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Tento poriadok dopĺňa FCI Vykonávací predpis len vo vzťahu k tým výstavám psov, na ktorých sa 

môže zadávať titul “Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI” (FCI-

CACIB ) potrebný k titulu Medzinárodný šampión krásy. 

Z takýchto podujatí si FCI účtuje poplatok za každého psa uvedeného v katalógu. Výšku poplatku 

určuje Generálne zhromaždenie FCI. Tento je splatný po obdržaní katalógu a zoznamov udelených 

FCI-CACIB a FCI-res. CACIB z konkrétnej výstavy. Poplatok musí byť uhradený aj v prípade, že na 

výstave nebol udelený žiaden FCI-CACIB. 

1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Členovia FCI – tak riadni ako aj asociovaní – musia zorganizovať minimálne 2 (dve) FCI-CACIB výstavy 

ročne ako sa uvádza v Článku 8.3 k) a 9.3.I) Stanov FCI.  

Za rozhodnutie, na ktorých výstavách bude udeľovaný FCI-CACIB, sú zodpovední výlučne členovia. 

Zostavenie a zverejnenie plánu FCI-CACIB výstav je úlohou Ústredia FCI. 

Výstavy, ktoré sú schválené FCI musia byť označené nasledovne: „Medzinárodná výstava psov 

s udeľovaním FCI-CACIB“. 

Online katalóg s informáciami o rozvrhu posudzovania, plemenách, menách prihlásených psov a ich 

majiteľov môže byť zverejnený len v deň výstavy, a nikdy nie skôr ako dve hodiny pred oficiálnym 

začiatkom prvého dňa výstavy. V prípade, že je program výstavy publikovaný na webe vopred, 

nesmie obsahovať mená psov ani osobné informácie ich majiteľov.   

Katalóg takýchto výstav musí byť jasne označený logom FCI a nasledujúcim textom: „Fédération 

Cynologique Internationale (FCI)“.  

2  ŽIADOSTI 

Žiadosti o možnosť usporiadať Medzinárodnú výstavu psov so zadávaním FCI-CACIB zastrešenú FCI, 

musia byť zaslané na Ústredie FCI najneskôr 12 mesiacov pred výstavou a najskôr 4 kalendárne roky 

pred výstavou. Tento časový rámec môže byť pozmenený v odôvodnených prípadoch akceptovaných 

Ústredím FCI.  

3  OBMEDZENIA 

V jeden deň a na rovnakom mieste môže byť – v súlade s FCI nomenklatúrou plemien – udelený len 

jeden FCI-CACIB pre každé pohlavie v každom plemene a variete plemena. 

Na kontinente, kde sa koná FCI Svetová alebo FCI Sekčná výstava, sa nesmie v rovnakých dňoch konať 

iná výstava so zadávaním FCI-CACIB. Výnimočné prípady budú prejednávané Prezídiom.  

Ak musí byť výstava zrušená z dôvodu vyššej moci, organizátorovi sa odporúča čiastočne vrátiť už 

uhradené výstavné poplatky v zmysle jeho vlastných existujúcich pravidiel.  

FCI povolí FCI-CACIB výstavy, ktoré sú organizované v ten istý deň len za predpokladu, že sú tieto od 

seba vzdialené vzdušnou čiarou najmenej 300km. V prípade, že vzdialenosť je menej ako 300km, 

môže byť súhlas udelený pod podmienkou, že organizátor, ktorý podal žiadosť o výstavu ako prvý, 
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udelí svoj súhlas druhému žiadateľovi v poradí. V takomto prípade sa odporúča primerané rozdelenie 

skupín FCI podľa FCI nomenklatúry plemien, ktoré bude brať do úvahy miesta a dni konania. 

Na výstavách so zadávaním FCI-CACIB musí byť plemeno posúdené – pokiaľ je to možné – v jeden 

deň, rovnako ako by mali byť posúdené v jeden deň aj plemená rovnakej FCI skupiny.  Avšak 

z organizačných dôvodov – ak je to potrebné - je možné rozdeliť plemená skupín aj na dva dni. 

Rozhodnutie o povolení výstav so zadávaním FCI-CACIB je zodpovednosťou Výkonného riaditeľa FCI. 

4  ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY / PRIJÍMANIE PSOV 

Blaho psov musí byť NAJVYŠŠOU PRIORITOU na všetkých výstavách psov.  

Organizátor musí zabezpečiť, že na výstave budú vystavené len plemená, pre ktoré boli FCI 

definitívne alebo predbežne schválené plemenné štandardy a ktoré sú registrované plemennými 

knihami alebo registrami (čakacími listinami) členskej krajiny FCI. Rovnaká podmienka sa bude týkať 

aj nečlenskej krajiny, ktorej plemenná kniha je však uznaná FCI. Plemená, ktoré ešte nie sú uznané 

(definitívne alebo predbežne) FCI, musia byť uznané na národnej úrovni a mať rodokmene vydané 

Národnou kynologickou organizáciou, ktorá je členom alebo zmluvným partnerom FCI. Takéto 

plemená nesmú byť zahrnuté do žiadnej skupiny (musia byť v špeciálnej sekcii katalógu nazvanej FCI 

neuznané plemená) a nemajú nárok na FCI-CACIB a rôzne FCI tituly. Okrem toho nemôžu sa zúčastniť 

záverečnej súťaže najlepší pes skupiny (Best of Group). Za každého psa takýchto plemien musí byť 

taktiež uhradený bežný FCI poplatok.  

Na všetkých výstavách so zadávaním FCI-CACIB musí byť rozdelenie do skupín v súlade s aktuálnou 

FCI nomenklatúrou plemien. Ak toto pravidlo nebude dodržané, FCI si vyhradzuje právo odmietnuť 

oprávnenie udeľovať FCI-CACIB na medzinárodných výstavách v budúcnosti.  

Skupiny sú nasledovné: 

Skupina 1 Pastierske a dobytkárske psy (s výnimkou švajčiarskych salašníckych psov) 

Skupina 2 Pinče a bradáče – Molosoidné plemená – Švajčiarske horské a salašnícke psy 

Skupina 3 Teriéry 

Skupina 4 Jazvečíky 

Skupina 5 Špice a primitívne plemená 

Skupina 6 Duriče, farbiare a príbuzné plemená 

Skupina 7 Stavače 

Skupina 8 Retrívery – Sliediče – Vodné psy 

Skupina 9 Spoločenské a sprievodné psy 

Skupina 10 Chrty 
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Na všetkých FCI-CACIB výstavách, kde je nízka účasť, sa organizátorom umožňuje nechať v súťaži 

Najlepší pes skupiny (Best of Group) posudzovať spolu rozličné skupiny; toto sa však nevzťahuje na 

FCI Svetové a FCI Sekčné výstavy.  

Okrem označenia plemena v jazyku organizujúcej krajiny by mali na všetkých výstavách program 

a katalóg zahŕňať aj krajinu pôvodu plemena a mali by byť v jednom zo štyroch pracovných jazykov 

FCI.  

