trofėjai.
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2 straipsnis - Organizavimas
2.1. CIC Tarptautinė medžioklės ir medžiojamos faunos apsaugos taryba - CIC
Trophy Evaluation Board (ТЕВ)© yra CIC taikomųjų mokslų padalinio dalis,
bendradarbiauja ir savo darbą koordinuoja su CIC centrine būstine, CIC
nacionalinėmis delegacijomis, CIC koordinaciniais forumais, oficialiai
veikiančiomis ir CIC įregistruotomis nacionalinėmis medžiotojų asociacijomis,
nacionalinėmis trofėjų vertinimo institucijomis.
2.2. ТЕВ pagrindiniai dalyviai yra Vyriausieji tarptautiniai trofėjų teisėjai – Senior
International Trophy Judges (SITJ)©. Tai asmenys, kurie parodė išsamias žinias ir
išskirtines kompetencijas vertinant trofėjus, juos išmatuojant pagal CIC
reikalavimus. Tik individualūs ir praktikuojantys CIC nariai gali būti vyriausieji
tarptautiniai trofėjų teisėjai. Visus Vyriausiuosius tarptautinius trofėjų teisėjus Senior International Trophy Judges (SITJ)© skiria CIC Vykdomasis Komitetas CIC nacionalinių delegacijų, nacionalinių medžiotojų asociacijų ar nacionalinių
trofėjų vertinimo institucijų teikimu. Kandidatavimas turi būti patvirtintas
tinkamais dokumentais. Vyriausiuosius tarptautinius trofėjų teisėjus - Senior
International Trophy Judges (SITJ)© skiria 6 metams, ir numatyta galimybę šį
laikotarpį pratęsti CIC Vykdomojo Komiteto sprendimu.
2.3. CIC Trofėjų vertinimo tarybą – CIC Trophy Evaluation Board (ТЕB) © sudaro visi
Vyriausieji tarptautiniai trofėjų teisėjai - Senior International Trophy Judges
(SITJ)©; CIC padalinių prezidentai ir CIC Administracinės buveinės atstovas yra
Tarybos nariai pagal pareigybes. ТЕВ gali kviestis kvalifikuotų mokslininkų, kurie
nuolat bendradarbiautų ar dalyvautų vienetiniuose projektuose. ТЕВ renka
dvejus pirmininkaujančius 3 metų kadencijai, ir numatyta galimybę praręsti
kadenciją, jei tokį sprendimą priimtų dauguma ТЕВ narių.
2.4. CIC trofėjų vertinimo taryba gali skirti Nacionalines trofėjų įvertinimo
tarybas (NТЕС) ar Nacionalinius trofėjų vertinimo atstovus (NTER). NTEK ir
NTER nariai turi būti individualūs ir praktikuojantys CIC nariai.
2.5. Nacionalinė delegacija (CIC), nacionalinė medžiotojų asociacija ar nacionalinė
trofėjų vertinimo institucija gali siūlyti kvalifikuotus asmenis paskirti СIC
sertifikuotais matuotojais – Certified CIC Меsurers©, už juos turi laiduoti, kad
minėti asmenys mokėtų ir taikytų Trofėjų matavimų taisykles ir nuostatus, CIC
paskelbtas matavimų instrukcijas. СIC Trofėjų vertinimo taryba šiuos asmenis
paskirs CIC sertifikuotais matuotojais – Сеrtified CIC Measurers©.
CIC Trofėjų vertinimo taryba kitus asmenis sertifikuoja ir skiria CIC Sertifikuotais
matuotojais – Сеrtified CIC Measurers ©, jei jie sėkmingai dalyvavo CIC patvirtintuose
mokymuose, pagal CIC Trofėjų matavimų taisykles ir normas, CIC paskelbtas matavimų
instrukcijas.
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2.5.1. СIC sertifikuotų matuotojų – Certified CIC Меsurers© numatyta kadencija – 3
metai, ir ji gali būti pratęsta 3 metams CIC Trofėjų vertinimo tarybos iniciatyva ar
Nacionalinės medžiotojų asociacijos pasiūlymu;
2.5.2. Matuotojų sertifikavimas taikomas visų ar ribotų kategorijų trofėjų atžvilgiu,
priklausomai nuo sertifikuojamo asmens pasirengimo lygio, patirties;
2.5.3. Kiekvienas CIC sertifikuotas matuotojas – Сеrtified CIC Measurer gaus
identifikacinę kortelę (ID), kurioje bus nurodyta, kokias trofėjų kategorijas jis turi
teisę išmatuoti. Kortelės matmenys – kreditinės kortelės dydžio, galiojimo laikas
3 metai, kaina 50 eurų;
2.5.4. Sertifikuoti CIC matuotojai – Сеrtified CIC Measurers© turi nuolat sekti
galiojančius trofėjų vertinimo reikalavimus. Esant reikalui Trofėjų vertinimo
taryba (CIC) gali pareikalauti (pasitelkus į pagalbą nacionalinę medžiotojų
asociaciją), kad būtų sudaryta galimybė periodiškai dalyvauti kvalifikacijos kėlimo
kursuose;
2.5.5. Sertifikuoti CIC matuotojai – Сеrtified CIC Measurers© negali CIC vardu veikti be
tinkamo raštiško leidimo;
2.5.6. ТЕВ nuolat tvarko gaunamos informacijos išsamių duomenų registrą, kad būtų
palaikomas ryšys su visais Vyresniaisiais tarptautiniais trofėjų teisėjais – Senior
International Trophy Judges© arba su Sertifikuotais CIC matuotojais – Сеrtified
CIC Measurers©. Jų sąrašas skelbiamas CIC interneto tinklalapyje;
2.5.7. Sertifikuoti CIC matuotojai – Сеrtified CIC Measurers© gali (bet neprivalo) būti
CIC nariai. Jei sertifikuotas CIC matuotojas nėra CIC narys, jis turi priklausyti
Nacionalinei medžiotojų asociacijai, kuri yra galiojanti CIC narė. Asociacija privalo
raštu palaikyti matuotojo skirimą į pareigas.
2.6. Sertifikuotiems CIC matuotojams - Сеrtified CIC Measurers© ir Vyriausiems
tarptautiniams trofėjų teisėjais - Senior International Trophy Judges© keliamos
užduotys:
2.6.1.

