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vsa slovnična števila.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Pravila, predstavljena od 1. do 8. poglavja tega pravilnika, obvezujejo vse v FCI včlanjene
nacionalne kinološke organizacije in pogodbene partnerje, ki jih morajo upoštevati kot
MINIMALNE POGOJE, ki jih FCI postavlja nacionalnim kinološkim organizacijam, članicam FCI
(v nadaljevanju: FCI NO), za sprejem posameznika z zakonitim prebivališčem v državi FCI NO
med razstavne sodnike. FCI NO lahko določijo tudi dodatne pogoje in lastne splošne pogoje.
Pod nobenim pogojem pa veljavna pravila v določeni državi ne smejo biti v nasprotju s tem
pravilnikom.
2. MINIMALNE ZAHTEVE GLEDE PRIJAVE, IZOBRAŽEVANJA, IZPITOV IN IMENOVANJA
RAZSTAVNEGA SODNIKA
Prijave kandidatov za razstavne sodnike mora skladno s svojim uradnim pravilnikom sprejeti
FCI NO tiste države, v kateri ima kandidat zakonito prebivališče. FCI NO so odgovorne za
izvedbo ustreznih tečajev in zadovoljiv osnovni program usposabljanja razstavnih sodnikov,
s katerim kandidati pridobijo ustrezno izobrazbo, za pripravo izpitov in za uradno priznanje
razstavnih sodnikov. Izobraževanje mora ustrezati minimalnim zahtevam, določenim s tem
pravilnikom.
Kandidat, ki želi, da ga FCI prizna za mednarodnega razstavnega sodnika in se prijavlja za
sojenje prve pasme, mora ustrezati naslednjim pogojem:
a. Mora biti polnoleten;
b. ob prijavi kandidature za sojenje ene ali več pasem mora dokazati, da je vzreditelj z
lastno registrirano psarno in ima vpisane pse v uradno rodovno knjigo v svoji državi
ali da je bil v najmanj 5 letih uspešen razstavljavec na razstavah psov ali da je najmanj
5 let opravljal aktivne in odgovorne naloge na področju kinologije;
c. najmanj petkrat v najmanj enem letu mora na razstavah psov sodelovati kot vodja
kroga ali sekretar, s čimer se seznani s postopkom in pravili razstav psov;
d. kandidat mora opraviti izpit pred uradno komisijo, ki jo imenuje njegova FCI NO, in
opraviti pisni predhodni izpit, v katerem mora izkazati zadovoljivo poznavanje
naslednjih tem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

anatomije, morfologije in gibanja psa;
genetike, zdravja in značaja;
poznavanje pasemskega standarda oz. standardov;
vedenja, načel in tehnik sojenja;
državnega pravilnika o razstavah psov in ostalih dodatnih državnih pravil;
pravilnika FCI o razstavah psov, tega pravilnika in ostalih dodatnih pravil;

Po uspešno osvojenem osnovnem znanju mora kandidat opravljati posebni tečaj.
To je prvi tečaj, v katerem se kandidat nauči ogledovanja psov. Tečaj naj vodijo zelo
izkušeni sodniki, ki so opravili posebno usposabljanje pri FCI NO.

