FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

REGULAMIN SĘDZIÓW WYSTAWOWYCH FCI
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UWAGA! Używany w tekście zaimek osobowy męski odnosi się do obydwu płci.

§1

WSTĘP

Wymienione w paragrafach od 1 do 8 przepisy porządkowe dotyczą wszystkich
członków i partnerów FCI i należy je traktować jako MINIMALNE WYMAGANIA, które
powinny spełnić osoby ubiegające się o uprawnienia do sprawowania funkcji
sędziego wystawowego, wydane przez krajową organizację kynologiczną swojego
kraju - która jest członkiem FCI - (zwaną dalej "Krajową Organizacją FCI"). Każdy
członek lub partner FCI może bazując na ustalonych przez FCI podstawowych
warunkach ustanowić wyższe i bardziej szczegółowe wymagania. Nie może to
pozostawać jednak w sprzeczności z przepisami porządkowymi FCI.

§2

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE UBIEGANIA SIĘ,
SZKOLENIA, EGZAMINÓW ORAZ MIANOWANIA
NA SĘDZIEGO WYSTAWOWEGO

Podania kandydatów na sędziów należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi
przepisami Krajowej Organizacji FCI danego kraju, w którym kandydat zamieszkuje
w sensie prawnym. Każda organizacja krajowa
FCI ma obowiązek przeprowadzić odpowiednie kursy dla kandydatów i wdrożyć
zadowalające, podstawowe programy doskonalenia
sędziów, przygotować
konieczne egzaminy oraz zadbać o możliwość uzyskania uprawnień. Edukacja
sędziów musi spełniać minimalne wymogi określone w niniejszym regulaminie.
Aby kandydat mógł być za międzynarodowego sędziego wystawowego po raz
pierwszy, musi spełniać następujące warunki:
a)
b)

c)
d)

Kandydat musi być pełnoletni.
Przy składaniu wniosku na kandydata na sędziego jednej lub kilku ras
kandydat musi udowodnić, że jest hodowcą z zarejestrowanym przydomkiem
hodowlanym, a jego psy są zarejestrowane w krajowej księdze rodowodowej
lub
że wystawiał psy odnosząc sukcesy co najmniej 5 lat
lub
że w okresie co najmniej 5 lat czynnie i odpowiedzialnie udzielał się
w kynologii
Co najmniej 5 razy w okresie co najmniej jednego roku pracował na
wystawach jako gospodarz lub sekretarz w celu zapoznania się z procedurami
i przepisami tam obowiązującymi.
Ubiegający się musi w trakcie wstępnego egzaminu pisemnego udowodnić
przed właściwą komisją egzaminacyjną powołaną przez krajową organizację
FCI, że dysponuje dostateczną wiedzą w następujących dziedzinach:
1. Anatomia, morfologia oraz ruch psów
2. Genetyka, zagadnienia z zakresu zdrowia oraz charakteru
3. Znajomość standardu rasy (ras)
4. Zachowanie sędziego, zasady oraz technika oceny
5. Regulamin wystaw organizacji krajowej oraz inne przepisy tej organizacji
6. Regulamin wystaw FCI, Regulamin Sędziów oraz inne przepisy FCI