Тrofėjus vertina tik turintys tinkamą CIC sertifikaciją /akreditaciją.

2.6.2.

Trofėjų vertinimas atliekamas individualiai, pasitelkus tinkamą pagalbą, arba
grupėje. Trofėjus, nacionalinėje kategorijoje sieksiančius 5% viršutinę ribą,
privalo vertinti CIC sertifikuotų matuotojų - Сеrtified CIC Measurers© grupė ar
mažiausiai du CIC sertifikuoti CIC matuotojai - Сеrtified CIC Measurers©, kurių
vienas būtų Vyriausiasis tarptautinis trofėjų teisėjas - Senior International
Trophy Judges©.

2.6.3.

Komisiją sudaro mažiausiai trys įvairių tautybių Vyriausieji tarptautiniai trofėjų
teisėjai - Senior International Trophy Judges©, patvirtinti CIC trofėjų vertinimo
tarybos (ТЕВ), tarpininkaujantys visais ginčytinais atvejais. Šios komisijos
sprendimas yra galutinis.
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2.6.4.

Vyriausieji tarptautiniai trofėjų teisėjai - Senior International Trophy Judges© ir
CIC sertifikuoti matuotojai - Сеrtified CIC Measurers© trofėjų negali vertinti už
pinigus, tačiau jie turi teisę į savo patirtų išlaidų atlyginimą (kelionių ir kitų
protingų išlaidų).

2.7.

Pažeidus CIC įstatus – Statutes of CIC©, šias CIC trofėjų matavimų taisykles ir
nuostatus - CIC Тгорhу Меаsuring Rules & Regulation©, CIC Trofėjų vertinimo
tarybos (ТЕВ) instrukcijas, taip jei buvo pažeistos ar prasižengta su medžioklės,
gyvūnijos nacionalinių ir (ar) tarptautinių įstatymų normomis, Sertifikuotam
matuotojui nedelsiant atimamas šis statusas.