Psy a suky musia byť hlásené osobitne. Číslovanie sa musí začínať číslom 1 a nesmie byť prerušené 

v priebehu celého katalógu. Číslovanie nesmie byť prerušené v rámci jedného plemena.  

V katalógu môžu byť publikované potvrdené tituly Medzinárodný a Národný šampión a oficiálne 

tituly získané na FCI Svetových a Sekčných výstavách (FCI Svetový víťaz, FCI Juniorský svetový víťaz, 

FCI Svetový víťaz veteránov, FCI Víťaz sekčnej výstavy, FCI Juniorský víťaz sekčnej výstavy, FCI Víťaz 

veteránov sekčnej výstavy). Publikovanie ostatných titulov je ponechané sa uváženie krajiny, ktorá 

výstavu organizuje. 

Choré (prechodne choré alebo trpiace nákazlivou chorobou) psy a suky v laktácii alebo sprevádzané 

šteňatami musia byť vylúčené z každej výstavy. Suky v ruji môžu mať umožnené zúčastniť sa výstavy, 

pokiaľ je tak uvedené vo Výstavnom poriadku organizátora. Slepé a hluché psy sa nesmú zúčastniť FCI 

výstav so zadávaním FCI-CACIB. Ak toto pravidlo nie je dodržané a rozhodca zistí, že pes je hluchý 

alebo slepý, musí psa poslať z kruhu.  

Psy, ktoré nie sú v katalógu, nesmú byť na výstave posúdené – jedine, ak by sa tak stalo chybou 

organizačného výboru (problém v priebehu tlače katalógu a pod.). Prihlášky musia byť riadne 

vyplnené  a zaslané organizátorovi pred termínom uzávierky a výstavné poplatky musia byť riadne 

zaznamenané a uhradené.  

Psy s kupírovanými chvostami a ušami môžu byť prijaté v súlade s právnymi predpismi ich domovskej 

krajiny a predpismi krajiny, kde sa výstava koná. Posúdenie kupírovaných alebo nekupírovaných musí 

prebehnúť bez akejkoľvek diskriminácie a výhradne v súlade s platným štandardom plemena. 

Pravidlá organizujúcej krajiny týkajúce sa vystavovania kupírovaných psov by mali byť uvedené 

v propozíciách alebo na tlačivách prihlášok, rovnako ako aj vo Výstavnom poriadku.  

Je zakázané upravovať psa na výstavu akoukoľvek látkou, ktorá mení štruktúru, farbu alebo formu 

srsti, kože alebo ňucháča. Povolené je len trimovanie, zastrihávanie, česanie a kefovanie srsti.  

Je tiež zakázané ponechávať psa vyviazaného na trimovacom stole po dobu dlhšiu, než nevyhnutne 

potrebnú na prípravu.  

Mikročipy (ISO štandard) a tetovanie sú pre identifikáciu rovnocenné. 

Organizačný výbor si vyhradzuje právo neprijať účasť akéhokoľvek vystavovateľa na výstave.  

5  TRIEDY 

Zdvojené, rovnako ako aj oneskorené prihlasovanie (po termíne uzávierky) nie je dovolené. Ďalšie 

medzinárodné alebo národné výstavy alebo súťaže organizované klubmi z rovnakej FCI národnej 

kynologickej organizácie ako je klub organizujúci výstavu so zadávaním FCI-CACIB sú v rámci 
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rovnakého výstaviska povolené za predpokladu, že sú odsúhlasené organizátorom výstavy so 

zadávaním FCI-CACIB. 

Rozhodujúcim dátumom pre vek je deň, keď je pes vystavovaný.  

Na výstavách so zadávaním FCI-CACIB pod záštitou FCI sú uznané len nasledujúce triedy: 

a.  Triedy, v ktorých je možné zadať FCI-CACIB 

- - stredná (od 15 do 24 mesiacov) povinná 

- - otvorená (15 mesiacov a viac) povinná 

- - pracovná (15 mesiacov a viac) povinná 

- - šampiónov (15 mesiacov a viac) povinná 

Trieda pracovná 

Na to, aby mohol byť pes v triede pracovnej je nutné, aby bola prihláška doložená kópiou povinného 

FCI certifikátu (WCC Working Class Certificate) (prílohy 1a) a 1b)) obsahujúcim potvrdenie členskej 

krajiny, v ktorej držiteľ a/alebo majiteľ má svoj trvalý pobyt, že pes vykonal príslušnú skúšku, rovnako 

ako aj podrobnosti tejto skúšky.  

Jediné plemená oprávnené na prihlásenie do pracovnej triedy sú tie, ktoré sú v FCI nomenklatúre 

plemien uvedené ako pracovné plemená, berúc do úvahy výnimky poskytnuté niektorým krajinám 

pre niektoré plemená.  

Trieda šampiónov 

Na to, aby sa pes mohol prihlásiť do triedy šampiónov, musí mať do dňa oficiálnej uzávierky 

potvrdený jeden z nasledujúcich titulov ; doklad o titule musí byť v kópii pripojený k prihláške: 

Medzinárodný šampión krásy FCI (CIB) 

Medzinárodný výstavný šampión výstav FCI (CIE) 

Národný šampión krásy členskej krajiny FCI alebo zmluvného partnera (s minimálne dvoma CAC 

z danej krajiny – ako je uvedené v Článku 23.2 Vykonávacích predpisov FCI – udelené rozhodcami 

uznanými FCI) 

Národný výstavný šampión členskej krajiny FCI 

Národný šampión krásy nečlenskej krajiny FCI, ktorá má s FCI podpísaný dohovor o porozumení  

Národný výstavný šampión nečlenskej krajiny FCI, ktorá má s FCI podpísaný dohovor o porozumení  

Keď už bolo prihlasovanie psov na výstavu uzavreté a keď je už vytlačený katalóg, nesmú sa psy 

preraďovať z triedy do inej triedy, okrem prípadov, keď nastala administratívna chyba organizačného 

výboru.  

b.  Triedy, v ktorých nie je možné zadať FCI-CACIB: 
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- Trieda mladšieho dorastu (správne zaočkované šteňatá do 6 mesiacov) nepovinná  

- Trieda dorastu   (od 6 do 9 mesiacov)    nepovinná 

- Trieda mladých   (od 9 do 18 mesiacov)    povinná 

- Trieda veteránov  (8 rokov a viac)     povinná 

 

c.  Následnosť posudzovania 

Odporúčaná následnosť posudzovania tried je: mladší dorast, dorast, mladých, stredná, otvorená, 

pracovná, šampiónov a veteránov.  

d.  Nepovinná súťaž Najlepší jedinec pohlavia (Best of Sex) 

Musí zahŕňať najmenej najlepšieho jedinca z tried mladých, jedinca FCI-CACIB a najlepšieho veterána. 

Rozhodca umiestni jedince v poradí podľa kvality bez ohľadu na triedy, v ktorých boli predvedené. 

e.  Nepovinné hromadné skupiny/Súťaže  

Aby mohol pes súťažiť v týchto skupinách/súťažiach, musí byť prihlásený osobitne v jednej 

z povinných tried. 

