FCI KODEKS ZA SODNIKE ZA OCENJEVANJE ZUNANJOSTI PSOV ‐ ZAVEZA ZA
DOBROBIT RODOVNIŠKIH PSOV (OKROŽNICA FCI 110/2010)

Uvod
Na razstavah so FCI sodniki odgovorni za izbiro in razvrstitev najboljših psov v vsaki pasmi, s čimer se
dovoljuje, da so ti psi baza individualne genetske baze posamezne pasme kot tudi »orodje« za selektivno
vzrejo za vse odgovorne vzreditelje.
Če priznamo pomembnost teh odločitev k zdravstvenemu stanju, dobrobiti in razvoju psov vseh pasem, je
obvezno, da VSI FCI sodniki sledijo določilom sledečega kodeksa oziroma zaveze, kakor tudi sodniški etiki.
Osnovna določila
1. člen
a. Tega kodeksa se morajo držati vsi FCI sodniki, ki jih nominirajo njihove matične organizacije pod
okriljem FCI (FCI NCO)
b. Sodnik za ocenjevanje zunanjosti se mora v vsakem trenutku držati Pravilnika FCI za razstavne
sodnike (FCI Regulations for Show Judges), Pravilnika FCI za razstave (FCI Show Regulations),
okrožnic FCI v zvezi z zdravjem, obnašanjem in sojenjem psov kot tudi specifičnih pravil
povezanih z zdravjem psov, ki jih vsebuje Vzrejni pravilnik FCI (FCI Breeding Regulations).
2. člen
Sodnik za ocenjevanje zunanjosti mora pse ocenjevati s pozitivnim pristopom. Mora biti dober
predstavnik sveta rodovniških psov ter njihove vzreje.
Vloga sodnika za ocenjevanje zunanjosti v vzreji psov
3. člen
a. Od sodnika za ocenjevanje zunanjosti se pričakuje, da bo naredil proaktiven in cenjen prispevek
k zdravju in dobrobiti psov, kot tudi k odgovorni vzreji rodovniških psov.
b. Iz perspektive sodnika za ocenjevanje zunanjosti je v njegovem/njenem interesu, da se čim
večkrat (kolikor je to mogoče) odzove na vabila k udeležbi na tehničnih dogodkih povezanih s
stroko (informacijski sestanki, izobraževanja, usposabljanja, ipd.) oziroma nadzoruje ali
organizira seminarje ali pasemske izpite.
Zdravje in obnašanje psov
4. člen
a. Zaradi ohranitve in nadaljnjega razvoja pasme, ki jo sodi, mora sodnik za ocenjevanje zunanjosti,
skupaj s splošnimi karakteristikami psa ter kvaliteto gibanja, vedno imeti v mislih tudi zdravstveni
aspekt pasme ali psa ter njegovo kondicijo in funkcionalnost. Ta ocena se mora vidno odražati v
opisu zunanjosti za posameznega psa.
b. Pod nobenimi pogoji se med ocenjevanjem psa ne sme tolerirati agresivnosti ali plašnega
vedenja psa. Temu obnašanju lahko sledi le diskvalifikacija dotičnega psa.
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Ocenjevanje v skladu s standardi pasem
5. člen
a. Sodnik za ocenjevanje zunanjosti je med sojenjem zavezan, da upošteva veljaven FCI standard
pasme, ki jo ocenjuje.
b. Zavedati se mora, da mora v vseh okoliščinah upoštevati, da je potrebno ekstremna odstopanja,
ki lahko povzročijo zdravstvene težave ter težave v obnašanju ali gibanju psa, strogo
»kaznovati«. Ti psi pod nobenimi pogoji ne smejo prejeti ocene odlično ali prvaškega naslova.
Nikoli jim tudi ne more biti podeljena ocena »Najlepši pes pasme« (Best of Breed).
Sodniški postopek
6. člen
Sodnik za ocenjevanje zunanjosti mora zagotoviti, da sojenje v razstavnem krogu poteka učinkovito, da
vsakega psa ocenjuje enako in s spoštovanjem ter uporablja enake metode ocenjevanja v celotnem
poteku sojenja.
7. člen
Ocena, ki jo podeli sodnik za ocenjevanje zunanjosti mora biti napisana tako, da je končna ocena,
razvrstitev ali morebitna diskvalifikacija razvidna in skladna z opisom posameznega psa.
Etika
8. člen
Kot dodatek k nacionalnim in mednarodnim pravilom za sodnike za ocenjevanje zunanjosti, ki so
omenjeni na začetku, velja tudi:
a. Sodnik ne sme sprejeti dveh različnih vabil za sojenje za isti datum. Ker pa je dolžnost
organizatorja razstave, da sodniku, ki ga je povabil, pošlje pisno potrditev vabila, je sodniku
dovoljeno sprejeti drugo vabilo na sojenje v kolikor te pisne potrditve vabila ni prejel.
b. Če mora sodnik zapustiti razstavo preden je zaključil z vsemi nalogami za katere se je dogovoril z
organizatorjem, mora prositi za primerno dovoljenje organizatorja in zagotoviti, da je le‐ta našel
primerno zamenjavo.
c. Sodnik mora biti vedno spoštljiv do dela ostalih kolegov sodnikov.
d. Sodnik mora takoj prijaviti kakršnokoli kritiko – utemeljeno z dejstvi in dokazi – ki je bila
izrečena z namenom, da ga očrni ali škoduje njegovemu ugledu odboru organizatorja razstave.
Zakonska določila
9. člen
Neveljavnost enega ali več členov tega kodeksa ne vpliva na veljavnost celotnega dokumenta.

Ta kodeks je bil potrjen s strani glavnega odbora FCI (FCI General Committee) v Dortmundu,
oktobra 2010 in stopi v veljavo s 1.1.2011.

FCI kodeks za sodnike za ocenjevanje zunanjosti – zaveza za dobrobit rodovniških psov

Stran 2