e. Praktično usposabljanje mora kandidatu omogočiti, da v celoti spozna pasmo
(pasme), vsa pravila in postopek v razstavnem krogu. Pri praktičnem usposabljanju
mora kandidat uspešno sodelovati na določenem številu razstav, kjer osvoji potrebno
znanje po opravljenem pisnem izpitu. FCI NO mora razpisati časovno obdobje in
obseg praktičnega usposabljanja.
f. Sodnika je potrebno izobraževati za vsako pasmo posebej. Izobraževanje po
sistemu »pasma za pasmo« je potrebno izvajati v tistih državah, kjer na razstavah
običajno sodeluje ustrezno število psov določenih pasem, pa tudi v državah, hi
želijo več svojih sodnikov ali sodniških pripravnikov poučiti o določeni pasmi.
g. Praktično usposabljanje morajo nadzorovati izkušeni sodniki, ki jih je priznala FCI.
Kandidat mora pisati poročila o psih, ki jih je ocenjeval med usposabljanjem, in jih
posredovati sodniku, odgovornemu za ocenjevanje kandidatovega znanja in
poročanje o njegovem delovanju in vedenju uradni pristojni komisiji.
Po uspešno opravljenem praktičnem usposabljanju mora kandidat opraviti praktični
preizkus znanja pred uradno izpitno komisijo. Komisija mora podati pisno izjavo o
opravljanju in rezultatih preizkusa.
h. Izpit mora obsegati teoretični in praktični del. Kandidati morajo oceniti vsaj dva psa
katerekoli pasme. Kandidat mora napisati kritično oceno, v kateri zajame dobre in
slabe lastnosti oblike in gibanja psov, pozoren mora biti na zdravje in dobro
kondicijo psov. O kritični oceni se kandidat pogovori z izpraševalci.
Izpit se opravlja pred posebno komisijo, ki jo imenuje FCI NO in po pravilih FCI NO.
Če ta pravila ne obstajajo, je potrebno upoštevati navedeni postopek:
Kandidat mora oceniti in napisati kritiko s kvalifikacijo in umestitvijo psa, določiti
mora tudi prvaka pasme (BOB).
Kandidat mora izpitni komisiji dokazati, da:
1. Pozna pasemski standard in ga zna uporabljati;
2. pozna tipične lastnosti in slabosti pasme in ve, kako jih je potrebno pozitivno ali
negativno upoštevati;
3. zna napisati kritiko;
4. pozna zgodovino pasme;
5. pozna značaj / delo / zdravje in težave pasme;
6. pozna podatke o populaciji pasme v svoji in drugih državah;
7. pozna razlike med podobnimi in sorodnimi pasmami.
i.

j.

Kandidat, ki ga je njegova FCI NO odobrila in uvrstila na seznam razstavnih sodnikov,
mora najmanj dve (2) leti soditi pasme, ki so mu bile odobrene, v državi zakonitega
prebivališča, preden se mu dovoli sojenje na razstavah FCI, na katerih se podeljuje
CACIB, v drugih državah.
Sodnik ali sodniški pripravnik (kandidat), ki več kot tri leta živi v drugi državi, v katero
se je preselil iz države svojega prejšnjega zakonitega prebivališča, se mora v tej državi
nadalje izobraževati in pridobiti dovoljenje za ocenjevanje novih pasem. To ne velja
za mednarodne FCI sodnike vseh pasem.

k. Kandidat, ki ima zakonito prebivališče v dveh ali več državah, se mora odločiti, v
kateri FCI NO želi biti razstavni sodnik. O svoji odločitvi mora obvestiti pisarno FCI.
Program usposabljanja za pasmo, pasemsko skupino ali vse pasme, ki ga je začel v
izbranem režimu, mora nadaljevati v istem režimu. Če se kandidat stalno preseli v
drugo državo FCI, sodniški pravilnik FCI določa, da se njegova sodniška licenca
prenese v drugo državo po treh letih, razen če FCI NO države, v kateri je prebival
prej, dovoli predčasen prenos licence.
l. Če FCI prizna novo pasmo, se ocenjevanje te pasme samodejno dovoli sodnikom
pasemske skupine, v katero je pasma uvrščena, in sodnikom vseh pasem.
m. FCI NO morajo kot članice FCI v seznam razstavnih sodnikov vključiti le tiste
posameznike, ki so izpolnili zgoraj navedene pogoje, vzdrževati in posodabljati
morajo seznam sodnikov z njihovimi podatki in ga vsako leto pošiljati v pisarno FCI.
Seznam mora jasno opredeljevati pasme, ki jim sodnik lahko podeljuje CACIB,
pasemske skupine, ki jih lahko sodi in če lahko izbira najlepše pse na razstavi (best in
show). Pasme na seznamu morajo biti poimenovane v skladu z nomenklaturo FCI.