- Súťaž párov: pes a suka rovnakého plemena a variety v majetku toho istého majiteľa 

- Súťaž chovateľských skupín: skupina minimálne troch a maximálne piatich jedincov 

rovnakého plemena a variety, bez ohľadu na pohlavie, odchované rovnakou osobou (s 

rovnakým názvom CHS), hoci nie v jej majetku 

- Súťaž odchovov: plemenník alebo plemenná suka s minimálne troma a maximálne piatimi 

svojimi potomkami v prvej generácii (synovia a dcéry) 

Tieto nepovinné hromadné skupiny/súťaže by prednostne mali byť posudzované v základných 

kruhoch pri posudzovaní plemien. Rozhodca vyberie najlepšiu skupinu a len táto postupuje ďalej do 

súťaží v záverečnom kruhu.  

6  ZNÁMKY A UMIESTNENIE 

Zadávané známky udeľované rozhodcami musia zodpovedať nasledujúcim definíciám: 

VÝBORNÝ Táto známka môže byť zadaná len psovi, ktorý takmer napĺňa ideál štandardu plemena, 

ktorý je predvedený vo výbornej kondícii, vykazuje harmonický, vyvážený temperament a najvyššiu 

triedu a má výborný postoj. Jeho mimoriadne charakteristiky zodpovedajúce plemenu umožňujú 

prehliadanie drobnejších nedokonalostí; musí však mať typické črty svojho pohlavia. 

VEĽMI DOBRÝ Táto známka môže byť zadaná len psovi, ktorý má typické črty svojho plemena, ktorý 

má vyvážené proporcie a je v správnej kondícii. Môže byť tolerovaných zopár drobnejších chýb. Toto 

ocenenie môže byť zadané len psovi, ktorý vykazuje kvalitu.  
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DOBRÝ Táto známka má byť zadaná len psovi, ktorý má hlavné črty svojho plemena. Dobré stránky 

majú prevažovať nad chybami tak, aby pes mohol byť považovaný za dobrého predstaviteľa plemena. 

DOSTATOČNÝ Táto známka by mala byť udelená psovi, ktorý primerane zodpovedá plemenu, ale 

nemá všeobecne prijímané charakteristiky alebo takému, ktorého fyzická kondícia nie je dostačujúca.  

DISKVALIFIKOVANÝ Táto známka by mala byť udelená psovi, ktorý nezodpovedá typu požadovanému 

štandardom plemena; takému, ktorý vykazuje správanie zjavne nie v súlade s jeho štandardom alebo 

ktorý sa chová agresívne; takému, ktorý vykazuje testikulárne abnormality; ktorý má anomálie 

čeľuste; ktorý vykazuje farbu alebo štruktúru srsti, ktoré nie sú v súlade so štandardom plemena 

alebo jednoznačne vykazuje znaky albinizmu. Táto známka by mala byť tiež udelená psom, ktoré 

zodpovedajú tak málo jednotnej črte plemena, až je ohrozené ich zdravie. Okrem toho by mala byť 

táto známka zadaná psom, ktoré vykazujú diskvalifikujúce vady tak, ako sú uvedené v štandarde. 

Dôvod, prečo bol pes ohodnotený ako DISKVALIFIKOVANÝ musí byť uvedený v posudku.  

Psy, ktoré nemôžu byť ocenené jednou z hore uvedených známok by mali byť uvoľnené z kruhu 

s hodnotením: 

NEMOŽNO POSÚDIŤ Toto hodnotenie má byť udelené každému psovi, ktorý sa nepohybuje, ktorý 

kríva, ktorý neustále skáče na svojho vystavovateľa alebo sa pokúša uniknúť z kruhu, čo znemožňuje 

posúdenie jeho kroku a pohybu, alebo sa neustále vyhýba prehliadnutiu rozhodcom a znemožňuje 

kontrolu zubov, anatómie, stavby tela, chvosta alebo semenníkov. Toto hodnotenie by tiež malo byť 

udelené, ak boli spozorované stopy operácií alebo ošetrenia nasvedčujúce tomu, že vystavovateľ 

chcel oklamať rozhodcu. To isté platí, ak má rozhodca dostatočný dôvod pre podozrenie na operácie 

určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. očné viečko, ucho, chvost). Dôvod, prečo bolo 

zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.  

Štyria najlepší psi v každej triede sú umiestnení do poradia za predpokladu, že boli ocenení 

minimálne známkou VEĽMI DOBRÝ. 

7  TITULY, OCENENIA A SÚŤAŽE V ZÁVEREČNOM KRUHU 

FCI-CACIB - Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI (Čakateľstvo 

medzinárodného šampionátu krásy FCI). 

Na udelenie titulu FCI-CACIB môžu byť brané do úvahy len psy, ktoré získali známku „Výborný 1“ 

v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónoch. FCI-CACIB môže byť zadaný len ak bol príslušný 

pes ohodnotený ako pes vynikajúcich kvalít. FCI-CACIB nie je automaticky a povinne spojený so 

známkou „Výborný 1“. 

Reserve FCI-CACIB je udelený druhému najlepšiemu psovi, ktorý získal známku výborný z vyššie 

uvedených tried. Pes umiestnený ako druhý v triede, kde bol vystavený pes s ocenením FCI-CACIB, 

môže súťažiť o Reserve FCI-CACIB, pokiaľ získal hodnotenie Výborný. Zadanie titulu Reserve FCI-

CACIB nie je povinné. 

Rozhodca udelí tituly FCI-CACIB a Reserve FCI-CACIB podľa kvalít psov bez toho, aby kontroloval, či 

spĺňajú podmienku veku a/alebo registrácie v Plemennej knihe FCI.  
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CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat – Čakateľstvo národného šampionátu) je národné 

ocenenie. Je v kompetencii národných kynologických organizácií, aby rozhodli, v ktorých triedach 

a akým psom môže byť titul udeľovaný. CAC sa počítajú k titulu národného šampióna ako je uvedené 

v Článku 23.2 Vykonávacích predpisov FCI a za predpokladu, že ho udelí rozhodca uznaný FCI.  

Prvý titul národného šampióna získaný v FCI krajine člena alebo zmluvného partnera musí 

pozostávať minimálne z dvoch CAC ako je uvedené v Článku 23.2 Vykonávacích predpisov FCI 

a zadaným rozhodzami uznanými FCI počas dvoch rozličných dní.  

Všetky ocenenia vrátane FCI-CACIB pre každé pohlavie a každé plemeno udeľuje jediný rozhodca 

a tento rozhodca by mal byť určený vopred. 

Víťaz plemena (Best of Breed – BOB) a Najlepší z opačného pohlavia (Best of Opposite Sex – BOS) 

Najlepší mladý, víťaz FCI-CACIB a najlepší veterán z oboch pohlaví – pokiaľ boli ohodnotení „Výborný“ 

– súťažia o titul Víťaz plemena (BOB – Best of Breed). Rozhodca tiež musí popri Víťazovi plemena 

vybrať aj najlepšieho jedinca opačného pohlavia (BOS – Best of Opposite Sex). 