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Po pozytywnym zaliczeniu takiego egzaminu kandydat ma obowiązek
przejść bardziej specjalistyczne szkolenie. Po pierwsze musi się on
nauczyć, pod okiem wysoce doświadczonych sędziów, korzystających
ze specjalnie przygotowanego przez krajową organizację kynologiczna
programu szkoleniowego, jak należy patrzeć na psy.
Takie praktyczne szkolenie musi dać kandydatowi możliwość uzyskania
pełnej wiedzy i zrozumienia rasy (ras) a także procedur ringowych. Kandydat
musi zaliczyć to szkolenie na kilku wystawach, po uprzednim zdaniu egzaminu
pisemnego. Liczbę wystaw i czas trwania szkolenia ustala krajowa organizacja
kynologiczna.
Szkolenie praktyczne powinno za każdym razem obejmować tylko jedną
rasę. Jest to bezwzględnym wymogiem w krajach, gdzie rasy będące
przedmiotem zainteresowania kandydata występują licznie, ale wskazane
także w tych krajach, które chciałyby lepiej przygotować swoich
sędziów/kandydatów do oceny poszczególnych ras.
Szkolenia praktyczne mogą przeprowadzać odpowiedni, uznani przez FCI
i doświadczeni sędziowie wystawowi. Kandydat powinien zredagować opisy
psów ocenianych w trakcie szkolenia i przekazać je sędziemu. Do obowiązków
sędziego należy przedstawić właściwej komisji potwierdzenie stanu wiedzy
kandydata, jego sposobu redagowania opisów, a także jego zachowania.
Po udanym zakończeniu szkolenia praktycznego kandydat powinien
przystąpić do egzaminu praktycznego przed oficjalną Komisją Egzaminacyjną.
Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu oraz jego wyniku.
Egzamin musi być zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Kandydat ma
ocenić co najmniej dwa psy dowolnej rasy, a następnie przedstawić ich
logiczny opis, w którym zawarte będą zalety i wady budowy i ruchu, z
uwzględnieniem dobrostanu psa. Opisy muszą być nastepnie
przedyskutowane z egzaminatorami. Egzamin przeprowadzony jest przez
komisje powołana przez krajową organizację kynologiczna i prowadzony
według jej reguł. W przypadku, gdy krajowa organizacja kynologiczna nie
opracowała takich reguł, stosuje się następującą procedurę:
- kandydat ma ocenić i opisać psy, przyznając oceny, lokaty i typując
zwycięzcę rasy
- kandydat musi przekonać komisje organizacyjną, że:
1. zna wzorzec rasy i umie go wykorzystać w praktyce
2. zna charakterystyczne cechy i typowe wady oraz ich wagę.
3. wie, jak napisać opis
4. zna historię rasy
5. zna cechy psychiczne/użytkowe i zdrowotne danej rasy i problemy
w niej występujące.
6. zna jej populację w kraju i za granicą.
7. zna różnice między dana rasą a rasami spokrewnionymi i podobnymi
Po uzyskaniu przez kandydata uprawnień sędziego udzielonych przez krajową
organizację FCI musi on w obrębie swojego kraju przez co najmniej dwa lata
sędziować na wystawach rasę(y), do których sędziowania uzyskał
uprawnienia, zanim otrzyma upoważnienie do pracy w charakterze sędziego
na wystawach FCI z prawem przyznania CACIB poza granicami kraju
zamieszkania.
Sędzia lub kandydat na sędziego, który przez więcej niż trzy lata mieszkał
w kraju innym niż stałego zamieszkania, obowiązany jest do odbycia szkolenia

k)

l)
m)

§3

i uzyskania uprawnień na nowe rasy w kraju, gdzie obecnie mieszka. Zasada
ta nie stosuje się do międzynarodowych sędziów wszystkich ras FCI.
Osoby zamieszkujące w więcej niż jednym kraju muszą zdecydować,
w której z krajowych organizacji kynologicznych chcą zostać sędziami
i poinformować o tym FCI. Po rozpoczęciu szkolenia w zakresie
rasy/grupy lub wszystkich ras musi ono być kontynuowane według tej
samej procedury. W przypadku, gdy sędzia przeprowadza się na stałe do
innego kraju FCI, jego uprawnienia sędziowskie przenoszone są do
nowego kraju zamieszkania po trzech latach, chyba że kraj w którym
mieszkał wcześniej zgodzi się je przenieść wcześniej.
Po uznaniu nowej rasy przez FCI sędziowie grupy lub wszystkich ras FCI
automatycznie nabywają uprawnienia do jej sędziowania.
krajowe organizacje kynologiczne FCI zobowiązane są do umieszczania na
listach sędziów tylko takich osób, które spełniają powyższe wymogi, a także
do bieżącego uzupełniania tychże list i przesyłania ich do biura FCI każdego
roku. Lista ma jasno określać, w jakich rasach dany sędzia przyznawać może
CACIB, w jakich grupach może oceniać BOG oraz czy ma prawo oceny BIS.
Przy sporządzaniu list obowiązuje nomenklatura ras FCI