3. DEFINICIJA RAZSTAVNIH SODNIKOV
Pasemski sodnik FCI je oseba, ki jo je matična FCI NO pooblastila za sojenje ene ali več
pasem.
Razstavni sodnik pri FCI NO je lahko:
a)
b)
c)
d)

pasemski sodnik FCI;
sodnik skupine pasem FCI;
mednarodni sodnik za vse pasme FCI;
državni sodnik za vse pasme FCI.

FCI NO mora FCI posredovati popolne podatke o vseh sodnikih, ki lahko sodijo izven države, v
kateri imajo zakonito prebivališče.

4. KAKO POSTATI SODNIK ZA DODATNE PASME
Razstavni sodniki, ki že lahko sodijo eno ali več pasem iz katerekoli pasemske skupine, želeli
pa bi pridobiti dovoljenje za sojenje dodatnih pasem, se morajo prijaviti v pisni obliki,
opraviti praktično usposabljanje in izpit iz standarda (standardov) dodatne pasme oz. pasem,
ki jih želijo soditi. Obvezen je tudi praktični preizkus znanja za omenjene pasme.
Če nikakor ni mogoče zagotoviti psov določene pasme za praktični preizkus znanja, mora
kandidat alternativno opraviti razširjen preizkus znanja iz poznavanja standarda pasme oz.
pasem, za katere se je prijavil. To pravilo velja le za izkušene sodnike, ki dodajajo novo
pasmo oz. pasme.

5. KAKO POSTATI SODNIK ZA PASEMSKO SKUPINO
Sodnik za pasemsko skupino FCI je oseba, ki jo je matična FCI NO na nivoju pasemske
skupine pooblastila za sojenje ene ali več uradnih pasemskih skupin po nomenklaturi pasem
FCI. Usposabljanje sodnika za pasemsko skupino FCI mora trajati najmanj eno leto za vsako
pasemsko skupino, kar velja za prvih pet pasemskih skupin, za katere se je kandidat prijavil.
Sodnik za pasemsko skupino FCI lahko podeli CACIB katerikoli pasmi v tej skupini. Sodniki
pasemskih skupin FCI, ki jih potrdi FCI NO, lahko na razstavah CACIB izbirajo najlepše pse
pasemske skupine (BOG), ki jo sodijo.
Sodnik za pasemsko skupino FCI lahko še naprej sodi pasmo, ki je bila naknadno prestavljena
iz pasemske skupine, ki jo sodnik lahko sodi, v pasemsko skupino, ki je sodnik ne sme soditi.
Če se kandidat želi šolati za več kot eno pasemsko skupino, mora FCI NO oceniti njegov
način sojenja. FCI NO se ima pravico odločiti, da bo sodnika umestila v poseben program za
sodnike pasemskih skupin ali celo v program za sodnike vseh pasem.
KLJUČNE skupine FCI so 1., 2., 3. in 9.
a. Sodnik se lahko prijavi na usposabljanje za sodnika svoje prve pasemske skupine, če
je sodnik najmanj štiri leta in sodi najmanj tri pasme iz te skupine. V tem obdobju
mora najmanj petkrat soditi pasme, za katere ima dovoljenje. Alternativno se lahko
prijavi na usposabljanje za sodnika pasemske skupine tri leta po pridobitvi
dovoljenja za sojenje svoje prve pasme.
b. Kandidat, ki se usposablja za sojenje svoje prve pasemske skupine, mora to
usposabljanje zaključiti, preden se lahko začne usposabljati za sojenje druge
pasemske skupine. Na ta način se zagotavlja postopno usposabljanje.
c. Kandidati, ki se usposabljajo za prvih pet skupin, se ne morejo istočasno
usposabljati za dve ali več pasemskih skupin, če delujejo v eni od ključnih skupin
FCI.
d. Kandidati, ki so sodniki vsaj petih pasemskih skupin, se lahko usposabljajo za več
kot dve skupini hkrati.
e. Usposabljanje za prvo pasemsko skupino traja najmanj dve leti. Za nadaljnje
skupine se je mogoče usposobiti v enem letu.
f. Izpit za sodnika pasemske skupine mora biti sestavljen iz praktičnega izpita iz
poznavanja ene pasme ali pasemske skupine in teoretičnega dela, vezanega na to
pasemsko skupino. Sodniku, ki že sodi določeno število pasem iz pasemske skupine,
se lahko brez dodatnega izpita dovoli sojenje ostalih pasem iz te skupine, če se je o
njih dobro izobrazil. Zahteve za tovrstno izobraževanje določi FCI NO.
g. Sodnik, ki dopolni svojo peto pasemsko skupino, se pri matični FCI NO lahko uradno
pisno prijavi na usposabljanje za sodnika dodatnih pasemskih skupin ali celo za
sodnika vseh pasem.
h. Med usposabljanjem za sojenje pasemske skupine mora sodnik še naprej soditi
pasme, za katere že ima dovoljenje.
i. FCI NO mora obvestiti FCI o sodniku, ki je prvič postal sodnik za pasemsko skupino.