Nepovinné (v prípade, že sa koná nepovinná súťaž Najlepší jedinec pohlavia (Best of Sex): o tituly 

Víťaz plemena (BOB) a Víťaz opačného pohlavia (BOS) súperia najlepší pes a najlepšia suka z boja 

o titul Najlepší jedinec pohlavia (Best of Sex).  

Psy FCI plemien, ktoré ešte nie sú definitívne uznané (majú len dočasný štatút) sa môžu zúčastniť 

súťaží Víťaz plemena (BOB), Najlepší v skupine (Best in Group) a Najlepší pes výstavy (Best in Show), 

hoci nemajú nárok na titul FCI-CACIB. Tieto plemená môžu tiež súťažiť o rôzne FCI tituly. 

Súťaže v záverečnom kruhu 

Súťaže Najlepší pes výstavy (Best in Show), Najlepší pes skupiny (Best in Group), Chovateľská skupina 

(Best Breeders´ Group), Skupina odchovov (Best Progeny Group), Najkrajší pár (Couple Class/Brace), 

Najlepší veterán, Najlepší mladý jedinec výstavy, Najlepší dorast, Najlepší mladší dorast a Junior 

Handling musia byť posudzované jedným, vopred určeným rozhodcom.  

Každá NKO je oprávnená organizovať v záverečnom kruhu samostatné súťaže pre svoje pôvodné 

alebo národne uznávané plemená, bez ohľadu na to, či sú uznané FCI alebo nie. 

V záujme zefektívnenia súťaží v záverečnom kruhu by si mal rozhodca vopred posúdiť jednotlivých 

účastníkov alebo skupiny v samostatnom kruhu včas predtým, než sú títo očakávaní v záverečnom 

kruhu tak, aby si ich pri vchádzaní do kruhu prezrel a rýchlo mohol vybrať semifinalistov a finalistov, 

ktorú budú potrebovať pozornejšie prehliadnutie.  

Tieto súťaže môžu posúdiť jedine rozhodcovia, ktorí to majú povolené svojimi príslušnými národnými 

kynologickými organizáciami.  

Pokiaľ sa pes správa agresívne v kruhu (základom – skupinovom – záverečnom) a rozhodca vo výkone 

činnosti je očitým svedkom jeho správania, musí tento napísať správu organizačnému výboru a musí 

psa diskvalifikovať po celý zvyšok súťaženia. Všetky ocenenia a tituly z toho dňa sa rušia. 

8  POTVRDENIE TITULU FCI-CACIB 
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Návrhy na udelenie FCI-CACIB zadávajú príslušní rozhodcovia. Záverečné potvrdenie vykoná FCI. 

Ústredie FCI kontroluje, či psy navrhnuté na FCI-CACIB vyhovujú podmienkam prijatým pre 

potvrdenie titulu FCI-CACIB. 

Kartičky odovzdávané vystavovateľom na výstave riadne uvádzajú, že dotyčný pes bol navrhnutý na 

FCI-CACIB. Musí na nich byť uvedené: „Podlieha potvrdeniu FCI“. 

Ústredie FCI sa musí ubezpečiť, že FCI-CACIB bol udelený správne. Organizátor výstavy musí zaslať na 

Ústredie FCI jeden výtlačok katalógu spolu so zoznamami psov navrhnutých na FCI-CACIB najneskôr 

tri mesiace po výstave. 

Tieto zoznamy musia obsahovať nasledujúce informácie: 

Katalógové číslo, meno psa, plemennú knihu a číslo zápisu v PK, pohlavie, plemeno a varietu, dátum 

narodenia, meno majiteľa, meno rozhodcu a triedu, v ktorej bol FCI-CACIB zadaný. 

Plemená budú zoradené podľa ich názvu v jednom zo štyroch FCI pracovných jazykov, za ktorým 

bude nasledovať názov, ktorý sa bežne používa v krajine, kde sa výstava konala.  

Pokiaľ pes nie je zahrnutý v zozname FCI-CACIB (napr. ho usporiadateľ zabudol uviesť), môže byť ako 

dôkaz akceptovaná FCI-CACIB kartička odovzdaná na výstave za predpokladu, že žiaden iný pes 

rovnakého pohlavia a plemena sa na zozname už nevyskytuje. 

9  ROZHODCOVIA 

Len delegovaný rozhodca je oprávnený robiť rozhodnutia týkajúce sa udeľovania známok, 

umiestnenia a FCI-CACIB. Je povinný činiť tak bez pomoci zvonka a/alebo bez zasahovania niekoho 

iného.  

Posúdenie a hodnotenie psov môžu vykonať len rozhodcovia, ktorí sú svojimi národnými 

organizáciami oprávnení posudzovať dané plemená. Sú povinní posudzovať striktne a výlučne 

v súlade s aktuálne platným FCI štandardom plemena. 

Rozhodcovia z krajín, ktoré nie sú členmi FCI môžu posudzovať na FCI výstavách, len ak je národná 

organizácia, ku ktorej patria, viazaná k FCI zmluvou alebo džentlmenskou dohodou. Títo rozhodcovia 

môžu pôsobiť na FCI výstavách za predpokladu, že ich meno je zahrnuté v oficiálnom zozname ich 

národnej kynologickej organizácie. 

Platí tiež nasledovné: 

a. Ak sú rozhodcovia z krajín, ktoré nie sú členmi FCI pozvaní posudzovať FCI výstavu, všetci 

musia vyplniť štandardný dotazník vydaný FCI. Tento by im mal byť včas zaslaný a musí byť 

vrátený podpísaný na schválenie. 

b. Overenie platnosti informácií obsiahnutých v dotazníku je v kompetencii národnej 

organizácie krajiny, kde má rozhodca z nečlenskej krajiny FCI posudzovať. 

c. Všetci rozhodcovia, vrátane tých, ktorí pochádzajú z krajín, ktoré nie sú členmi FCI, sa musia 

na výstavách pod záštitou FCI za každých okolností riadiť FCI štandardami plemien. FCI 
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štandardy plemien, ktoré budú posudzovať rozhodcovia nepochádzajúci z členských krajín 

FCI, musí zaslať organizátor, ktorý ich pozval, dostatočne včas pred podujatím.  

d. Rozhodcovia z FCI nečlenských krajín pri posudzovaní na FCI výstavách môžu posudzovať len 

plemená uznané ich národnou kynologickou organizáciou, hoci sú svojou NKO (Národnou 

kynologickou organizáciou) vedení ako rozhodcovia pre všetky plemená. 

e. Rozhodcovia z krajín, ktoré nie sú členmi FCI musia byť vopred plne a podrobne informovaní 

o FCI Výstavnom poriadku, rovnako ako aj o ostatných dôležitých procedurálnych 

záležitostiach a ustanoveniach. Je zodpovednosťou organizátora výstavy krajiny, kde sa 

výstava koná, aby poskytol týmto rozhodcom potrebné informácie. 

10  POVINNOSTI ORGANIZAČNÉHO VÝBORU VÝSTAVY 

Organizačné výbory výstav by mali ovládať obsah FCI Pravidiel pre rozhodcov pre exteriér a FCI 

Výstavného poriadku a mali by tieto pravidlá rešpektovať. 

