PŘÍLOHA K ŘÁDU PRO JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH
MANUÁL K ŘÁDU PRO JMENOVÁNÍ ROZHODČÍM PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ
1) PODMÍNKY PRO JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH – PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ ČEKATELE BOD 2.:
Požadované vystavování psů v posledních pěti letech musí být doloženo katalogy výstav, výstavními posudky,
kopiemi PP psů. Kynologické aktivity musí být potvrzeny chovatelským klubem eventuálně pořadateli
kynologických akcí. Za aktivity nelze považovat práce v kruhu dokládané při žádosti o zařazení mezi
čekatele.
V případě nových čekatelů budou na hospitačních listech uvedeni rozhodčí, u kterých je nejméně 1 hospitace
povinná. KR vybere nejméně 2- 3 rozhodčí tak, aby čekatel nebyl blokován v případě, že některý
ze jmenovaných rozhodčích v průběhu přípravy neposuzuje.

2) PODMÍNKY ROZŠÍŘENÍ KVALIFIKACE ROZHODČÍCH
a) po plemenech
Na hospitačních listech budou uvedeni rozhodčí, u kterých je nejméně 1 hospitace povinná. KR vybere
nejméně 2- 3 rozhodčí tak, aby čekatel nebyl blokován v případě, že některý ze jmenovaných rozhodčích
v průběhu přípravy neposuzuje.

b) vzdělávání jako skupinový rozhodčí
Postup:
 žádost se posílá písemně na předepsaném formuláři
 KR ověří, zda žadatel splňuje podmínky dané řádem, zda se nedopustil přestupku proti kynologickým
předpisům, zda nejsou známy odůvodněné výtky proti jeho posuzování a zhodnotí jeho dosavadní přístup
k činnosti rozhodčího.
 ČMKU rozešle informaci o žádosti a stanovisko klubu k ní chovatelským klubům v dané skupině
s požadavkem, aby svoji odpověď zaslaly do 1 měsíce. Zároveň bude informace zveřejněna na webu
ČMKU.
 KR stanoviska klubu vyhodnotí a žádost postoupí P ČMKU s vyjádřením, zda vzdělávání jako skupinového
rozhodčího doporučuje či ne
 v případě, že si rozhodčí rozšiřuje aprobaci po plemenech a získá aprobace na všechna u nás chovaná
plemena ve skupině, bude před jeho jmenováním skupinovým rozhodčím požadováno splnění požadavků
z výše uvedených bodů 1), 2) a částečně 3)
 Žádost o teoretickou zkoušku pro rozhodčí v bodě a) i b) bude požadována v elektronické nebo písemné
formě se zasláním na adresu fialova@cmku.cz nebo ČMKU, Maškova 3,183 52 Praha 8.
c) praktické zkoušky
Absolvování praktické zkoušky při rozšiřování aprobací vychází z požadavků FCI. U rozhodčích
vzdělávajících se jako skupinový rozhodčí určí KR, na která plemena ze skupiny bude praktická zkouška
vykonána. Průběh praktických zkoušek je stejný u rozhodčích rozšiřujících si aprobaci po plemenech i
rozhodčích, kteří jsou vzděláváni jako skupinoví rozhodčí.
Postup:
 rozhodčí obdrží od ČMKU protokol o provedení praktické zkoušky a seznam rozhodčích, u kterých lze na
dané plemeno praktickou zkoušku skládat. Případnou změnu může povolit předseda KR
 rozhodčí si domluví praktickou zkoušku s pořadatelem výstavy a posuzujícím rozhodčím a termín a místo
zkoušky nahlásí písemně nebo e-mailem nejméně týden předem ČMKU a chovatelskému klubu/klubům
které plemeno zastřešují

 zkouška probíhá během posuzování plemene ve výstavním kruhu na výstavách se zadáváním CAC. Je na
zkoušejícím rozhodčím, zda bude požadovat, aby zkoušený kolega byl v kruhu po celou dobu posuzování
plemene nebo zda jej přezkouší jen na menším počtu psů
 výsledek zkoušky uvede zkoušející rozhodčí v protokolu. Protokol musí být potvrzen i výstavní kanceláří
výstavy
 na čekatele, který skládá praktickou zkoušku je pohlíženo jako na čekatele a vztahují se na něj stejná
pravidla. U jednoho rozhodčího může v jeden den na jedno plemeno nebo více plemen hospitovat nebo
skládat zkoušky 1 čekatel, druhý čekatel na další plemeno nebo plemena pouze se souhlasem rozhodčího.

3) JMENOVÁNÍ ROZHODČÍM PRO VŠECHNA PLEMENA
Není nárokové a mělo by vycházet z návrhu KR a P ČMKU
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