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Poznámka: Výrazy odkazujúce na fyzickú osobu sa týkajú oboch rodov a počtu.
1. VŠEOBECNE
Pravidlá stanovené v odsekoch 1 až 8 sú povinné pre všetky FCI Národné kynologické organizácie
a FCI zmluvných partnerov pre každého jednotlivca, aby bol uznaný ako rozhodca pre exteriér
Národnej kynologickej organizácie krajiny, kde má oficiálny trvalý pobyt a ktorá je členom FCI (ď alej
len „FCI Národná organizácia“, skrátene FCI NO). Je ponechané na každej FCI NO spri ́snit ̌
a špecifikovat ̌ všeobecné požiadavky stanovené FCI. V žiadnom pri ́pade však nesmú byt ̌ pravidlá
krajiny v rozpore s týmito FCI pravidlami.
2. MINIMÁ LNE POŽIADAVKY TÝKAJÚ CE SA ŽIADOSTI, VZDELANIA, SKÚ ŠOK A NOMINÁ CIE NA
ROZHODCU PRE EXTERIÉR
Žiadosti kandidátov, ktori ́ sa chcú stat ̌ rozhodcami pre exteriér musia byt ̌ prijaté podl ̌a pravidiel FCI
NO krajiny, kde má kandidát svoj oficiálny trvalý pobyt. Je zodpovednostǒ u každej FCI NO, aby
poskytla primerané kurzy a uspokojivý základný rozhodcovský školiaci program pre svojich
kandidátov tak, aby zi ́skali nevyhnutné vzdelanie, aby pripravila potrebné skúsǩ y a aby sa postarala o
ich oficiálne schválenie ako rozhodcov pre exteriér. Toto vzdelávanie musi ́ dodržiavat ̌ minimálne
požiadavky uvedené v týchto pravidlách.
Na to, aby bol kandidát uznaný FCI za medzinárodného rozhodcu pre exteriér, musi ́ dodržiavat ̌
nasledujúce podmienky:
a. Musi ́ dosiahnut ̌ zákonný vek
b. V čase podania žiadosti o kandidatúru na rozhodcu pre jedno alebo viac plemien musi ́ žiadatel ̌
preukázat,̌ že bol predtým chovatel ̌om s registrovaným názvom chovatel ̌skej stanice a musi ́ mat ̌ psov
registrovaných v plemennej knihe svojej krajiny, pri ́padne , že posledných pät ̌ rokov dosahoval
úspešné výsledky so svojimi psami ako vystavovatel ̌, pri ́padne že sa zodpovedne a akti ́vne podiel ̌al na
kynologických aktivitách počas minimálne piatich rokov.
c. Musel pô sobit ̌ na oficiálnych výstavách ako vedúci kruhu alebo zapisovatel ̌ minimálne pätǩ rát za
posledný rok, aby sa oboznámil s podstatnými postupmi a pravidlami.

d. Kandidát musi ́ byt ̌ preskúsǎ ný oficiálnou skúsǒ bnou komisiou nominovanou FCI NO a musi ́ sa
zúcǎ stnit ̌ predbežnej pi ́somnej skúsǩ y, aby tak preukázal dostačujúce vedomosti z nasledujúcich
oblasti ́:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anatómia, morfológia a pohyb psov
Genetika, zdravie a povaha
Znalost ̌ plemenného štandardu(ov)
Priebeh, princi ́py a techniky posudzovania
Národné výstavné pravidlá a ď alšie doplň ujúce národné pravidlá
FCI výstavné pravidlá, tieto pravidlá pre FCI rozhodcov pre exteriér a ď alšie doplňujúce
pravidlá