DEFINICJA SĘDZIÓW WYSTAWOWYCH

Sędzią FCI jest osoba posiadająca nadane przez swoją krajową organizację FCI
uprawnienia do oceny jednej lub więcej ras. Sędziowie dzielą się na:
a) sędziów FCI poszczególnych ras,
b) sędziów FCI grup
c) międzynarodowych sędziów FCI wszystkich ras
d) krajowych sędziów FCI wszystkich ras
Krajowe organizacje kynologiczne maja obowiązek przekazywania do FCI kompletnej
informacji o wszystkich sędziach uprawnionych do oceny za granicą.

§4

ROZSZERZANIE UPRAWNIEŃ NA POSZCZEGÓLNE
RASY

Sędzia wystawowy, który uzyskał uprawnienia na jedną lub kilka ras w dowolnej
grupie i który chciałby rozszerzyć uprawnienia na kolejne rasy, musi złożyć pisemny
wniosek, odbyć szkolenie praktyczne, zdać egzamin teoretyczny w kierunku
znajomości standardu rasy oraz egzamin praktyczny ze znajomości dodatkowej rasy
(ras).
W przypadku braku możliwości dostarczenia psów konkretnej rasy na egzamin
praktyczny, kandydat powinien zamiennie zdać obszerny egzamin z zakresu
standardu danej rasy (ras),które chce sędziować. Procedurę taką można zastosować
jedynie wobec doświadczonych sędziów wystawowych, którzy pragną rozszerzyć
swoje uprawnienia.

§5

ROZSZERZANIE UPRAWNIEŃ NA POSZCZEGÓLNE
GRUPY RAS FCI

SĘDZIA GRUPY - jest to sędzia, który w swojej krajowej organizacji FCI uzyskał
uprawnienia do sędziowania jednej lub kilku grup według nomenklatury FCI. Sędzia
grupy jest uprawniony do przyznawania CACIB psom wszystkich ras danej grupy.
Szkolenie takiego sędziego musi trwać przynajmniej rok na każdą z pięciu
pierwszych grup. Sędziowie grupy z organizacji członkowskich FCI są na wystawach
z prawem przyznania CACIB uprawnieni do oceny konkurencji Best of Group (BOG)
tych grup, na które mają uprawnienia.
W przypadku, kiedy jakaś rasa została przeniesiona do grupy, co do której sędzia nie
ma uprawnień, jest on nadal uprawniony do sędziowania tej rasy.
Przed przystąpieniem do rozszerzenia uprawnień na więcej niż jedną grupę
krajowa organizacja kynologiczna musi dokonać oceny dotychczasowej pracy
sędziego i zdecydować czy pozwolić mu na rozszerzanie uprawnień.
GRUPY KLUCZOWE FCI to 1, 2, 3 i 9.
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