6. KAKO POSTATI MEDNARODNI SODNIK FCI ZA VSE PASME
Mednarodni sodnik FCI za vse pasme je sodnik, ki ga je matična FCI NO pooblastila za sojenje
vseh pasem iz pasemskih skupin, ki jih prizna FCI. Samo ti sodniki lahko uradno sodelujejo na
razstavah CACIB po vsem svetu kot sodniki za vse pasme, ki jih prizna FCI.
Imenovanje mednarodnega sodnika FCI za vse pasme mora biti v popolni pristojnosti
matičnega FCI NO, s posebno pozornostjo na število pasem, registriranih v odgovarjajoči
državi.
Vendar pa lahko ti sodniki delujejo kot mednarodni FCI sodniki za vse pasme šele deset let
po odobritvi svoje prve pasemske skupine. FCI NO mora upoštevati, da je mednarodni sodnik
za vse pasme lahko le tisti sodnik, ki je usposobljen in ima dovoljenje za sojenje različnih
pasem v vseh pasemskih skupinah FCI. Gre za določeno količino pasem, ki so običajne v
državi njegovega zakonitega prebivališča. Informacijo o odobritvi in imenovanju
mednarodnega sodnika za vse pasme je potrebno poslati pisarni FCI.
a. Za mednarodnega sodnika FCI za vse pasme se lahko usposablja samo tisti sodnik, ki
že ima dovoljenje za sojenje najmanj petih pasemskih skupin FCI.
b. Vsaj ena od omenjenih petih pasemskih skupin mora biti ključna skupina FCI.
c. FCI NO lahko predlaga le kandidata, ki je naziv sodnika za pasemsko skupino FCI
pridobil v skladu z zgoraj navedenimi pravili.
d. Potrebno je upoštevati, da mora biti mednarodni sodnik FCI za vse pasme
usposobljen za vseh deset pasemskih skupin FCI.
e. Med odobritvijo sodnikove prve FCI skupine in imenovanjem za mednarodnega
sodnika FCI za vse pasme mora preteči najmanj deset let.
f. Na zahtevo FCI mora FCI NO slednji posredovati seznam vseh novih mednarodnih
sodnikov FCI za vse pasme, s podrobnostmi njihovega usposabljanja in opisom
njihovih izkušenj.

7. KAKO POSTATI DRŽAVNI SODNIK FCI ZA VSE PASME
Državni sodnik FCI za vse pasme je tisti sodnik, ki ga je matična FCI NO pooblastila za sojenje
vseh pasem psov na državnem nivoju. Sodniku je dovoljeno soditi vse pasme, ki jih prizna
FCI, le v državi, kjer ima zakonito prebivališče. Sodnik dobi dovoljenje za sojenje vseh pasem
v svoji državi le, če je že sodnik za najmanj 5 pasemskih skupin FCI. To velja le za države, v
katerih običajno število prijavljenih pasem psov na razstavah ne presega 100 (sto) pasem.
Državni sodnik FCI za vse pasme lahko sodi izven države zakonitega prebivališča le tiste
pasme in pasemske skupine, za katere ima dovoljenje FCI za pasemskega sodnika ali sodnika
za pasemsko skupino in ga je priznala matična država. Podatke o pooblastilu in imenovanju
državnega sodnika za vse pasme je potrebno poslati FCI.

8. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIZNANJE RAZSTAVNEGA SODNIKA
Samo sodniki, ki so na seznamu razstavnih sodnikov katerekoli FCI NO v skladu z zgoraj
navedenimi pravili, lahko podeljujejo CACIB na mednarodnih razstavah psov. Pasme, ki jih
lahko sodijo sodniki pogodbenih partneric FCI, so jasno navedene v individualnih pogodbah,
sklenjenih med FCI in pogodbenimi partnericami.
-

-

-

Sodniki, ki so pridobili dovoljenje za sojenje pri matični FCI NO, vendar niso sodili že
pet let ali dlje, morajo pred ponovnim sojenjem znova opraviti praktični preizkus
znanja. FCI NO mora pred odobritvijo ponovnega sojenja preveriti sposobnosti
sodnika za sojenje pasme ali pasem, ki jih je prej že lahko sodil.
Sodniki, ki se preselijo v državo, katere kinološka organizacija (v nadaljevanju: NO) ni
članica ali pogodbena partnerica FCI, lahko sodijo pasme, za katere so pridobili
licenco pri FCI NO, če zoper njih ni bil sprožen noben disciplinski postopek, če je bil
organizator razstave o tem obveščen in če FCI s tem soglaša. Pisarna FCI vodi
korespondenčni seznam in izdaja soglasja za sojenje. Pooblastila nad temi sodniki ima
FCI. Tem sodnikom ni omogočeno nadaljnje usposabljanje v okviru FCI za dodatne
pasme ali pasemske skupine.
Sodniki, ki se iz države, katere NO je članica FCI, preselijo v drugo državo, katere NO
je prav tako članica FCI, obdržijo dovoljenje za sojenje in jim mora FCI NO države, v
katero so se preselili, odobriti sojenje vseh pasem, za katere so pridobili licenco v
prejšnji FCI NO, če zoper njih ni bil sprožen noben disciplinski postopek. Ti sodniki se
morajo pri FCI NO države, v katero so se preselili, prijaviti najkasneje v treh letih po
spremembi zakonitega prebivališča. Nova FCI NO nato prevzame odgovornost za te
sodnike.

9. SPLOŠNE DOLŽNOSTI RAZSTAVNEGA SODNIKA
Na razstavah v državah, katerih NO so članice FCI, morajo razstavni sodniki vedno slediti
veljavnim pasemskim standardom FCI pasem, ki jih sodijo, če niso v nasprotju z lokalno
zakonodajo. Nobenega standarda ne smejo razlagati na način, ki bi škodil funkcionalnemu
zdravju psa.
Med sojenjem mora sodnik dosledno upoštevati ta pravilnik, pravilnik FCI za razstave psov in
ostala pravila FCI.
Sodniki se morajo na vsako razstavo pripraviti tako, da preučijo pasemske standarde in
ostala pomembna pravila.
Sodniki morajo:
- biti vedno temeljiti in previdni pri svojem delu;
- ocenjevati pse v skladu s pasemskim standardom FCI ustrezne pasme;
- spoštovati kodeks zaveze razstavnih sodnikov za dobrobit čistokrvnih psov, ki ga je
sprejela FCI;

-

spoštovati kolege sodnike in razstavljavce.