3 straipsnis – CIC trofėjų vertinimo tarybai (ТЕВ) keliamos užduotys
3.1. CIC Vykdomasis Komitetas perleidžia CIC Trofėjų vertinimo tarybai funkcijas
prižiūrėti ir tinkamai, leistinais būdais naudotis CIC Trofėjų vertinimo sistema CIC Тгорhу Еvaluation System (TЕS)©, taip pat rengti bei sertifikuoti oficialius
CIC matuotojus tarptautiniame ir nacionaliniame lygyje.
3.2. ТЕВ seka naujas žinias, tinkamai atsižvelgia į pasikeitusias aplinkybes, gali
adaptuoti, interpretuoti sistemas laikantis CIC įstatų.
3.3. CIC trofėjų vertinimo taryba (ТЕВ) rengia ir išleidžia tipines, patvirtintas CIC
testavimo medžiagas siekiant, kad būtų užtikrintas tinkamas CIC sertifikuotų
matuotojų parengimo lygmuo. Galiojanti Raudonoji knyga po šiuo metu
atliekamo nuodugnaus redagavimo bus paskelbta keliomis pagrindinėmis
kalbomis 2012 m. pabaigoje.
3.4. ТЕВ parenka ir skiria CIC kvalifikuotus mokymų ekspertus.
3.5. Mokomuosius ir sertifikacinius CIC kursus rengia Trofėjų vertinimo taryba (ТЕВ)
kartu su atitinkama CIC nacionaline delegacija, ar nacionaline medžiotojų
asociacija, ar nacionaline trofėjų išmatavimų institucija.
3.5.1. Mokomųjų ir sertifikacinių kursų kainą nustato kursų rengėjas kartu su CIC
nacionaline delegacija, ar nacionaline medžiotojų asociacija, ar nacionaline trofėjų
matavimų institucija. Mokymų ir kursų dalyviams CIC centrinėje būstinėje privaloma tvarka
ir protingomis kainomis platinamos originalios mokomosios/lavinimo medžiagos.
3.5.2. Mokymus vedantys CIC ekspertai už savo darbą gauna atlygį, kelionės,
apgyvendinimo, maitinimo išlaidų kompensavimą, taip pat gauna honorarą. Šiuos
kaštus apmoka rengėjas.
3.6. Siekiant sudaryti ir tvarkyti CIC trofėjų centrinę duomenų bazę - Сеntrаl CIC Тгорhу
Data Вазе (СТDВ)©, kurios pagrindinė kalba būtų anglų, ТЕВ bendradarbiaus su
profiliniais moksliniais institutais.
3.6.1. ТЕВ dės visas pastangas, kad Į СТDВ patektų svarbiausi duomenis, susiję su trofėjais,
o ypač visi Auksiniai bei išskirtiniai ir istorinės reikšmės trofėjai.
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3.6.2. Visi CIC sertifikuoti matuotojai periodiškai turi siųsti savo Aukso medalių trofėjų
lapus į СТDВ.
3.6.3. Endeminių rūšių duomenų surinkimą ir valdymą ТЕВ perleidžia atitinkamoms
nacionalinėms delegacijoms ar kitoms nacionalinėms institucijoms. Atsakingi už
duomenų rinkimą kasmet pateiktų į СТDВ auksinių trofėjų sąrašus elektroninius
sąrašus, kuriuose būtų nurodyti už praėjusį laikotarpį įvertinti trofėjai. Sąrašuose turi
būti įrašyti visi išmatuoti parametrai ir bendras taškų skaičius.
3.6.3.1.
Ispanijos CIC delegacija: Ispanijos taurusis elnias, Andalusijos gemzė, Kantabrijos
gemzė, Pirėnų gemzė (Ispanijos populiacija), Ispanijos ožiaragis
3.6.3.2. Prancūzijos CIC delegacija: Pirėnų gemzė (Prancūzijos populiacija)
3.6.3.3. Didžiosios Britanijos CIC delegacija: Škotijos taurusis elnias, Cervulus elnias (D.
Britanijos populiacija) и Kinijos vandens elnias (D. Britanijos populiacija)
3.6.3.4. Norvegijos CIC delegacija: atlantinis taurusis elnias
3.6.3.5. Švedijos CIC delegacija: Švedijos taurusis elnias
3.6.3.6. Rumunijos CIC delegacija: Karpatų taurusis elnias, Karpatų gemzė
3.6.3.7. Rusijos Federacijos CIC delegacija: Kubanės tauras, Dagestano tauras, iziubris,
Jakutijos briedis, Kolymos briedis, usurinis briedis, snieginis avinas.
4 straipsnis – Medaliai ir apdovanojimo sertifikatai, jų kaina
4.1. CIC nacionalinės delegacijos ir (arba) nacionalinės medžiotojų asociacijos
remiantis savo tautinėmis tradicijomis ir sąlygomis nuspręs, ar pradėtų taikyti/
toliau praktikuotų Nacionalinių CIC medalių (bronzos, sidabro, aukso) ir (arba)
Nacionalinių CIC sertifikatų įteikimą. Apdovanojimų kriterijus (taškų skaičių)
pagal kiekvieną kategoriją numatytas paskelbti CIC Raudonosios knygos - CIC
Red Воок© naujame 2012 m. leidime.
4.2. Visus nacionalinius apdovanojimus savo lėšomis gamina ir platina CIC
nacionalinės delegacijos ir (arba) nacionalinės medžiotojų asociacijos ar trofėjų
matavimo institucijos. Nacionalinių medalių ir sertifikatų dizainas kuriamas
nacionaliniame lygyje, gali turėti oficialųjį CIC logotipą bei nacionalinį logotipą.
Dizaino pavyzdžius privalu pateikti į CIC administracinę būstinę.
4.3. Nuo 2013 m. sausio 1 d. informacija apie aukso lygio trofėjus gali patekti į CIC
trofėjų centrinę duomenų bazę tik jei yra užpildytas CIC Trofėjo vertinimo lapas CIC Тгорhу Еvaluation Measurer (s) ©, nurodžius datą ir pasirašius vienam ar
keliems CIC sertifikuotiems matuotojams – Сеttifies CIC Measurer (s) ©.
Numeruotų CIC trofėjų vertinimo lapų rinkinių pagal nominalią vertę galima gauti
CIC administracinėje būstinėje (arba atsisiųsti iš CIC tinklalapio, tada lapų
numerius suteikia CIC pagrindinė būstinė).
4.4. Tarptautiniais Aukso medaliais ir sertifikatais bus apdovanoti ne žemesnio nei
CIC Aukso medalio lygio (kiekvienoje kategorijoje). Prie prašymo įteikti medalį ar
sertifikatą pridedama visiškai užpildyto CIC Trofėjo vertinimo lapo kopija.
Remiantis pateiktais PRAŠYMAIS, minėtus apdovanojimus įteiks CIC trofėjų
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4.5.