Keď už raz úspešne podstúpil základnú vedomostnú čast,̌ kandidát má nasledovat ̌ špecifickejšie
školenie.
Toto je prvé školenie, kde sa kandidát nauči ́, ako sa pozerat ̌ na psov. Tento tréning by mal byt ̌
poskytnutý vel ̌mi skúseným rozhodcom, ktorý sám absolvoval špeciálny tréningový program FCI NO.
e. Praktický tréning musi ́ umožnit ̌ kandidátovi zi ́skat ̌ kompletnú znalost ̌ a pochopenie
plemena/plemien, všetkých pravidiel, rovnako ako aj postupov v kruhu. Praktický tréning pozostáva z
úspešného dokončenia množstva výstav, kde kandidát zi ́skava vzdelanie za predpokladu, že prešiel
pi ́somnou skúsǩ ou. Je ponechané na zodpovednosti FCI NO, aby určila časové obdobie a objem
praktického tréningu.
f. Vzdelanie, ktoré má byt ̌ poskytnuté rozhodcovi bude poskytnuté štýlom „plemeno za plemenom“.
Toto „plemeno za plemenom“ vzdelanie musi ́ byt ̌ vykonané v krajinách, kde sú niektoré plemená
bežné a pri ́tomné v primeranom počte na väcš ǐ ne výstav, ale tiež v krajinách, ktoré sú ochotné naučit ̌
svojich rozhodcov a/alebo kandidátov na rozhodcov viac o špecifických plemenách.
g. Praktické vzdelanie musi ́ byt ̌ absolvované pod dohl ̌adom FCI uznaných a skúsených rozhodcov pre
exteriér. Kandidát musi ́ pi ́sat ̌ posudky o psoch, ktoré posudzoval počas svojho vzdelávania
a poskytnút ̌ ich rozhodcovi, ktorého zodpovednostǒ u je potvrdit ̌ rozhodcovské znalosti kandidáta
a jeho výkon a správanie oficiálnej zodpovednej komisii.
Po úspešnom dokončeni ́ praktického vzdelávania musi ́ kandidát podstúpit ̌ praktický test pod
dohl ̌adom oficiálnej skúsǒ bnej komisie. Táto skúsǒ bná komisia musi ́ poskytnút ̌ pi ́somné stanovisko o
teste a jeho výsledkoch.
h. Skúsǩ a musi ́ byt ̌ vykonaná z teórie aj praxe. Kandidáti musia posúdit ̌ minimálne dvoch psov bez
ohl ̌adu na plemeno. Kandidát musi ́ vytvorit ̌ následný posudok s dobrými a menej dobrými bodmi
celkového vzhl ̌adu a pohybu psov a musi ́ venovat ̌ pozornost ̌ zdraviu a blahu psov. Posudky budú
prediskutované so skúsǎ júcimi.
Skúsǩ y budú vykonané špeciálnou komisiou určenou FCI NO a ktorá bude postupovat ̌ podl ̌a
špecifických pravidiel FCI NO. V pri ́pade, že FCI NO nemá takéto špecifické pravidlá, postupuje sa
nasledovne:
Kandidát musi ́ posúdit ̌ a napi ́sat ̌ posudok s kvalifikáciou a umiestneni ́m, rovnako ako aj indikáciou na
vi ́tǎ za BOB.
Kandidát musi ́ dokázat ̌ skúsǒ bnej komisii, že:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pozná štandard a vie, ako ho použit ̌
pozná typické črty a chyby a vie, ako ich ohodnotit ̌ alebo nie
vie, ako pi ́sat ̌ posudok
pozná históriu plemena
pozná povahu / prácu / zdravie a problémy plemena
pozná populáciu plemena vo svojej krajine a v ostatných krajinách
pozná rozdiel medzi podobnými a pri ́buznými plemenami

i. Po schváleni ́ svojou FCI NO a po zahrnuti ́ do jej zoznamu rozhodcov musi ́ kandidát najprv počas
minimálne dvoch rokov posudzovat ̌ plemeno/plemená, na ktoré má aprobáciu v krajine, kde má svoj
oficiálny trvalý pobyt predtým, než mu bude umožnené prijatie posudzovania na FCI CACIB výstavách
mimo krajiny, kde má svoj právny pobyt.
j. Rozhodca – alebo kandidát na rozhodcu – ktorý žije dlhšie ako tri roky mimo krajiny, kde má svoj
právny pobyt, je povinný absolvovat ̌ ď alšie vzdelávanie a zi ́skat ̌ aprobácie na ď alšie plemená z krajiny,
kde aktuálne žije. Toto ustanovenie sa netýka rozhodcov pre všetky plemená.
k. Pokial ̌ má kandidát svoju krajinu pobytu vo viac ako jednej krajine, musi ́ sa rozhodnút,̌ pod ktorou
z nich sa chce stat ̌ rozhodcom pre exteriér. Ú rad FCI musi ́ byt ̌ o jeho rozhodnuti ́ informovaný. Keď už
raz kandidát na rozhodcu začal svoj vzdelávaci ́ program pre konkrétne plemeno, skupinu alebo všetky
plemená, tento program musi ́ pokračovat ̌ v rovnakom režime. V pri ́pade, že sa rozhodca neustále
stǎ huje do inej FCI krajiny, Pravidlá FCI pre rozhodcov stanovujú, že licencia rozhodcu sa transferuje
do novej krajiny pobytu po troch rokoch, pokial ̌ pô vodná krajina pobytu neprenesie licenciu skô r.
l. Pokial ̌ FCI uzná nové plemeno, FCI skupinový rozhodca alebo rozhodca pre všetky plemená má
automaticky povolené toto plemeno posudzovat ̌ za predpokladu, že toto plemeno je v skupine, ktorú
je rozhodca kvalifikovaný posudzovat.̌
m. Je na zodpovednosti každej FCI NO ako člena FCI, aby do svojho oficiálneho zoznamu rozhodcov
FCI začlenila len tých jednotlivcov, ktori ́ splnili požiadavky uvedené vyšsǐ e, aby udržiavali svoj zoznam,
rovnako ako aj všetky informácie o rozhodcoch aktualizované a poskytovat ̌ zoznam každoročne
úradu FCI. Tento zoznam musi ́ jasne indikovat ̌ plemená, pre ktoré je rozhodca oprávnený udel ̌ovat ̌
CACIB, skupiny, ktoré je oprávnený posudzovat ̌ a či je alebo nie je oprávnený posudzovat ̌ Best in
Show. Pri pi ́sani ́ tohto zoznamu musi ́ byt ̌ sledovaná nomenklatúra FCI.
3 DEFINI ́CIA ROZHODCOV PRE EXTERIÉR
FCI rozhodca pre plemeno je osoba, ktorá bola schválená svojou FCI NO posudzovat ̌ jedno alebo viac
plemien.
Rozhodcom pre exteriér FCI NO mô zě byt:̌
1.
2.
3.
4.