FCI nemôže niesť zodpovednosť za žiaden incident, ktorý sa udeje v rámci FCI medzinárodnej výstavy 

psov.  

Organizátorom výstavy musí byť poskytnuté poistenie zodpovednosti za škodu.  

POZÝVANIE ROZHODCOV 

a. Organizátori výstav musia rozhodcovi poslať písomné pozvanie. Rozhodca je povinný 

písomne oznámiť prijatie alebo odmietnutie pozvania. Vždy by si mal plniť svoje povinnosti 

rozhodcu, pokiaľ tomu nie je zabránené zo závažného dôvodu.  

b. Ak rozhodca nemôže splniť svoje povinnosti zo závažných dôvodov, musí o tom neodkladne 

informovať organizátora telefonicky, faxom  alebo e-mailom. Zrušenie musí byť potvrdené 

listom.  

c. Rovnako je aj organizátor výstavy povinný dodržať svoje pozvanie. Zrušenie je povolené len 

z dôvodu vyššej moci alebo vzájomnou dohodou s rozhodcom. 

d. Ak sú organizátori výstavy nútení zrušiť podujatie alebo delegáciu konkrétneho rozhodcu, sú 

povinní refundovať rozhodcovi náklady, ktoré mu už vznikli. Ak rozhodca nie je schopný, 

z iných dôvodov, než „z vyššej moci“  dodržať svoje záväzky posudzovať, je povinný zaplatiť  

náklady, ktoré už mohli vzniknúť.  

e. Rozhodcovia by mali podpísať zmluvu o cestovnom poistení (zrušenie letu, nehody atď.) vždy, 

keď sú pozvaní posudzovať do zahraničia. 

f. Ak majú rozhodcovia posúdiť plemená, ktoré sú uznané len na národnej úrovni, musí im to 

byť umožnené, avšak musia sa riadiť Poriadkom pre rozhodcov NCO (Národnej kynologickej 

organizácie) a organizátor im musí dostatočne zavčasu pred výstavou poskytnutý štandard 

plemena. 
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g. Minimálne dve tretiny pozvaných rozhodcov v zbore rozhodcov (rozhodcovia pre plemeno – 

skupinoví rozhodcovia – rozhodcovia pre všetky plemená) na každej Medzinárodnej FCI 

výstave musia byť rozhodcovia schválení FCI-NCO (Národnou kynologickou organizáciou). Ak 

organizátor potrebuje len dvoch rozhodcov, obaja by mali byť schválení svojimi FCI-NCO. 

h. FCI rozhodcovia pre plemeno z krajín riadnych členov FCI budú – pred konaním podujatia - od 

svojich NCO potrebovať potvrdenie na posudzovanie plemena/plemien a/alebo záverečných 

súťaží v záverečnom kruhu v zahraničí, pokiaľ nemá NCO krajiny, kde majú trvalý pobyt, 

svojich rozhodcov v zoznamoch v FCI Adresári rozhodcov (bez akéhokoľvek obmedzenia 

o týchto rozhodcoch zverejnenom v Adresári). Skupinoví rozhodcovia FCI z členských FCI-NCO 

môžu posudzovať všetky plemená zo skupín, pre ktoré majú kvalifikáciu, rovnako ako aj 

Najlepší pes skupiny (Best in Group) pre skupiny, na ktoré majú kvalifikáciu bez akéhokoľvek 

oficiálneho povolenia od ich NCO (ak to ich NCO vyslovene nevyžaduje). Môžu posudzovať 

súťaže Najlepší pes výstavy (Best in Show) pokiaľ majú schválenie NCO a pozývajúcej krajiny 

a sú schválení ako FCI skupinoví rozhodcovia pre minimálne dve FCI skupiny.  

i. FCI medzinárodní rozhodcovia pre všetky plemená z riadnych členských krajín FCI môžu 

posudzovať každé plemeno a každú súťaž vrátane Najlepší pes skupiny (Best in Group) 

a Najlepší pes výstavy (Best in Show) bez akéhokoľvek povolenia od svojej národnej 

kynologickej organizácie (ak to ich NCO vyslovene nevyžaduje). 

j. FCI národní rozhodcovia pre všetky plemená z riadnych členských krajín FCI s menej ako 

stovkou zapísaných plemien, môžu posudzovať len plemená uznané ich NCO. Takíto 

rozhodcovia – pokiaľ nie sú registrovaní v FCI Adresári rozhodcov - musia mať povolenie od 

svojej NCO.  

PRIDELENIE PLEMIEN  

Rozhodca musí byť informovaný najneskôr tri dni pred konaním akcie o tom, ktoré plemená a v akom 

počte má naplánované posudzovať, rovnako ako aj o jeho povinnostiach v záverečnom kruhu. Je 

zodpovednosťou organizátora výstavy, aby poslal tieto informácie rozhodcovi vopred a v písomnej 

forme. 

Nemalo by sa očakávať, že rozhodca posúdi viac než priemerne 20 psov za hodinu a do 80 psov za 

deň, pokiaľ národná organizácia vyžaduje individuálny písomný posudok pre každého psa. Rozhodca 

by nemal posudzovať viac než 150 psov za deň, pokiaľ sa takýto písomný posudok nevyžaduje. 

V prípade vyššej moci, napríklad zrušenie rozhodcov v poslednej chvíli kvôli chorobe, podmienkam 

počasia a pod. sa tieto čísla môžu rozšíriť na 100 a 200 s alebo bez posudku. V takýchto situáciách 

musí existovať vzájomná dohoda medzi organizátorom a rozhodcom, ktorému by mal byť poskytnutý 

veľmi skúsení vedúci kruhu a pomocníci. Ak sa od rozhodcu vyžaduje, aby posúdil viac ako sto psov, 

posudzovanie by malo prebehnúť bez písomných posudkov. 

PRÁVA ROZHODCOV 

Práva rozhodcov, ktorí cestujú na FCI medzinárodné výstavy mimo krajiny trvalého pobytu, sú 

nasledovné: 
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a. Organizátor výstavy alebo pozývajúci klub sa musí o rozhodcu postarať, na základe 

predchádzajúcej dohody, od doby jeho príchodu do krajiny, kde posudzuje, až do času jeho 

odchodu; toto obvykle zahŕňa jeden deň pred výstavou a jeden deň po výstave, kde rozhodca 

posudzuje. 

b. Rozhodcovi musí byť poskytnuté primerané ubytovanie, ktoré môže zahŕňať noc pred a noc 

po výstave, v závislosti od cestovných plánov rozhodcu.  

c. Rozhodcovia sa môžu s organizátormi výstav dohodnúť inak, než ako je stanovené v „Dodatku 

k Výstavnému poriadku a Poriadku pre rozhodcov pre exteriér FCI“. Ak však takéto osobné 

dohovory neboli uzavreté, rozhodcom musia byť poskytnuté benefity spomínané v Dodatku.  

D. Odporúča sa, aby finančné podmienky boli stanovené vopred formou písomného kontraktu 

alebo dohodou medzi rozhodcom a organizátorom výstavy; tieto by mali byť rešpektované 

oboma stranami.  