10. UREJANJE POTOVANJ IN ZAVAROVANJ
a. Urejanje potovanja
Sodniki se lahko z organizatorji razstav prosto dogovarjajo in urejajo potovanja, njihovi
dogovori se lahko razlikujejo od predpisanih v dodatku Pravilniku o razstavah psov in
razstavnih sodnikih Mednarodne kinološke zveze. Če se sodnik in organizator ne dogovorita
drugače, je sodniku potrebno zagotoviti ugodnosti, navedene v dodatku.
Priporočljivo je, da se sodnik in organizator vnaprej dogovorita o stroških potovanja v obliki
pogodbe ali pisnega dogovora, ki ga podpišeta obe stranki.

b. Zavarovanje
Sodnik naj sklene zavarovalno polico za primer odpovedi leta, nezgodo itd., kadarkoli je
vabljen na sojenje v tujini. Glede na močno raznoliko ponudbo držav članic je priporočljivo:
-

sodniki, ki redno sodijo v tujini, naj sklenejo celoletno zavarovanje;
sodniki, ki redko sodijo v tujini, naj sklenejo zavarovanje za vsako razstavo posebej.

11. VEDENJE
1. Splošno
Vsak razstavni sodnik iz katerekoli članice FCI ima pomembno dolžnost v mednarodni
kinološki skupnosti. Zato mora biti njegovo vedenje zanesljivo in zgledno, tako med sojenjem
kot v zasebnem življenju.
Zato:
-

-

sodnik nikdar ne sme zamuditi sojenja ali zapustiti razstavnega prostora, preden
dokonča obveznosti, ki so mu bile dodeljene;
sodnik ne sme kritizirati dela drugega sodnika;
sodnik pod nobenim pogojem ne sme nikogar nadlegovati ali prositi, naj ga povabi
soditi;
sodnik si pred in med sojenjem ne sme ogledati razstavnega kataloga;
v razstavnem krogu se mora sodnik obnašati primerno in vse pse pregledati
enakovredno. Oblečen mora biti spodobno in primerno, v skladu z dolžnostjo, ki jo
mora izpolniti, vedno mora biti korekten in vljuden;
sodnik ne sme kaditi v razstavnem krogu;

-

-

-

-

sodnik ne sme piti alkoholnih pijač v razstavnem krogu;
sodnik med sojenjem v razstavnem krogu ne sme uporabljati mobilnega telefona;
sodnik ne sme prijaviti ali razstavljati psa na razstavi, na kateri sodi;
partner, katerikoli član njegove ožje družine ali katerakoli oseba, ki s sodnikom živi v
skupnem gospodinjstvu, lahko prijavijo ali razstavljajo pse tistih pasem, ki jih sodnik
na dan razstave ne sodi;
psi, ki jih sodnik razstavlja na razstavi CACIB, na kateri ne sodi, morajo biti bodisi iz
njegove vzreje, bodisi v njegovi lasti ali solastništvu, v lasti partnerja, ožjega
družinskega člana ali osebe, ki z njim živi v skupnem gospodinjstvu;
sodnik ne sme ocenjevati psa, ki je v njegovi lasti, solastništvu, oskrbi ali ga je dobil ali
prodal v zadnjih šestih mesecih pred dnevom razstave, na kateri sodi. Enako velja za
pse njegovega partnerja, ožjih družinskih članov in oseb, ki z njim živijo v skupnem
gospodinjstvu;
sodnik na razstavo, na kateri sodi, ne sme potovati z razstavljavci s psi, ki jih bo
ocenjeval na dan razstave;
sodnik se pod nobenim pogojem ne sme družiti ali bivati z razstavljavci, ki bodo pse
razstavljali pri njem. To mu je dovoljeno šele PO končanem sojenju.