a)
b)
c)
d)

FCI rozhodca pre plemeno
FCI skupinový rozhodca
FCI Medzinárodný rozhodca pre všetky plemená
FCI Národný rozhodca pre všetky plemená

FCI NO musi ́ poskytnút ̌ FCI kompletnú informáciu týkajúcu sa každého rozhodcu, ktorý má povolenie
posudzovat ̌ mimo krajiny, kde má právny pobyt.
4 AKO SA STAŤ ROZHODCOM PRE Ď ALŠIE PLEMENÁ

Rozhodcovia, ktori ́ už sú oprávneni ́ a mô zǔ posudzovat ̌ jedno alebo viac plemien v akejkol ̌vek skupine
a želajú si rozši ́rit ̌ si aprobáciu na ď alšie plemená, musia tak požiadat ̌ pi ́somne, musia podstúpit ̌
praktické vzdelávanie a prejst ̌ testom štandardu plemena/plemien, o ktoré si chcú aprobáciu
dodatočne rozši ́rit.̌ Praktický test pre žiadané plemená je tiež povinný.
V pri ́pade absolútnej nemožnosti poskytnút ̌ jedince určitého plemena pre praktický test, musi ́
kandidát – ako alternati ́vne riešenie – zložit ̌ rozši ́rený test z plemenného štandardu
plemena/plemien, ktoré žiada posudzovat.̌ Toto pravidlo sa týka len skúsených rozhodcov, ktori ́ si
pridávajú nové plemeno alebo plemená.
5 AKO SA STAŤ SKUPINOVÝM ROZHODCOM
FCI Skupinový rozhodca je osoba, ktorá bola schválená svojou FCI NO posudzovat ̌ na skupinovej
úrovni jednu alebo viac skupi ́n spomedzi FCI oficiálnych skupi ́n podl ̌a FCI nomenklatúry plemien.
Vzdelávanie skupinového rozhodcu musi ́ trvat ̌ minimálne jeden rok na každú z prvých piatich skupi ́n,
o ktoré žiada. FCI skupinový rozhodca je schválený udelit ̌ CACIB ktorémukol ̌vek plemenu tejto
skupiny. Po schváleni ́ sú FCI skupinový rozhodcovia z FCI NO oprávneni ́ posudzovat ̌ sútǎ ž BOG na
CACIB výstavách v skupine/skupinách, pre ktoré sú kvalifikovani ́.
Ak je plemeno presunuté do skupiny, pre ktorú nie je rozhodca kvalifikovaný, ponecháva si rozhodca
právo posudzovat ̌ dotyčné plemeno.
Predtým, než je kandidátovi umožnené študovat ̌ na viac ako jednu skupinu, FCI NO musi ́ ohodnotit ̌
jeho spô sob posudzovania. FCI NO má právo rozhodnút,̌ či si želá začlenit ̌ rozhodcu do špecifického
programu pre skupinových rozhodcov, či dokonca do programu rozhodcov pre všetky plemená.
FCI kl ̌úcǒ vé skupiny sú skupiny 1, 2, 3 a 9.
1. Rozhodca mô zě požiadat ̌ o vzdelávanie ako skupinový rozhodca pre svoju prvú skupinu, keď
bol rozhodcom minimálne štyri roky a posudzoval minimálne tri plemená danej skupiny.
Počas tohto obdobia musi ́ posudzovat ̌ plemeno, pre ktoré má aprobáciu minimálne pätǩ rát.
In alternative / alternati ́vne musi ́ počkat ̌ tri roky po zi ́skani ́ aprobácie na svoje prvé plemeno
než požiada o vzdelávanie ako skupinový rozhodca.
2. Keď je kandidát vzdelávaný pre svoju prvú skupinu, musi ́ najprv dokončit ̌ tento proces
predtým, než začne vzdelávanie pre druhú skupinu. Týmto spô sobom vzdelávanie v prvých
skupinách mô zě byt ̌ uskutočňované skupinu po skupine.
3. Kandidáti v prvých piatich skupinách musia zvázǐ t,̌ že nemô zǔ byt ̌ vzdelávani ́ súbežne vo viac
ako jednej skupine, keď pracujú v rámci jednej z kl ̌úcǒ vých FCI skupi ́n.
4. Po tom, čo dokonči ́ svoju piatu skupinu, mô zě byt ̌ kandidát vzdelávaný naraz aj vo viac ako
dvoch skupinách.
5. Vzdelávanie v prvej skupine trvá minimálne dva roky. V ď alši ́ch skupinách mô zě byt ̌
vzdelávanie dokončené za jeden rok.
6. Skúsǩ a kandidáta musi ́ pozostávat ̌ z praktickej skúsǩ y pre jedno plemeno alebo pre jednu
skupinu plemien a teoretickej časti pre túto skupinu plemien. Po schváleni ́ pre určitý počet
plemien v rámci rovnakej FCI skupiny, je možné, aby bol skupinový rozhodca schválený pre
ostatné plemená v tejto skupine bez skúsǩ y, avšak za predpokladu, že podstúpil dobré
vzdelávanie. Je ponechané na FCI NO, aby stanovilo požiadavky na takéto špeciálne
vzdelávanie.
7. Po zavŕsě ni ́ svojej piatej skupiny mô zě kandidát oficiálne pi ́somne požiadat ̌ svoju FCI NO o
vzdelávanie pre viac skupi ́n, či dokonca o vzdelávanie ako rozhodca pre všetky plemená.