Rozszerzenie uprawnień na sędziego grupy FCI przysługuje tylko tym
sędziom rasy, którzy oficjalnie i regularnie w okresie co najmniej
czterech lat sędziowali na wystawach przynajmniej trzy rasy z grupy
i przynajmniej pięciokrotnie. W przypadku, gdy sędzia ma uprawnienia
do oceny tylko jednej rasy może ubiegać się o rozszerzenie uprawnień
na cała grupę w trzy lata po uznaniu pierwszych uprawnień.
Kandydat szkolony w zakresie pierwszej grupy, na którą chce uzyskać
uprawnienia musi je uzyskać zanim przystąpi do rozszerzania uprawnień
na kolejną grupę.
Kandydaci rozszerzający uprawnienia na pierwsze pięć grup nie mogą
uzyskiwać uprawnień na więcej niż jedną grupę jednocześnie, jeśli jest to
grupa kluczowa.
Po uzyskaniu uprawnień na pięć grup kandydat może rozszerzać
uprawnienia na kilka grup jednocześnie.
Rozszerzanie uprawnień na pierwszą z grup trwa co najmniej dwa lata.
Rozszerzanie uprawnień na kolejne grupy może się odbywać w ciągu
jednego roku.
Egzamin musi zawierać część praktyczną obejmującą jedna rasę lub
grupę ras i część teoretyczną o tym samym zakresie. Po uzyskaniu
uprawnień na pewna liczbę ras w obrębie danej grupy FCI możliwe
nadanie sędziemu uprawnień do oceny całej grupy bez dodatkowego
egzaminu pod warunkiem, że został do tego właściwie przygotowany.
Określenie na czym polega właściwe przygotowanie leży w kompetencjach krajowej organizacji kynologicznej.
Po uzyskaniu uprawnień na pięć grup kandydat może zgłosić na piśmie
do swojej krajowej organizacji kynologicznej zamiar rozszerzenia
uprawnień na więcej grup lub na sędziego wszystkich ras.
Równolegle z rozszerzaniem uprawnień na kolejne grupy kandydat musi
pozostawać aktywnym sędzią ras do których oceny jest już uprawniony.
Krajowe organizacje kynologiczne maja obowiązek informowania FCI
o sędziach, którzy uzyskali uprawnienia swej pierwszej grupy.

§6

JAK ZOSTAĆ MIĘDZYNARODOWYM SĘDZIĄ
WSZYSTKICH RAS FCI

MIĘDZYNARODOWY SĘDZIA WSZYSTKICH RAS FCI - jest to sędzia, który
otrzymał uprawnienia w swojej krajowej organizacji FCI do sędziowania wszystkich
grup uznanych przez FCI. Tylko ci sędziowie są upoważnieni do przyznawania
CACIB na międzynarodowych wystawach FCI na całym świecie wszystkim rasom
uznanym przez FCI.
Nominowanie międzynarodowych sędziów wszystkich ras FCI odbywa się zgodnie
z procedurą w danej krajowej organizacji kynologicznej FCI ze szczególnym
uwzględnieniem liczby ras zarejestrowanych w danym kraju
Sędziowie wszystkich ras FCI mogą nabierać takich uprawnień najwcześniej
w dziesięć lat po uzyskaniu uprawnień na swą pierwszą grupę. Krajowe organizacje
kynologiczne powinny w swych decyzjach kierować się zasadą, że sędzia taki musi
być odpowiednio przeszkolony i znać rasy, należące do różnych grup, w tym
przynajmniej część ras, najbardziej w jego kraju popularnych. Informacja
o przyznaniu uprawnień sędziego wszystkich ras FCI powinna być przesłana do FCI.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

§7

Zezwolenie na rozszerzanie uprawnień jako sędzia wszystkich ras może
otrzymać tylko sędzia, który ma już uprawnienia na co najmniej pięć grup ras
FCI.
Przynajmniej jedna z tych pięciu grup musi być grupą kluczową.
Nadawanie uprawnień do sędziowania poszczególnych grup leży
w kompetencjach krajowych organizacji kynologicznych i odbywa się
według zasad opisanych wcześniej.
Sędzią wszystkich grup FCI powinien być przeszkolony w zakresie
wszystkich grup FCI
Pomiędzy uzyskaniem pierwszych uprawnień sędziego grupy a uprawnień sędziego wszystkich ras FCI upłynąć musi co najmniej dziesięć lat.
Na żądanie FCI krajowe organizacje kynologiczne przysyłać mają listy
nowo mianowanych sędziów FCI wszystkich ras z dokładnymi
informacjami o ich wyszkoleniu i doświadczeniu.