2. Sprejemanje nalog
a. Razstavni sodnik FCI sme soditi le na dogodkih, ki jih organizirajo FCI NO ali društva
in klubi, včlanjeni v FCI NO. Razstavni sodnik FCI ne sme soditi na dogodkih, ki jih FCI
ne priznava, razen kadar so ti dogodki v državah, kjer FCI nima pristojnosti (niso
članice ali pogodbene partnerice). V slednjem primeru mora imeti dovoljenje FCI NO
tiste države, kjer ima zakonito prebivališče. Vsi sodniki, ki jih FCI NO, društva ali klubi
v okviru FCI NO povabijo na sojenje, morajo imeti za sojenje na vsakem dogodku
dovoljenje FCI NO države, v kateri imajo stalno prebivališče, razen v primerih,
opisanih v 3. točki tega člena (sodniška dovoljenja).
b. Po prejemu vabila na sojenje v državi, v kateri nima zakonitega prebivališča, mora
sodnik preveriti, da je organizacija dogodka, na katerega je vabljen kot sodnik, pod
okriljem FCI oz. organizacije, ki jo FCI priznava.
c. Če razstavo organizira društvo ali klub, mora sodnik preveriti, da je to društvo ali klub
resnično član FCI NO ali pogodbene partnerice FCI v državi, kjer bo razstava.
d. Kadar sodi v državi, v kateri nima zakonitega prebivališča, mora sodnik tekoče
obvladati vsaj enega od štirih uradnih jezikov FCI (angleščino, francoščino, nemščino
ali španščino). Če ne obvlada nobenega od navedenih jezikov, je sodnik na zahtevo
organizatorja dolžan zagotoviti prevajalca.
e. Sodnik pod nobenim pogojem na nobeni razstavi ne sme pristati, da bo ocenjeval
pasme, za katere ga matična FCI NO ni pooblastila. Enako velja za sojenje najlepših
psov pasemskih skupin (BOG) in najlepših psov razstave (BIS).
f. Vsi sodniki, tudi državljani nečlanic FCI, morajo brezpogojno upoštevati pasemske
standarde FCI, kadar sodijo na razstavah, ki jih je odobrila FCI.
g. Sodniki iz držav nečlanic FCI in pridruženih članic lahko na mednarodnih razstavah
sodijo le tiste pasme, ki jih prizna njihova nacionalna kinološka organizacija.

h. Vsi sodniki iz držav nečlanic FCI morajo izpolniti priloženi standardizirani vprašalnik, ki
ga je izdala FCI, če so kot sodniki vabljeni na razstavo pod okriljem FCI. Vprašalnik jim
v roku pošlje NO, ki jih je povabila, vrniti pa ga morajo podpisanega za odobritev.
i. Brezpogojno je prepovedano, da sodnik dvojno zaračuna povračilo katerihkoli
stroškov, povezanih z njegovim sojenjem. Če se odkrije, da je sodnik dvojno zaračunal
povračilo stroškov, ga bo matična FCI NO strogo kaznovala.

3. Sodniška dovoljenja
Pasemski sodniki FCI morajo imeti za sojenje na razstavah FCI pisno soglasje, ki ga izda
njihova kinološka organizacija. Samo sodniki s pooblastilom svoje nacionalne organizacije, da
lahko sodijo določene pasme, smejo ocenjevati pse teh pasem. Pri sojenju se morajo strogo
in izključno ravnati po trenutno veljavnem pasemskem standardu FCI.
Sodniki pasemskih skupin FCI iz združenih FCI NO smejo tudi brez uradnega soglasja svojih
kinoloških organizacij soditi vse pasme iz skupin, za katere so usposobljeni, in izbrati
najlepšega psa pasemskih skupin (BOG), ki jih sodijo. Na tekmovanju za najlepšega psa
razstave (BIS) lahko sodijo z odobritvijo nacionalne kinološke organizacije in države
gostiteljice in če so sodniki za vsaj dve pasemski skupini FCI.
Mednarodni sodniki FCI za vse pasme iz združenih FCI NO smejo brez soglasja matične
kinološke organizacije soditi katerokoli pasmo, na kateremkoli tekmovanju, vključno z
izborom najlepšega psa pasemske skupine (BOG) in najlepšega psa razstave (BIS).
Mednarodni sodniki FCI za vse pasme smejo soditi katerokoli pasmo, priznano le na
nacionalnem nivoju, če jim organizator razstave pravočasno priskrbi pasemski standard za to
pasmo. Enako velja za sodnike za pasemske skupine FCI, če je omenjena pasma v skupini, ki
jo sodijo.
Na vseh mednarodnih FCI razstavah morata biti najmanj 2/3 vabljenih sodnikov FCI
(pasemskih, za pasemske skupine ali vse pasme), ki so jih odobrile FCI NO.