8. Počas tréningu pre jednu alebo viac skupi ́n musi ́ kandidát pokračovat ̌ v posudzovani ́ plemien,
pre ktoré už zi ́skal aprobáciu.
i. FCI NO musi ́ informovat ̌ FCI o rozhodcovi, ktorý sa stal skupinovým rozhodcom pre svoju prvú
skupinu.
6 AKO SA STAŤ FCI MEDZINÁ RODNÝM ROZHODCOM PRE VŠETKY PLEMENÁ
FCI medzinárodný rozhodca pre všetky plemená je rozhodca, ktorý bol svojou FCI NO schválený
posudzovat ̌ všetky plemená všetkých FCI uznaných skupi ́n. Len takýto rozhodcovia sú schváleni ́
pô sobit ̌ na CACIB výstavách na celom svete pre všetky FCI uznané plemená.
Nominácia na to, aby sa rozhodca stal FCI medzinárodným rozhodcom pre všetky plemená je
ponechaná výhradne v jurisdikcii FCI N, ktorej sa to týka. Osobitne venujúc pozornost ̌ počtu plemien
registrovaných v pri ́slušnej krajine.
Avšak takýto rozhodcovia mô zǔ byt ̌ spô sobili ́ ako FCI medzinárodný rozhodcovia pre všetky plemená
až desat ̌ rokov od schválenia pre ich prvú skupinu. FCI NO musi ́ brat ̌ do úvahy, že rozhodca mô zě byt ̌
medzinárodným rozhodcom pre všetky plemená pokial ̌ bol vzdelávaný a schválený pre rozličné
plemená vo všetkých skupinách. Tieto plemená sú prinajmenšom určitým množstvom plemien, ktoré
sú bežné v krajine, kde má rozhodca svoj oficiálny trvalý pobyt. Nevyhnutná informácia o schváleni ́ a
nominácii rozhodcu za FCI medzinárodného rozhodcu pre všetky plemená musi ́ byt ̌ zaslaná na úrad
FCI pre definitívne uznanie (viď príloha 1).
1. Aby mohol rozhodca začat ̌ vzdelávanie na FCI medzinárodného rozhodcu pre všetky
plemená, musi ́ byt ̌ schválený posudzovat ̌ minimálne pät ̌ z FCI skupi ́n.
2. Aby mohol začat ̌ vzdelávanie na FCI medzinárodného rozhodcu pre všetky plemená, musi ́ byt ̌
minimálne jedna z jeho piatich skupi ́n kl ̌úcǒ vou skupinou.
3. Je na FCI NO, aby navrhla kandidáta, aby sa stal skupinovým rozhodcom v súlade s vyšsǐ e
uvedenými pravidlami a postupmi.
4. Musi ́ byt ̌ brané do úvahy, že FCI rozhodca pre všetky plemená musi ́ byt ̌ vzdelávaný vo
všetkých desiatich skupinách.
5. Obdobie, ktoré musi ́ uplynút ̌ od schválenia jeho prvej FCI skupiny a schváleni ́m jeho FCI
štatútu pre všetky plemená, musi ́ byt ̌ minimálne desat ̌ rokov.
6. FCI NO posiela na základe žiadosti FCI, zoznam nových FCI rozhodcov pre všetky plemená na
FCI informujúc ich o podrobnostiach ich vzdelávania a skúsenostiach tohto rozhodcu.
7 AKO SA STAŤ FCI NÁ RODNÝM ROZHODCOM PRE VŠETKY PLEMENÁ
FCI národný rozhodca pre všetky plemená je rozhodca, ktorý bol schválený svojou FCI NO posudzovat ̌
všetky plemená na národnej úrovni. Takýto rozhodca je oprávnený posudzovat ̌ všetky FCI uznané
plemená na CACIB výstavách len v krajine, kde má svoj právny pobyt. Avšak takýto rozhodca mô zě
byt ̌ oprávnený posudzovat ̌ všetky plemená v jeho krajine, keď bol schválený ako rozhodca pre
minimálne pät ̌ FCI skupi ́n. Toto sa týka len FCI NO, kde počet psov prihlásený na výstavy bežne
neprekračuje 100 (sto) plemien. FCI národný rozhodca pre všetky plemená má umožnené posudzovat ̌
mimo krajiny, kde má svoj trvalý pobyt len tie plemená, pre ktoré bol FCI schválený ako skupinový
rozhodca alebo rozhodca pre plemeno a je uznaný vo svojej vlastnej krajine. Informácia o schváleni ́ a
nominácii ako národného rozhodcu pre všetky plemená musi ́ byt ̌ zaslaná na FCI.
8 VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA UZNANIE ZA ROZHODCU PRE EXTERIÉR

Len ti ́ rozhodcovia, ktori ́ sú zahrnuti ́ v zozname rozhodcov pre exteriér ktorejkol ̌vek FCI NO v súlade s
prechádzajúcimi podmienkami, majú povolené udel ̌ovat ̌ CACIB na medzinárodných výstavách.
Plemená, ktoré mô zǔ posudzovat ̌ FCI rozhodcovia z FCI zmluvných partnerských kraji ́n, sú jasne
uvedené v individuálnych kontraktoch podpi ́saných FCI a zmluvným partnerom.