JAK ZOSTAĆ KRAJOWYM SĘDZIĄ WSZYSTKICH RAS

Sędzia krajowy wszystkich ras FCI to taki, któremu uprawnienia do sędziowania
wszystkich ras nadała krajowa organizacja kynologiczna, ale z zastrzeżeniem, że
może on je sędziować na wystawach CACiB w kraju swego zamieszkania. Sędzia
taki musi mieć wcześniej uprawnienia na co najmniej pięć grup FCI. Kategoria
sędziego krajowego wszystkich ras istnieje tylko w tych krajach, w których na
wystawach nie występuje więcej, jak 100 (sto) ras. Na wystawach za granicą sędzia
taki może sędziować tylko te grupy i rasy, na jakie uznaje go FCI. Informacja o
przyznaniu uprawnień sędziego krajowego wszystkich ras powinna być przesłana
do FCI.

§8

OGÓLNE OBOWIĄZKI SĘDZIEGO WYSTAWOWEGO

Tylko sędziowie wystawowi, którzy znajdują się na liście jako sędziowie wystawowi
kraju członkowskiego FCI, mają uprawnienia do przyznawania CACIB na wystawach
międzynarodowych. Rasy, które wolno oceniać sędziom z krajów – partnerów
kontraktowych FCI, mają być jednoznacznie wymienione w aktualnych umowach
podpisanych pomiędzy FCI a tymi krajami.
-

Ci sędziowie wystawowi, którzy zostali przez swoją krajową organizację FCI
zamieszczeni na liście sędziów, ale nie sędziowali w okresie pięciu lat lub
dłużej, muszą zdać egzamin praktyczny, zanim będą mogli ponownie
sędziować. Przed ponownym zezwoleniem na sędziowanie krajowa
organizacja FCI musi upewnić się co do zdolności danej osoby do pracy na
ringu zgodnie z jej dotychczasowymi uprawnieniami.

-

Sędziowie wystawowi, którzy przeprowadzili się do kraju, którego krajowa
organizacja kynologiczna nie należy do FCI, ani nie jest partnerem
kontraktowym, mogą na podstawie wniosku złożonego do FCI dalej sędziować
rasy, na które mieli uprawnienia w krajowej organizacji FCI, pod warunkiem,
że przeciwko nim nie toczyło się lub nie toczy postępowanie dyscyplinarne.
Organizatorzy, którzy zapraszają sędziów, powinni zostać w tej kwestii
poinformowani ze strony zaproszonego sędziego, a FCI powinna udzielić
stosownego zezwolenia. Sekretariat FCI prowadzi odpowiednią listę i udziela
zezwoleń na sędziowanie. FCI sprawuje władzę dyscyplinarną nad tymi
sędziami. Nie mają oni możliwości rozszerzania uprawnień.

-

Sędzia wystawowy, który przeprowadził się do innego kraju z kraju, którego
krajowa organizacja kynologiczna należy do FCI, zachowuje swoje
uprawnienia, a krajowa organizacja FCI jego nowego kraju powinna udzielić
mu zezwolenia na sędziowanie ras, na które miał uprawnienia w poprzedniej
organizacji krajowej FCI. Warunkiem jest tutaj fakt, że przeciwko niemu nie
toczy się lub nie toczyło żadne postępowanie dyscyplinarne. Sędzia taki w
okresie nie dłuższym niż 3 lata od czasu zmiany miejsca zamieszkania
powinien złożyć wniosek do krajowej organizacji FCI kraju, do którego się
przeprowadził. Kraj ten jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy dotyczące
danego sędziego wystawowego.

§9

OBOWIĄZKI SĘDZIEGO WYSTAWOWEGO

W czasie wystaw organizowanych w krajach, których krajowe organizacje
kynologiczne są członkami FCI, sędzia wystawowy powinien oceniać psy wyłącznie
zgodnie z aktualnymi standardami FCI (o ile są one zgodne z krajowymi przepisami
prawa). Sędzia nie może przy tym interpretować standardu w taki sposób, który byłby
niekorzystny dla zdrowia psa.
Podczas przeprowadzania oceny psa sędzia wystawowy ma obowiązek ściśle
przestrzegać tego porządku, a także regulaminu wystaw oraz wszystkich innych
przepisów FCI.