MANAŽMENT KRUHU A ASISTENTI 

Spoločenské plemená a niektoré ďalšie malé plemená musia byť posudzované na stole 

poskytnutom organizátorom. 

Osobou zodpovednou za kruh je rozhodca. Ak sa vyskytnú organizačné problémy, musí byť 

záležitosť konzultovaná s vedúcim kruhu a rozhodnutia musia byť prijaté so súhlasom 

rozhodcu.  

Každý rozhodca by mal mať k dispozícii jedného vedúceho kruhu a jedného zapisovateľa. Títo 

asistenti a hlavný vedúci kruhu musia hovoriť jedným zo štyroch pracovných jazykov FCI, tak 

ako to bolo vyžiadané rozhodcom.  

Vedúcich kruhov a zapisovateľov musí poskytnúť organizátor. 

Vedúci kruhov musia mať dobrú znalosť FCI Výstavného poriadku, rovnako ako aj národného 

Výstavného poriadku krajiny, kde sa výstava koná. FCI NCO by mala organizovať špeciálne 

vzdelávanie a schvaľovací systém pre vedúcich kruhov a asistentov. 

Vedúci kruhu a zapisovateľ musia rozhodcovi poskytovať nasledujúci servis: 

- Zvolávať psov do tried; 

- Kontrolovať chýbajúcich v každej triede; 

- Upozorniť rozhodcu na každú zmenu vystavovateľa alebo na nezvyčajného účastníka;  

- Ak je to požadované, tak prednostne písať posudky rozhodcu v jazyku ním zvolenom (a 

oznámeným organizátorovi výstavy vopred) tak, aby rozhodca rozumel tomu, čo sa píše. Ak 

je to potrebné, preklady posudkov by sa mali vykonávať mimo kruhu v špeciálnej 

prekladateľskej zóne.  

- Organizovať celú nevyhnutnú agendu a rozdeľovanie ocenení; 
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- Konať podľa inštrukcií rozhodcu. 

11  OBMEDZENIA PRE ROZHODCOV NA VÝSTAVÁCH 

- Rozhodca by nikdy nemal meškať na svoje posudzovanie alebo opustiť výstavisko pred tým, 

než úplne dokončí svoje povinnosti, ktoré mu boli pridelené. 

- Rozhodca by nemal kritizovať prácu iného rozhodcu. 

- Za žiadnych okolností nemôže rozhodca vyžadovať vymenovanie posudzovať. 

- Rozhodcovi nie je dovolené nahliadať do katalógu výstavy pred alebo počas posudzovania. 

- V kruhu sa musí rozhodca správať primerane a prezrieť všetkých psov bez diskriminácie. Mal 

by byť triezvo a vhodne oblečený v súlade s úlohou, ktorú má splniť a vždy by mal byť 

korektný a v mestskom štýle. 

- Rozhodca v kruhu nesmie fajčiť. 

- Rozhodca v kruhu nesmie požívať alkohol. 

- Rozhodca v kruhu nesmie používať mobilný telefón, kým posudzuje. 

- Rozhodca nesmie prihlásiť ani vystaviť psa na výstave, kde pôsobí ako rozhodca. 

- Partner, akýkoľvek člen najbližšej rodiny alebo osoba žijúca s rozhodcom v spoločnej 

domácnosti môže prihlásiť či vystaviť akéhokoľvek psa akéhokoľvek plemena, ktoré tento 

rozhodca neposudzuje v tento deň na výstave. 

- Psy, ktoré rozhodca vystavuje na FCI-CACIB výstave, kde nepôsobí ako rozhodca, musia byť 

buď odchované, vlastnené alebo spoluvlastnené ním, jeho partnerom, členom jeho najbližšej 

rodiny alebo osobou žijúcou s ním v spoločnej domácnosti. 

- Rozhodca nemôže posudzovať žiadneho psa, ktorého on alebo jeho partner, člen najbližšej 

rodiny alebo akákoľvek osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti buď vlastnil, spoluvlastnil, 

pripravoval, mal v držbe alebo predal počas posledných šiestich mesiacov pred výstavou, na 

ktorej pôsobí ako rozhodca.  

- Rozhodca nemôže cestovať na výstavu, na ktorej posudzuje, s vystavovateľmi, ktorí vystavujú 

svoje psy v jeho kruhu na týchto podujatiach. 

- Za žiadnych okolností sa nesmie rozhodca stýkať alebo bývať u vystavovateľov, ktorí k nemu 

prihlásili svoje psy. Rozhodca môže takto konať až PO skončení jeho rozhodcovských 

záväzkov. 

 

12  PROTESTY  

Každé rozhodnutie rozhodcu týkajúce sa známky, ocenenia a poradia je definitívne a nepopierateľné.  

Protesty voči organizácii výstavy a postupom pri udeľovaní známky, ocenenia a poradia sú však 

prípustné a musia byť podané okamžite písomnou formou organizátorovi výstavy, nasledované 

okamžitým zložením depozitu dvojnásobku výstavného poplatku ako istiny. Musia byť zaznamenané 

sekretariátom výstavy. Ak sa protest neuzná ako oprávnený, istinu si ponechá organizátor. Ak sa 

protest uzná za oprávnený, peniaze sa refundujú sťažovateľovi.  

13  SANKCIE 

Porušenie tohto Poriadku môže byť potrestané disciplinárnymi opatreniami. FCI môže zakázať 

dotyčnému organizátorovi udeľovať FCI-CACIB na jeho medzinárodných podujatiach na jeden alebo 
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viac rokov. Takéto rozhodnutie prijíma Prezídium FCI po vykonaní ústneho alebo písomného 

vypočutia dotyčného organizátora. O každom odvolaní voči sankcii udelenej Prezídiom FCI rozhoduje 

Generálne zhromaždenie FCI ako najvyššia inštancia.  

14 VYKONÁVACIE USTANOVENIA 

Každý organizátor výstavy so zadávaním FCI-CACIB musí dodržiavať pravidlá a zákony danej krajiny. 

V prípade, že tieto pravidlá nie sú dodržiavané vystavovateľmi, FCI rozhodcami a/alebo organizátormi 

výstavy, môže - na základe konkrétnych protestov - zasiahnuť Prezídium FCI a prijať konečné 

rozhodnutie (vrátane odňatia FCI-CACIB). Takéto rozhodnutia by mali pomôcť zachovať 

dôveryhodnosť FCI Medzinárodných výstav a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá dodržiavali.   
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Doplnkové pravidlá pre Svetové a Sekčné výstavy FCI 

 

PREAMBULA 

Raz ročne sa môže na medzinárodnej výstave so zadávaním FCI-CACIB určenej FCI Generálnym 

zhromaždením udeľovať titul FCI Svetový víťaz. Raz ročne sa môže na medzinárodnej výstave so 

zadávaním FCI-CACIB určenej každou sekciou FCI udeľovať titul FCI Víťaz sekcie. Tituly FCI Svetový 

víťaz alebo FCI Víťaz sekcie sa môžu udeľovať všetkým plemenám predbežne alebo definitívne 

uznaným FCI. Plemená, ktoré ešte nie sú uznané – ani predbežne, ani definitívne – nemôžu byť 

prihlásené na FCI Svetové a FCI Sekčné výstavy.  