vertinimo taryba. Už tarptautinius CIC apdovanojimus jų savininkai moka 150
eurų mokestį CIC pagrindinei būstinei, iki prasidėjus apdovanojimo procedūrai.
CIC Vykdomasis Komitetas kartu su CIC trofėjų vertinimo taryba turi teisę kartais
apdovanoti už išties išskirtinius trofėjus ir įteikti CIC Gran Prix medalį, CIC
Sertifikatą. „CIC Gran Prix“ nominacijos trofėjus pakartotinai įvertina komisija,
kurią sudaro mažiausiai trys įvairių tautybių Vyriausieji tarptautiniai trofėjų
teisėjai. Taškų skaičius, nurodytas šios komisijos, galutinis ir neginčijimas.
Apdovanojimas vyksta per tinkamą tarptautinį renginį, kurį savo nuožiūra
nurodo CIC.

5 straipsnis - CIC parodų patronavimas
5.1. Nacionalinių bei tarptautinių medžiotojų parodų tikslai – siekti medžiotojų,
mokslininkų ir plačios visuomenės tarpusavio supratimo, demonstruoti
medžiotojų indėlį į gyvūnijos apsaugą. Trofėjus reikia pateikti taip, kad būtų
aišku, jog trofėjai yra neatsiejami nuo medžioklės ūkio tvarkymo siekiant rūpintis
gamta, racionaliai panaudoti laukinių gyvūnų populiacijas ekologijos ir kultūros
kontekste.
5.2.

CIC Vykdomasis Komiteto nariai gali atvykti į parodas ar panašius CIC
patronavimo renginius pagal parodų rengėjų užklausas. Užklausos pateikiamos
raštu ir patvirtinamos Nacionalinės CIC delegacijos.

5.3.

CIC patronavimo kainą nustatys CIC Vykdomasis Komitetas.

6 straipsnis – Teisingos Medžioklės Principas
6.1. Tarptautinė medžioklės ir medžiojamos faunos apsaugos taryba (CIC) laikosi principo,
kad medžioklė kaip vienetinių laukinių gyvūnų sumedžiojimas laukinės ir laisvos gamtos
sąlygomis, privalo orientuotis į nukaunamų faunos objektų genetinių požymių apsaugą.
Vykdant medžioklę, būtina gerbti vietines tradicijas bei sąlygas, suprasti, kad teigiama
kiekvieno medžiotojo elgsena atitinkamai veikia visą medžiotojų bendruomenę.
6.2.