Sędzia wystawowy powinien skrupulatnie przygotować się do każdej wystawy
dokładnie studiując standard oraz ważne przepisy niezbędne przy wykonywaniu
funkcji sędziego.
Sędziowie kynologiczni muszą:
- zawsze sumiennie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki,
- oceniać psy zgodnie ze standardami FCI,
- stosować się do Instrukcji FCI dotyczącej dobrostanu psów rasowych,
- odnosić się z szacunkiem do swych kolegów i wystawców.

§ 10

ROZLICZENIE PODRÓŻY I UBEZIECZENIA

a) Podróże
Zasady rozliczania kosztówg. podróży ujęte są w Załącznikach do Regulaminu
wystaw i Regulaminu sędziów FCI. Sędziowie mogą dokonywać własnych ustaleń z
organizatorami wystaw , które mogą być różne od opisanych w Załącznikach. Zaleca
się, aby wszelkie ustalenia finansowe dokonywane były z wyprzedzeniem i w formie
pisemnej.
b) Ubezpieczenia
Przy każdym wyjeździe za granicę sędzia powinien się ubezpieczyć (od odwołania
lotu, wypadku itd.). Uwzględniając, że w poszczególnych krajach dostępne są
rozmaite warianty ubezpieczeń, rekomendujemy, aby:
 sędziowie, którzy często sędziują za granicą, posiadali ubezpieczenie stałe na
okres roku
 sędziowie, którzy sędziują rzadziej, posiadali ubezpieczenie na konkretny wyjazd

§ 11

ZACHOWANIE SĘDZIEGO

1. Zasady ogólne
Wszyscy sędziowie wystawowi organizacji członkowskich FCI spełniają ważne
zadanie w kynologii międzynarodowej. Zachowanie sędziego wystawowego FCI,
zarówno w trakcie sędziowania jak i w prywatnym życiu, powinno świecić
przykładem, być nienaganne i niezawodne.
Sędzia wystawowy
powinien zawsze punktualnie przybyć na miejsce wskazane w programie
wystawy. Może on opuścić teren wystawy dopiero po całkowitym wypełnieniu
wyznaczonych mu zadań.
nie powinien krytykować innego sędziego.
nie może w żadnym wypadku zabiegać o zaproszenie do sędziowania.
nie może korzystać z katalogu przed zakończeniem pracy na ringu
powinien zachowywać się stosownie na ringu oraz oceniać wszystkie psy
z jednakową uwagą. Powinien być ubrany stosownie do pracy, którą
wykonuje, oraz zachowywać się bez zarzutu i uprzejmie.
nie może palić w czasie oceny na ringu

-

-

-

-

nie może pić napojów alkoholowych w czasie oceny na ringu
korzystać z telefonu komórkowego podczas sędziowania
nie może zgłosić na dzień, podczas którego sam sędziuje, psów będących
jego własnością
nie może w dniu, w którym sam sędziuje, prezentować żadnego psa.
Partnerzy, bezpośredni członkowie jego rodziny oraz osoby żyjące z nim we
wspólnym gospodarstwie domowym mogą wystawiać i prezentować psy tych
ras, których sędzia w tym dniu nie ocenia.
może w czasie wystaw z prawem przyznawania CACIB-, w czasie których nie
wykonuje funkcji sędziego wystawowego, prezentować tylko takie psy, które
zostały wyhodowane przez niego, jego partnera, bezpośredniego członka
rodziny lub osobę żyjącą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub
takie, których on lub jedna z w/w osób jest właścicielem lub
współwłaścicielem.
nie może oceniać psa, którego był właścicielem lub współwłaścicielem w ciągu
ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających daną wystawę, którego
pielęgnował, sprzedał lub pośredniczył w sprzedaży. To samo dotyczy jego
partnera, bezpośredniego członka rodziny lub osoby żyjącej z nim we
wspólnym gospodarstwie domowym.
nie może przyjeżdżać na wystawę w towarzystwie wystawcy, którego psy ma
oceniać.
w żadnych okolicznościach nie może mieszkać ani spotykać się na gruncie
towarzyskim z wystawcą, którego psy ma oceniać. Pobyt u wystawcy, którego
psy oceniał dany sędzia, dozwolone jest tylko po zakończeniu wystawy. To
samo dotyczy prywatnych spotkań z wystawcami.