Neexistuje titul „Reserve“ k titulom FCI Svetový alebo FCI Víťaz sekcie. Tieto výstavy musia byť prísne 

organizované podľa FCI pravidiel. 

FCI Svetová a FCI Sekčné výstavy môžu byť organizované len riadnymi členmi FCI.  

Uchádzať sa o organizovanie FCI Svetovej (WDS) alebo FCI Sekčnej výstavy (SDS) je možné len na 

jednom z priložených formulárov (prílohy 2 a 3). 

V  deň konania FCI Svetovej alebo FCI Sekčnej výstavy, nesmie byť na rovnakom kontinente 

organizovaná iná výstava so zadávaním FCI-CACIB. Medzi FCI Svetovou a FCI Sekčnou výstavou musí 

existovať odstup minimálne 6 týždňov, bez ohľadu na sekcie, v ktorých sa tieto výstavy konajú. Pokiaľ 

sa FCI Svetová a FCI Sekčná výstava konajú v rovnakej sekcii, musí byť medzi nimi časový odstup 

minimálne 3 mesiace. Rozhoduje dátum FCI Svetovej výstavy.  

Výstavné poplatky na FCI Svetovú a FCI Sekčné výstavy musia byť rovnaké pre všetkých 

vystavovateľov. Je však povolená možná zľava pre ľudí, ktorí sú členmi národného organizujúceho 

zväzu. 

1  PRAVIDLÁ  

Titul „FCI Svetový víťaz“ a „FCI Víťaz sekcie“ sa udeľuje psovi a suke navrhnutým na FCI-CACIB (pozri 

časť 7 „Tituly, ocenenia a súťaže v záverečnom kruhu“ v FCI Výstavnom poriadku). Udeľovanie tohto 

titulu je nezávislé na počte psov prihlásených v konkrétnom plemene. V prípade FCI predbežne 

uznaných plemien budú tituly FCI Svetový a FCI Sekčný víťaz udelené najlepšiemu psovi a najlepšej 

suke z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov. Tieto plemená nemajú nárok na FCI-CACIB.  

Titul „FCI Svetový víťaz mladých“ alebo „FCI Sekčný víťaz mladých“ sú udeľované najlepšiemu 

mladému psovi a najlepšej mladej suke za predpokladu, že získali známku „VÝBORNÝ 1“.  

Titul „FCI Svetový víťaz veteránov“ alebo „FCI Sekčný víťaz veteránov“ sú udeľované najlepšiemu 

veteránovi psovi a najlepšej veterán suke za predpokladu, že získali známku „VÝBORNÝ 1“. 

Tituly FCI Víťaz mladých a FCI Víťaz veteránov sú udeľované podľa FCI systému zadávania FCI-CACIB.  
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Pes a suka navrhnutí na FCI-CACIB, najlepší mladý pes a najlepšia mladá suka a najlepší veterán pes 

a najlepšia veterán suka, ktorí získali známku „VÝBORNÝ 1“ v triede mladých a veteránov, súťažia 

o titul Víťaz plemena (BOB) a Najlepší z opačného pohlavia (BOS). 

Uvedené tituly, rovnako ako aj tituly Víťaz plemena a Najlepší z opačného pohlavia (BOS) udeľuje 

jeden rozhodca, ktorý musí byť určený vopred.  

Všetky psy musia byť posúdené podľa FCI Výstavného poriadku. Posudok rozhodcu je nepovinný. 

Posudky by mali byť písané v jazyku usporiadateľskej krajiny alebo v jednom zo štyroch pracovných 

jazykov FCI, ktorý si zvolí rozhodca. Organizátor rozhoduje o druhu posudku a je zodpovedný za jeho 

preklad. Organizátor musí vopred v propozíciách oznámiť, či vystavovatelia budú alebo nebudú 

dostávať písomné posudky.  

Rozdelenie skupín podľa platnej FCI nomenklatúry plemien je pre FCI Svetovú a FCI Sekčné výstavy 

absolútne povinné. Jednotlivé skupiny musia byť úplne posúdené v ten istý deň.  

Súťaž „Víťaz dňa“ sa nemôže konať. Pre všetkých víťazov skupín je povinné zúčastniť sa súťaže 

Najlepší pes výstavy (BIS) v posledný deň konania.  

Organizátor by mal počas FCI Svetovej a FCI Sekčnej výstavy usporiadať aj FCI Majstrovstvá sveta 

a FCI Majstrovstvá sekcie v Obedience a FCI Svetovú a Sekčnú súťaž Mladý vystavovateľ (Junior 

Handling). 

 

2 VÝSTAVISKO A KRUHY 

FCI Svetová a FCI Sekčné výstavy sa musia konať na výstaviskách, ktoré sú k takémuto účelu vhodné. 

Každý jednotlivý kruh musí byť dostatočne veľký, aby psy mohli byť posúdené v statike a mali 

dostatok priestoru pre voľný pohyb v kruhu podľa veľkosti a počtu psov.  

Organizátori FCI Svetovej a FCI Sekčnej výstavy musí zaistiť čestný kruh, ktorý je dostatočne veľký na 

predvedenie všetkých psov, ktorý majú byť posúdení v skupinách FCI. Jedince súťažiace v záverečnom 

kruhu vo všetkých skupinách a v ostatných súťažiach by mali byť vopred posúdení v samostatných 

kruhoch v dostatočnom predstihu pred ich očakávaným predvedením v záverečnom kruhu. Ďalšia 

prehliadka rozhodcom v záverečnom kruhu by už mala byť obmedzená len na semifinalistov alebo 

finalistov postupujúcich do užšieho výberu.  

Organizátori musia zabezpečiť, aby Víťazi plemena mali z prípravného kruhu ľahký prístup do 

čestného kruhu. 

Ak počas výstavy prebiehajú aj iné činnosti, tieto nesmú rušiť hladký priebeh výstavy. 

V prípade konania výstavy vonku musí organizačný výbor zabezpečiť dostatočnú ochranu pred 

počasím.  

3  ROZHODCOVIA 
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Rozhodcovia, ktorí pôsobia na FCI Svetovej alebo FCI Sekčných výstavách musia byť obzvlášť skúsení 

v plemene/plemenách, ktoré majú posudzovať alebo by mali mať veľké skúsenosti s veľkými 

a dôležitými FCI výstavami. Mali by poskytnúť dôkaz o týchto skúsenostiach. 

Súťaže Najlepší pes skupiny (BIG) a Najlepší pes výstavy (BIS) musia byť posúdené len jediným 

rozhodcom, ktorý má k tomu oprávnenie.  

Na FCI Svetovej a FCI Sekčných výstavách môže súťaž Najlepší pes výstavy (BIS) posudzovať len FCI 

rozhodca pre všetky plemená z krajiny, ktorá je riadnym členom FCI. 