CIC pripažįsta, kad dėl medžioklės naudmenų nuosavybės laukinės faunos objektai
kartais gyvena aptvaruose. Esant pakankamam plotui, gali pasisekti įgyvendinti
Teisingos Medžioklės Principą, numatantį, kad medžioklės objektas natūraliai gyvena
kaip tvarios, turinčios ekologinio funkcionalumo, laukinės populiacijos dalis, kai
tenkinami šios populiacijos poreikiai – erdviniai (teritorijos, egzistavimo terpės), laiko
(maisto, dauginimosi) ir kt. Tokiose teritorijose sumedžioti gyvūnai gali būti įvertinti
kaip trofėjai, tačiau vertinimo lape būtina pažymėti "FENCED" ("VOLJERAS").
6.3. CIC Tarptautiniais Aukso medaliais ir CIC Gran Prix bus apdovanoti tik trofėjai iš
neaptvertų plotų, ir tik jie bus įrašyti į CIC Trofėjų nuolatinius sąrašus.
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6.4.
6.4.1.

6.4.2.
6.4.3.

6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.
6.4.7.

Nebus leista matuoti trofėjų pagal CIC Trofėjų vertinimo sistemą - CIC Тгорhу
Еvaluation System (ТЕS)©, jeigu:
Gyvūnas buvo nukautas panaudojus priemones bei būdus, kurie prasilenkia su
gyvūnijos įstatymais, nacionaliniais medžiotojų nuostatais, vyriausybės ar
savivaldybės išleistais teisės aktais;
Gyvūnui varyti ar persekioti panaudota bet kokia motorinė technika;
Medžioklės metu buvo pasinaudota dirbtiniu apšvietimu, infraraudonųjų bangų
įranga, elektroniniais šviesos stiprinimo prietaisais, išskyrus leidžiamus pagal
įstatymus;
Medžioklės išvakarėse ar po jos gyvūnas buvo paveiktas bet kokiomis vaistinėmis
priemonėmis;
Medžiotojas pasinaudojo dirbtinai įrengtomis šėrimo aikštelėmis ir jaukais, išskyrus
įstatymais leidžiamus atvejus;
Siekiant nukauti gyvūną, jį perkėlė iš veisimo vietos į medžioklės plotą;
Jei buvo sumedžiotas gyvūnas, kuriam taikė antropogenines manipuliacijas,
dirbtinius veisimo metodus siekiant pagerinti trofėjaus savybes, arba jei naudojo
naminiams gyvūnams būdingus selekcijos metodus siekiant gauti stambesnius ar
anomaliai didelius trofėjus (CIC_СОUNCIL_2_2011RЕС01 rekomendacija).

6.4. Siekiant užtikrinti CIC Trofėjų vertinimo sistemos kompleksiškumą ir skaidrumą, prie visų
vertinimo lapų, užpildytų CIC Aukso medalio lygio trofėjams, pridedamas žemiau
pateikiamas raštiškas patvirtinimas, kurį pasirašė medžiotojas ir medžioklės naudmenų
vadybininkas ar medžioklės naudmenų savininkas.
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RAŠTIŠKAS PATVIRTINIMAS
Mes, žemiau pasirašę, patvirtiname, kad trofėjus, kurį mes įvertinome
pridedame Trofėjų įvertinimo lape - CIC Тгорhy Evaluation Chart©
(lapo numeris), sumedžiotas pagal CIC Trofėjų matavimo normų ir
taisyklių - CIC Тгорhy Rules & Regulations© 6-tą straipsnį, pagal
medžioklę reguliuojančius įstatymus, taikomus vietovei, kurioje įvyko
medžioklė, ir, jei tai tinka šiam atvejui, laikantis visų tarptautinių
reikalavimų, kaip antai С1ТЕS.
Aiškiai patvirtiname, kad šis sumedžiotas trofėjus nepriklauso gyvūnui,
kuris buvo išaugintas ar perkeltas iš veisimo vietų. Mes Esame
susipažinę
su
CIC
tarybos
rekomendacija
CIC_СОUNCIL_2_2011RЕС01 (Fauna ir buvę laukiniai gyvūnai, kuriems
buvo taikytas komercinis veisimas), kuri aiškina medžioklės trofėjų
sąvoką.
Medžioklės naudmenos:
О aptvertos ........... О neaptvertos.
Naudmenų plotas..... hektarų.
Mes suvokiame, kad CIC nepripažintų trofėjaus, jei mūsų šita ir Trofėjų
įvertinimo lape pateikta informacija būtų neteisinga ar bet kokia
prasme apgavikiška.
Parašas, data (Medžiotojas, Medžioklės ūkio vadybininkas, nurodant
vardą bei kontaktinius duomenis)
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