2. Przyjmowanie zaproszeń do sędziowania
a.

Sędzia wystawowy FCI może oceniać psy jedynie na wystawach
organizowanych przez krajowe organizacje kynologiczne FCI lub uznane
przez nie kluby. Nie wolno mu sędziować na wystawach organizowanych
przez organizacje inne, niż te, które reprezentują dany kraj w FCI . Jest to
możliwe jedynie w przypadku, kiedy imprezy takie organizowane są poprzez
organizacje kynologiczne w krajach, które nie podlegają kompetencjom
orzecznictwa FCI (kraje te nie są członkami ani partnerami kontraktowymi
FCI). W takim wypadku jednak sędzia wystawowy musi uzyskać zgodę swojej
krajowej organizacji, uznawanej przez FCI. Na każde sędziowanie sędzia
uzyskać zatwierdzenie od swojej krajowej organizacji kynologicznej
w wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie 3.

b.

Po otrzymaniu zaproszenia do sędziowania poza granicami swego kraju
sędzia wystawowy powinien przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu
upewnienia się, że organizator wystawy podlega kompetencjom orzecznictwa
FCI lub że wystawa organizowana jest przez organizację uznaną przez FCI.

c.

W przypadku, kiedy wystawę organizuje Klub, sędzia wystawowy powinien
upewnić się, czy klub ten jest uznany przez krajową organizację FCI lub
partnera kontraktowego FCI kraju, w którym wystawa będzie miała miejsce.

d.

Jeśli sędzia wystawowy sędziuje poza granicami kraju zamieszkania, powinien
płynnie posługiwać się przynajmniej jednym z czterech języków FCI (angielski,
francuski, niemiecki lub hiszpański). W przypadku , kiedy takiego warunku nie
spełnia, jest on zobowiązany do zapewnienia tłumacza, jeśli zażąda tego
organizator wystawy.

e.

Sędziowie wystawowi nie mogą przyjąć zaproszenia na wystawę do
sędziowania ras, na które nie otrzymali uprawnień w swojej krajowej
organizacji FCI. Dotyczy to także oceny konkurencji "Best in Group" oraz "Best
in Show".

f.

Sędziowie, także ci, którzy nie mieszkają w krajach członkowskich FCI, na jej
wystawach muszą posługiwać się aktualnymi standardami FCI.

g.

Sędziowie z krajów, nie będących członkami FCI i z krajów stowarzyszonych,
sędziując na wystawach międzynarodowych FCI, mogą sędziować tylko te
rasy, do których oceny uprawnieni są w swoich krajach.

h.

Sędziowie z krajów, nie będących członkami FCI, przed sędziowaniem na
wystawach FCI wypełnić muszą stosowny kwestionariusz (załącznik).
Powinien on być wysłany ze stosownym wyprzedzeniem przez zapraszającą
organizację krajową, wypełniony, podpisany i odesłany przez sędziego.

i.

Kategorycznie zabrania się sędziom podwójnego pobierania zwrotu
jakichkolwiek kosztów, poniesionych na okoliczność sędziowania. Przypadki
takie będą surowo karane przez właściwe organizacje krajowe.