Súťaž Najlepší pes skupiny (BIG) smie posudzovať len FCI skupinový rozhodca z krajiny, ktorá je 

riadnym  členom FCI, a ktorý je pre túto skupinu schválený alebo FCI medzinárodný rozhodca 

z krajiny, ktorá je riadnym členom FCI. 

Na FCI Svetovú a FCI Sekčné výstavy musí byť nominovaný vyvážený medzinárodný zbor rozhodcov. 

Musia byť zohľadnené predpisy definované v článku 10 POZÝVANIE ROZHODCOV bod g) FCI 

Výstavného poriadku (najmenej 2/3 pozvaných rozhodcov v zbore rozhodcov musia byť rozhodcovia 

schválení FCI-NO). Okrem toho môžu byť využití kvalifikovaní rozhodcovia z krajín, ktoré nie sú členmi 

FCI, a to najmä na posudzovanie ich pôvodných plemien.  

Na FCI Svetové výstavy by mal byť pozvaný minimálne jeden rozhodca z každej FCI sekcie. 

Propozície na FCI Svetovú a FCI Sekčné výstavy musia jednoznačne priraďovať plemená k príslušným 

rozhodcom.  

Národná kynologická organizácia krajiny, kde sa koná FCI Svetová alebo FCI Sekčná výstava, musí 

nominovať a rezervovať rozhodcov.  

Rozhodcovia, ktorý sú zároveň oficiálnymi zástupcami Národnej kynologickej organizácie na 

Generálnom zhromaždení FCI spojenom s FCI Svetovou výstavou, musia mať organizátorom 

podujatia preplatených minimálne 50% ich cestovných nákladov. 

4  DELEGÁT FCI 

A  Prezídium FCI nominuje Delegáta FCI na každú FCI Svetovú výstavu. Pomáha mu Výkonný 

 riaditeľ FCI.  Pokiaľ ide o FCI Sekčné výstavy, sem navrhuje FCI Delegáta každá príslušná sekcia 

 a postupuje ho ďalej Prezídiu FCI na schválenie.  

B  FCI Delegát má nasledujúce úlohy, povinnosti a právomoci: 

a. pomáhať a radiť usporiadateľským organizáciám s prípravou výstavy a podnietiť akékoľvek 

potrebné kroky usporiadateľskej organizácie v prípade nepredvídaných udalostí pred alebo 

počas konania akcie 

b. zabezpečiť, aby národná kynologická organizácia hosťujúcej krajiny postupovala podľa 

všetkých predpisov a špecifických pravidiel FCI a že tieto predpisy a špecifické pravidlá FCI sú 

pred a počas výstavy správne aplikované; 
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c. zapísať podrobnosti všetkých protestov, ktoré sa podajú počas výstavy a ktoré súvisia 

s porušením FCI predpisov a špecifických pravidiel; 

d. navštíviť priestory, v ktorých sa bude akcia konať,  tri (3) krát: rok, tri mesiace a štyri týždne 
(najlepšie po uzavretí prihlášok) pred podujatím. Bude mu poskytnutý kontrolný zoznam 
(príloha 5) všetkých kontrolných bodov. Po každej z troch návštev bude Delegát FCI musieť 
podať správu Prezídiu FCI do 7 kalendárnych dní. Všetky cestovné náklady, náklady na 
ubytovanie a stravu hradí FCI. 

e.  

f. komplexnou písomnou správou (príloha 4) informovať Prezídium FCI o aktivitách, oznámiť 

tomuto výboru dôležité protesty a, ak je to potrebné, napomáhať Prezídiu FCI riešiť tieto 

záležitosti. Kópia správy musí byť poslaná prezidentovi Výstavnej komisie FCI.  

g. Počas akcie je Delegát FCI zodpovedný za zabezpečenie toho, aby bol riadne dodržaný 
Výstavný poriadok FCI. Prípadné nezrovnalosti oznámi Prezídiu FCI 
 

C   Pokiaľ je FCI Delegát zároveň aj členom Prezídia FCI a ak nie je prítomný žiaden iný člen 

Prezídia FCI, bude delegát zastupovať FCI na výstave.  

D  FCI Delegát na Svetovej a Sekčnej výstave dostane od organizátora rovnaký denný príspevok 

ako rozhodcovia, rovnako ako aj preplatenie svojich cestovných, ubytovacích a stravovacích 

nákladov.  Ak je FCI delegát požiadaný Prezídiom FCI, aby navštívil výstavisko aj pred konaním 

akcie, všetky jeho cestovné, ubytovacie a stravovacie náklady hradí FCI.   

Autentickým dokumentom je anglický text.  

Tento Poriadok bol schválený Prezídiom FCI na stretnutí 31. októbra 2007 v Berlíne. Do platnosti 

vstupuje 1. januára 2008.  

Zmeny písané hrubým písmom a kurzívou boli schválené Prezídiom FCI v septembri a decembri 

2020 alebo sú zmenami/objasneniami vyplývajúcimi z publikovania Stanov FCI, ktoré sú v platnosti 

od 01/12/2018. 

Zmeny tučným a modrým písmom boli odsúhlasené Prezídiom FCI počas online zasadnutia 22. 

septembra 2020.  
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Dodatok k VÝSTAVNÉMU PORIADKU FCI 
DOPLNKOVÉ PRAVIDLÁ PRE CESTOVNÉ VÝDAVKY ROZHODCOV 

 
1.  
Všetky bežné cestovné náklady vrátane skutočného kilometrovného (o výške náhrady rozhodne 
Prezídium FCI, minimálne však 0,35 €/km), parkovného, výdavkov na vlak, autobus, taxi, letenky 
(letenka v ekonomickej triede za primeranú cenu a ak je to možné, aj vrátane poistenia storna a 
možnosti zmeny), rovnako ako aj výdavky na stravu počas cesty na výstavu, ktoré rozhodcovi 
vzniknú, musia byť preplatené pri jeho príchode alebo podľa toho, ako bolo predtým dohodnuté 
s organizátorom.  
2.  
Rozhodca posudzujúci na všetkých Svetových a sekčných výstavách, rovnako ako aj na 
medzinárodných výstavách organizovaných v krajinách patriacich do Európskej sekcie, obdrží 
okrem vyššie uvedených náhrad (uvedených v bode 1) ešte „príspevok“ minimálne 50,- € na 
každý deň posudzovania a 35,- € na každý deň cestovania.  
Pre posudzovanie na medzinárodných výstavách organizovaných v krajinách patriacich do 
ostatných FCI sekcií, je výška „príspevku“ minimálne 35,- € (na deň posudzovania a deň 
cestovania) okrem vyššie uvedených náhrad (uvedených v bode 1).  
Pri všetkých medzinárodných výstavách má organizátor výhradné právo určiť výšku príspevku 
pre svojich domácich rozhodcov v súlade s jeho vnútroštátnymi predpismi.  
 
Zmeny vyznačené tučným písmom boli schválené Prezídiom FCI v Helsinkách v októbri 2013. 
Účinnosť nadobúdajú dňa 1. januára 2014.  
Vysvetlenie vyznačené tučným a nakloneným písmom bolo schválené Prezídiom FCI v Canúce v 

apríli 2014. 

 

 