Rozhodcovia, ktori ́ boli schváleni ́ svojimi FCI NO, ale neposudzovali pät ̌ alebo viac rokov,
musia podstúpit ̌ nový praktický test predtým, než je im znovu umožnené posudzovat.̌
Predtým, než FCI NO opätovne udeli ́ povolenie posudzovat ̌ , musi ́ preverit ̌ spô sobilost ̌
žiadatel ̌a posudzovat ̌ plemeno alebo plemená, pre ktoré predtým zi ́skal aprobácie.
Rozhodcovia emigrujúci do krajiny, ktorej národná kynologická organizácia (ď alej nazývaná
NO) nie je členom FCI alebo jej zmluvným partnerom, mô zǔ , na základe žiadosti na FCI, zostat ̌
pripusteni ́ pre plemená, pre ktoré zi ́skali aprobáciu FCI NO, za predpokladu, že proti nim nie
je vedené disciplinárne konanie, že pozývajúci organizátor je informovaný a že FCI s týmto
taktiež súhlasi ́. Ú rad FCI zachováva zodpovedajúci zoznam a vydá autorizáciu na
posudzovanie. Jurisdikciu nad takýmito rozhodcami má FCI. Takýto rozhodcovia nemajú viac
možnost ̌ ď alšieho FCI vzdelávania pre ď alšie plemená a/alebo skupiny.
Rozhodcovia emigrujúci z krajiny, ktorej NO je členom FCI, do inej takejto krajiny zostávajú
pripusteni ́ a mali by byt ̌ schváleni ́ FCI NO novej krajiny, kde majú nový oficiálny trvalý pobyt
pre plemená, pre ktoré majú aprobácie udelené pô vodnou FCI NO za predpokladu, že proti
nim nie je vedené disciplinárne konanie. Takýto rozhodcovia musia na FCI NO novej krajiny
poslat ̌ žiadost ̌ najneskô r do uplynutia troch rokov po zmene právneho pobytu. Za týchto
rozhodcov je potom zodpovedná táto FCI NO.
Rozhodca alebo kandidát na rozhodcu môže byť uvedený v zozname rozhodcov FCI NO inej
krajiny len v prípade, že má legálny trvalý pobyt v krajine jeho novej FCI NO minimálne 12 po
sebe nasledujúcich mesiacov. Tento rozhodca musí poslať žiadosť na FCI NO v jeho novej
krajine najneskôr do troch rokov od zmeny bydliska. Táto FCI NO bude potom za tohto
rozhodcov zodpovedná.
FCI NO, v ktorej chce rozhodca byť zaregistrovaný, musí – pred tým, ako je rozhodnuté o jeho
zaradení do zoznamu rozhodcov – požiadať FCI NO, z ktorej pochádza, či nemá nejaké
výhrady voči tomuto zaradeniu. Ak nie sú žiadne výhrady, osoba môže byť na zoznam
zaradená. Ak sú výhrady, bývalá FCI NO bude informovať novú FCI NO o dôvodoch. FCI NO v
krajine, kde sa osoba chce usadiť, musí rešpektovať výhrady a túto osobu na svoj zoznam
rozhodcov nesmie zaradiť. Rozhodca má právo sa obrátiť na FCI. Pokiaľ nie je urobené
konečné rozhodnutie, nemôže byť zaradený na zozname rozhodcov FCI NO novej krajiny.
Kópia korešpondencie musí byť preposlaná na FCI.

9 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ROZHODCU PRE EXTERIÉR
Na výstavách v krajinách, ktorej NO je členom FCI musia rozhodcovia pre exteriér vždy postupovat ̌
podl ̌a platných FCI štandardov plemien, ktoré posudzujú, pokial ̌ tieto nie sú v rozpore s vnútornými
právnymi predpismi. Nemô zǔ interpretovat ̌ žiaden štandard v zmysle, ktorý by bol v rozpore
s funkčným zdravi ́m psa.
Pri posudzovani ́ musi ́ ktorýkol ̌vek rozhodca striktne dodržiavat ̌ tieto pravidlá pre rozhodcov, ako aj
výstavné predpisy FCI a ostatné FCI pravidlá.
Rozhodcovia sa musia pripravit ̌ na každú výstavu štúdiom štandardov a všetkých ostatných dô ežitých
pravidiel.
Rozhodcovia musia:







Byť fit pre posudzovanie pridelených plemien, rešpektujúc psov aj vystavovateľov
Byt ̌ vždy dô kladni ́ a pozorni ́ pri svojej práci;
Posudzovat ̌ psy vždy podl ̌a platného štandardu konkrétneho plemena;
Dodržiavat ̌ FCI kód záväzkov rozhodcov pre exteriér smerujúci k blahu čistokrvných psov;
Rešpektovat ̌ svojich kolegov-rozhodcov a vystavovatel ̌ov