12. KAZNI
1. Matična FCI NO je pooblaščena, da kaznuje in mora kaznovati vsakega sodnika, ki je
dokazano kakorkoli kršil pravilnik FCI za razstave in/ali državne pravilnike za razstave
oziroma pravilnik FCI za razstavne sodnike. FCI NO morajo sprejeti pravila, ki jih
pooblaščajo za kaznovanje vsakega napačnega ravnanja ali kršenja pravil s strani
njihovih sodnikov.
2. Zagotoviti je potrebno zaslišanje obdolženega sodnika, bodisi ustno ali pisno. Sodnik
mora imeti pravico do pritožbe na odločitev. Nobena oseba, ki je sodelovala pri izreku
kazni, ne sme biti član organa, na katerega sodnik naslovi pritožbo.
3. FCI NO naj predvidi naslednje možnosti kaznovanja:

a) poravnava brez kaznovanja;
b) opomin z opozorilom ali brez opozorila, da se bo sodniku
prepovedalo sojenje;
c) prepoved sojenja za določen čas;
d) preklic statusa sodnika;
e) sodniku se preneha izdajati soglasja za sojenje v tujini.
4. Po pravnomočnosti mora FCI NO obvestiti FCI o svoji odločitvi.

13. KONČNE DOLOČBE
Izvršilni odbor FCI lahko, še posebej, če deli tega pravilnika postanejo neveljavni, s svojo
dokončno odločbo spremeni dele tega pravilnika zaradi zagotavljanja veljavnosti
kateregakoli mednarodnega dogodka, ki poteka pod pravili FCI in zaradi uveljavljanja
uporabe tega pravilnika.
Neveljavnost enega ali več delov tega pravilnika ne pomeni, da je neveljaven celotni
pravilnik.
Ta pravilnik začne veljati, takoj ko ga potrdi Upravni odbor FCI in ga je potrebno razdeliti
vsem članicam in pogodbenim partnericam FCI.
Pristna je angleška jezikovna različica.
Ta pravilnik je potrdil Upravni odbor FCI na srečanju v Berlinu, 31. oktobra 2007. Veljati
začne 1. januarja 2008.
Spremembe v krepkem in poševnem tisku je odobril Upravni odbor FCI v Rimu, aprila 2011,
in začnejo veljati 1. 1. 2012.

DODATEK K PRAVILNIKU O RAZSTAVAH PSOV IN RAZSTAVNIH
SODNIKIH MEDNARODNE KINOLOŠKE ZVEZE
DOPOLNILNA PRAVILA ZA OBRAČUN POTNIH STROŠKOV SODNIKOV
1.
Vse običajne potne stroške, vključno z realno prevoženimi kilometri (najmanjša vrednost
kilometra je 0,35 €), parkiranje, vlak, avtobus, taksi, letalo (vozovnica ekonomskega razreda
po razumni ceni, vključno z zavarovanjem odpovedi, če je mogoče, in možnostjo zamenjave),
obroki na poti do razstave, ki jih je imel sodnik, je potrebno nemudoma poravnati ob prihodu
sodnika oziroma glede na vnaprejšnji dogovor z organizatorjem.
2.
Za sojenje na svetovnih, sekcijskih, mednarodnih in državnih razstavah lahko sodnik poleg
zgoraj omenjenih stroškov in za kritje svojih sprotnih malih stroškov zaračuna tudi dnevnico
v znesku 35 € (vključuje vse stroške zavarovanja) za vsak dan sojenja in vsak dan potovanja.
Pristna je angleška verzija besedila.
Ta dodatek je sprejel Upravni odbor FCI v Zürichu, 4. novembra 2008.