3. Zgoda na sędziowanie
Sędzia rasy FCI musi posiadać pisemną zgodę swej krajowej organizacji
kynologicznej na sędziowanie na wystawie. Tylko sędziowie, posiadający w swoim
kraju uprawnienia do oceny danej rasy, mogą ją sędziować na wystawach FCI.
Sędziowanie musi się odbywać według aktualnego wzorca FCI danej rasy.
Sędzia grupy FCI z krajów zrzeszonych w FCI może bez odrębnej zgody od swojej
krajowej organizacji kynologicznej oceniać wszystkie rasy z grupy (grup) na jakie ma
uprawnienia, a także Best of Group w tych grupach. Może sędziować Best in Show
pod warunkiem, że ma to zgodę swej krajowej organizacji
i organizacji w kraju
zapraszającym, i posiada uprawnienia do oceny przynajmniej dwóch grup FCI.
Sędzia wszystkich ras FCI może sędziować bez odrębnej zgody swej krajowej
organizacji kynologicznej wszystkie rasy i konkurencje, w tym Best of Group i Best in
Show.
Sędzia wszystkich ras FCI może sędziować rasy, uznane tylko w danym kraju, pod
warunkiem, że organizatorzy dadzą mu wcześniej możliwość zapoznania się z
wzorcem. To samo odnosi się do sędziów grupy, jeśli ras ta znajduje się w grupie na
którą mają uprawnienia.
Na wystawach międzynarodowych FCI przynajmniej 2/3 liczby sędziów stanowić
muszą sędziowie FCI (rasy, grupy lub wszystkich ras), pochodzący z krajów
członkowskich FCI.

§ 12

KARANIE WYKROCZEŃ

1.

Udowodnione wykroczenia sędziów wystawowych przeciwko obowiązującym
przepisom regulaminu sędziów i regulaminu FCI i/lub przeciwko
obowiązującym przepisom krajowym podlegają karom ze strony właściwej
krajowej organizacji FCI, do której należy dany sędzia. Sędziowie wystawowi
podlegają władzy decyzyjnej powołujących ich instytucji. Krajowe organizacje
FCI są zobowiązane do stworzenia w tym celu niezbędnych warunków oraz
dochodzenia i karania błędów popełnianych przez powołanych przez nie
sędziów wystawowych.

2.

Obwiniona osoba powinna mieć okazję do wypowiedzenia się w sprawie, czy
to osobiście, czy pisemnie. Ma ona także prawo do odwołania. W instancji
odwoławczej nie może być osób, które uczestniczyły w wymierzaniu kary.

3.

Krajowe organizacje FCI powinny uwzględnić następujące możliwości karania
wykroczeń:
a) Umorzenie postępowania
b) Upomnienie z lub bez zagrożenia zawieszeniem
c) Zawieszenie na czas określony
d) Skreślenie z listy sędziów krajowych
e) Odmowa lub odwołanie sędziowania za granicą

4.

Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji należy poinformować FCI
o zastosowanych środkach.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W pilnych przypadkach, a w szczególności w przypadku zaistnienia faktu utraty
ważności niektórych części tego regulaminu, Prezydium FCI jest upoważnione do
dokonywania zmian na własną odpowiedzialność w celu zagwarantowania ważności
prawnej wystaw FCI i wprowadzania ich w życie.
Fakt utraty ważności niektórych części tego regulaminu nie powoduje utraty ważności
całego regulaminu.
Przepisy te nabierają mocy po podjęciu uchwały przez Komitet Generalny FCI.
Przepisy należy przekazać wszystkim członkom oraz partnerom kontraktowym FCI.
Powyższy Regulamin zatwierdzony został przez Komitet Generalny FCI na
posiedzeniu w Berlinie 31 października 2007 i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2008.
Zmiany wprowadzone wytłuszczoną czcionką przyjęte zostały na posiedzeniu
Komitetu Generalnego FCI w Rzymie w kwietniu 2011 i wchodzą w życie
z dniem 1 stycznia 2012.