10 CESTOVNÉ A POISŤOVACIE DOJEDNANIA
a. Cestovné dojednania
Je na slobodnej vô li rozhodcov dohodnút ̌ si s organizátormi výstav súkromné dohody, ktoré sa mô zǔ
odlišovat ̌ od tých, čo sú stanovené v Dodatku k Pravidlám o výstavách psov a rozhodcoch pre exteriér
Medzinárodnej kynologickej federácie. Ak však takéto súkromné dohody uzavreté neboli,
rozhodcovia by mali očakávat,̌ že im budú poskytnuté benefity uvedené v Dodatku.
Odporúcǎ me, aby sa finančné dohody načrtli vopred formou kontraktu alebo pi ́somného dohovoru
medzi rozhodcom a organizátorom výstavy a mali by byt ̌ ctené oboma stranami.
b. Poistenie
Rozhodca by mal podpi ́sat ̌ poistǒ vaci ́ kontrakt (zrušenie letu, nehoda, atď .)vždy, keď je pozvaný
posudzovat ̌ do zahraničia. Zvázǐ ac vysoké množstvo rozličných možnosti ́ ponúkaných v jednotlivých
členských krajinách, rozhodcovi sa odporúcǎ postupovat ̌ nasledovne:



Rozhodca, ktorý často posudzuje v zahraniči ́ by mal takýto kontrakt podpi ́sat ̌ na celý rok;
Rozhodca, ktorý posudzuje v zahraniči ́ len zriedkavo by mal takýto kontrakt podpisovat ̌ v
štýle „výstava-po-výstave“.

11 SPRÁ VANIE
1. Všeobecne
Každý rozhodca pre exteriér ktorejkol ̌vek FCI členskej organizácie uskutočňuje dô ležitú úlohu
v medzinárodnej kynologickej spoločnosti. Jeho správanie by preto malo byt ̌ zodpovedné a bez výtok,
či už posudzuje alebo jedná ako súkromná osoba.
Následne:











Rozhodca by nikdy nemal meškat ̌ na svoje posudzovanie alebo opustit ̌ výstavisko pred tým,
než úplne dokonči ́ svoje povinnosti, ktoré mu boli pridelené.
Rozhodca by nemal kritizovat ̌ prácu iného rozhodcu.
Za žiadnych okolnosti ́ nemô zě rozhodca vyžadovat ̌ vymenovanie posudzovat.̌
Rozhodcovi nie je dovolené nahliadat ̌ do katalógu výstavy pred alebo počas posudzovania.
V kruhu sa musi ́ rozhodca správat ̌ primerane a prezriet ̌ všetkých psov bez diskriminácie. Mal
by byt ̌ triezvo a vhodne oblečený v súlade s úlohou, ktorú má splnit ̌ a vždy by mal byt ̌
korektný a v mestskom štýle.
Rozhodca v kruhu nesmie fajčit.̌
Rozhodca v kruhu nesmie poži ́vat ̌ alkohol.
Rozhodca v kruhu nesmie použi ́vat ̌ mobilný telefón, kým posudzuje.
Rozhodca nesmie prihlásit ̌ ani vystavit ̌ psa na výstave, kde pô sobi ́ ako rozhodca.










Partner, akýkol ̌vek člen najbližsě j rodiny alebo osoba žijúca s rozhodcom v spoločnej
domácnosti mô zě prihlásit ̌ či vystavit ̌ akéhokol ̌vek psa takého plemena/plemien, ktoré tento
rozhodca neposudzuje v tento deň na výstave.
Psy, ktoré rozhodca vystavuje na CACIB výstave, kde nepô sobi ́ ako rozhodca, musia byt ̌ buď
odchované, vlastnené alebo spoluvlastnené ni ́m, jeho partnerom, členom jeho najbližsě j
rodiny alebo osobou žijúcou s ni ́m v spoločnej domácnosti.
Rozhodca nemô zě posudzovat ̌ žiadneho psa, ktorého buď vlastnil, spoluvlastnil, pripravoval,
mal v držbe alebo predal počas posledných šiestich mesiacov pred výstavou, na ktorej pô sobi ́
ako rozhodca. To isté plati ́ pre psa v majetku jeho partnera, člena najbližsě j rodiny alebo
akejkol ̌vek osoby žijúcej s ni ́m v spoločnej domácnosti.
Rozhodcovi nie je dovolené cestovat ̌ na výstavu, na ktorej posudzuje s vystavovatel ̌mi, ktori ́
vystavujú svoje psy tomuto rozhodcovi na týchto podujatiach.
Za žiadnych okolnosti ́ sa nesmie rozhodca stýkat ̌ alebo bývat ̌ u vystavovatel ̌ov, ktori ́
vystavujú pod ni ́m svoje psy. Rozhodca mô zě takto konat ̌ až PO dokončeni ́ jeho
rozhodcovských záväzkov.

2. Prijatie záväzku
a. Rozhodca pre exteriér FCI mô zě posudzovat ̌ len na podujatiach organizovaných FCI NO alebo
klubmi pridruženými k FCI NO. FCI rozhodca pre exteriér nemá povolené posudzovat ̌ na
podujatiach neuznaných FCI, pokial ̌ tieto podujatia nie sú organizované krajinami, ktoré
nespadajú pod jurisdikciu FCI (iné než členské alebo zmluvné krajiny). Avšak, v takomto
pri ́pade musi ́ rozhodca zi ́skat ̌ autorizáciu z FCI NO krajiny, kde má právny pobyt. Všetci
rozhodcovia pozvani ́ posudzovat ̌ na akomkol ̌vek podujati ́ organizovanom FCI NO/alebo
klubom pridruženým k FCI NO musia zi ́skat ̌ schválenie FCI NO krajiny, kde majú svoj právny
pobyt s výnimkou špecifických ustanoveni ́ indikovaných v bode 3 „povolenia pre rozhodcov“.
b. Po obdržani ́ pozvania posudzovat ̌ v krajine mimo krajiny, kde má svoj právny pobyt, musi ́
rozhodca urobit ̌ všetky nevyhnutné šetrenia, aby zistil, že organizácia výstavy spadá pod
jurisdikciu FCI alebo je usporiadaná organizáciou uznanou FCI.
c. Ak je výstava organizovaná klubom, musi ́ si rozhodca overit,̌ že tento klub je oficiálne uznaný
FCI NO alebo FCI zmluvným partnerom krajiny, kde sa výstava koná.
d. Ak posudzuje mimo krajiny, kde má svoj oficiálny trvalý pobyt, musi ́ rozhodca plynule hovorit ̌
minimálne jedným zo štyroch jazykov FCI (angličtina, francúzština, nemčina alebo
španielčina). V pri ́pade, že rozhodca nie je schopný splnit ̌ túto požiadavku, je zodpovedný za
poskytnutie svojho tlmočni ́ka, pokial ̌ to vyžaduje organizátor výstavy.
e. Za žiadnych okolnosti ́ nemô zě rozhodca na žiadnej výstave súhlasit ̌ s posúdeni ́m plemena,
pre ktoré nemá aprobáciu udelenú svojou národnou organizáciou. To isté sa týka
posudzovania na úrovni Best in Group a Best in Show.
f. Všetci rozhodcovia, vrátane tých, ktori ́ pochádzajú z kraji ́n, ktoré nie sú členmi FCI, musia za
každých okolnosti ́ dodržiavat ̌ FCI plemenné štandardy, keď posudzujú na výstavách pod
zásť itou FCI.
g. Rozhodcovia z kraji ́n, ktoré nie sú členmi FCI a rozhodcovia z FCI asociovaných členských
kraji ́n pri posudzovani ́ na FCI medzinárodných výstavách s licenciou posudzovat ̌ plemená
uznané ich národnou kynologickou organizáciou.
h. Všetci rozhodcovia z kraji ́n, ktoré nie sú členmi FCI a sú pozvani ́ posudzovat ̌ FCI výstavu,
musia vyplnit ̌ štandardizovaný dotazni ́k vydaný FCI (priložený). Tento by im mal byt ̌ včas
zaslaný pozývajúcou národnou organizáciou a musi ́ byt ̌ vrátený podpi ́saný na schválenie.
i. Rozhodca má absolútne zakázané úcť ovat ̌ dvojakú náhradu akýchkol ̌vek výdavkov spojených
s jeho posudzovatel ̌skými záväzkami. Ak sa zisti ́, že rozhodca uviedol dvojité preplatenie
výdavkov, bude tvrdo potrestaný svojou FCI NO.

3. Povolenia pre rozhodcov
FCI rozhodcovia pre plemeno musia mat ̌ na to, aby mohli posudzovat ̌ na FCI výstavách pi ́somný
súhlas svojej pri ́slušnej kynologickej organizácie. Len rozhodcom autorizovaným svojou národnou
organizáciou posudzovat ̌ tieto plemená je umožnené posudzovat ̌ psy. Pokým si plnia úlohu, sú
povinni ́ posudzovat ̌ striktne a výlučne podl ̌a FCI plemenného štandardu, ktorý je aktuálne platný.
FCI skupinovi ́ rozhodcovia z FCI federati ́vnej FCI NO majú povolené posudzovat ̌ - bez akejkol ̌vek
oficiálnej autorizácie z ich národnej kynologickej organizácie - všetky plemená zo skupi ́n, pre ktoré sú
kvalifikovani ́, rovnako ako aj Best of Group pre skupiny, pre ktoré sú kvalifikovani ́. Mô zǔ posudzovat ̌
sútǎ ž Best in Show za predpokladu, že národná kynologická organizácia a pozývajúca krajina to
schvália a že je rozhodca oprávnený ako FCI skupinový rozhodca pre minimálne dve FCI skupiny.
FCI medzinárodni ́ rozhodcovia pre všetky plemená z federati ́vnej FCI NO majú povolené posudzovat ̌ bez akejkol ̌vek oficiálnej autorizácie z ich národnej kynologickej organizácie – akékol ̌vek plemeno,
akúkol ̌vek sútǎ ž vrátane Best of Group a Best in Show.
FCI medzinárodni ́ rozhodcovia pre všetky plemená majú povolené posudzovat ̌ akékol ̌vek plemeno
uznané len na národnej úrovni za predpokladu, že im plemenný štandard poskytol organizátor
výstavy načas. To isté sa týka FCI skupinových rozhodcov pre plemená, ktoré sú v skupine, pre ktorú
je rozhodca schválený.
Na všetkých FCI výstavách musia byt ̌ minimálne 2/3 zboru rozhodcov FCI rozhodcovia schváleni ́ FCI
NO (rozhodcovia pre plemeno – skupinovi ́ – pre všetky plemená).
12 SANKCIE
1. Každý rozhodca porušiaci akýmkol ̌vek spô sobom FCI výstavné pravidlá a/alebo národné pravidlá,
rovnako ako aj FCI pravidlá pre rozhodcov pre exteriér, spadá pod jurisdikciu svojej FCI NO, ktorá
musi ́ potrestat ̌ dotyčného rozhodcu, ak bolo porušenie dokázané. FCI NO je povinná poskytnút ̌
pravidlo, ktoré presadzuje potrestanie každé pochybenie alebo porušenie zo strany ich rozhodcu.
2. Dotyčnému rozhodcovi musi ́ byt ̌ zaručené vypočutie, či už ústne alebo pi ́somné. Rozhodca musi ́
mat ̌ právo odvolat ̌ sa voči rozhodnutiu. Žiadna osoba, ktorá bola zainteresovaná do uloženia
trestu nesmie byt ̌ členom odvolacieho orgánu.
3. FCI NO musi ́ predpokladat ̌ nasledujúce možnosti potrestania:
a) urovnat ̌ pri ́pad bez potrestania
b) vydat ̌ varovanie s alebo bez hrozby zákazu výkonu činnosti rozhodcu
c) zakázanie osobe posudzovat ̌ na určité časové obdobie
d) zrušenie rozhodcu
e) odmietnutie alebo stiahnutie povolenia/i ́ posudzovat ̌ v zahraniči ́
4. Po nadobudnuti ́ právnej úcǐ nnosti musi ́ byt ̌ FCI informované jej FCI NO.
13. VYKONÁ VACIE USTANOVENIA

Ak sa časti týchto pravidiel stanú neplatnými, mô zě Výkonný výbor FCI svoji ́m záverečným
rozhodnuti ́m podniknút ̌ kroky vedúce k zmene časti ́ týchto pravidiel v záujme toho, aby zabezpečil
platnost ̌ akéhokol ̌vek medzinárodného podujatia organizovaného podl ̌a FCI pravidiel a zabezpečit ̌
použitie týchto pravidiel.
Zneplatnenie jednej alebo viacerých časti ́ týchto pravidiel nevedie k zneplatneniu celých pravidiel.
Tieto pravidlá vstupujú do platnosti okamžite po schváleni ́ FCI Generálnym zhromaždeni ́m a musia
byt ̌ distribuované všetkým členom a zmluvným partnerom FCI.
Autentickou verziou je anglická verzia.
Tieto pravidlá boli schválené Generálnym zhromaždeni ́m FCI na stretnuti ́ v Berli ́ne, 31. októbra 2007.
Do platnosti vstúpili 1. januára 2008.
Zmeny vyznačené tučným a kurzívou boli schválené Prezídiom FCI v Amsterdame v apríli 2016 a sú
v platnosti odo dňa ich publikovania.

Doplnok k PRAVIDLÁ M PSI ́CH VÝSTAV A ROZHODCOV PRE EXTERIÉR
Medzinárodnej kynologickej federácie
DOPLŇ UJÚ CE PRAVIDLÁ PRE CESTOVNÉ VÝDAVKY ROZHODCOV
1.
Všetky bežné cestovné výdavky vrátane skutočného kilometrovného (refundácia bude rozhodnutá
Generálnym zhromaždeni ́m FCI, minimálne 0,35 euro na kilometer) parkovanie, vlak, autobus, taxi,
let (ekonomická letenka za rozumnú cenu vrátane poistenia proti zrušeniu letu – pokial ̌ to je možné –
a možnost ̌ na zmenu), rovnako ako aj strava počas cesty na výstavu, ktoré vznikli rozhodcovi, musia
byt ̌ preplatené okamžite pri pri ́chode alebo podl ̌a akýchkol ̌vek predchádzajúcich dojednani ́
uzavretých s organizátorom.
2.
Pre posudzovanie na všetkých svetových a sekčných a taktiež medzinárodných výstavách
organizovaných krajinami patriacich do Európskej sekcie FCI plati ́, že rozhodca dostane od
organizátora výstavy naviac oproti vyšsǐ e uvedeným výdavkom minimálne 50,- euro ako dennú dávku
na každý deň posudzovania a 35,- euro na každý deň cestovania.
Pre posudzovanie na medzinárodných výstavách v krajinách patriacich pod ostatné sekcie FCI
denná dávka musí byť minimálne 35,- euro (deň posudzovania aj deň cestovania) naviac oproti
vyššie uvedeným výdavkom (viď bod 1).
Na všetkých medzinárodných výstavách má organizátor právo poskytnút ̌ dennú dávku pre svojich
domácich rozhodcov podl ̌a zákonov svojej krajiny.

Zmeny vyznačené tučným písmom boli odsúhlasené Prezídiom FCI v Helsinkách v októbri
2013. V platnosti sú od 1. januára 2014.
Objasnenia tučným a kurzívou boli odsúhlasené Prezídiom FCI v Cancune v apríli 2014.

