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DOPORUČENÍ PRO APLIKACI 

Přijatá na zasedání komisí FCI – výstavní komise a komise pro rozhodčí, konané ve Francii 

v Paříži, ve dnech 1. a 2. února 2014 

 

 

 

1. Na předních stranách výstavních katalogů uvést: Vystavovatel odpovídá na 

výstavě za zajištění pohodlí a dobrých, resp.vyhovujících podmínek  pro psa. Je 

zakázáno vystavovat psy situacím, které ho mohou ohrozit na životě a nebo být pro 

něho nepohodlné, jako např. ponechání psa v autě za horka a nebo naopak za 

chladného počasí, nevhodné nebo kruté zacházení apod. Porušení tohoto požadavku 

může vést k zákazu vystavování na této výstavě a nebo i dalších výstavách. 

 

2. Certifikát o splnění zkoušek agility a obedience neopravňuje k zařazení psa do třídy 

pracovní. 

 

3. Věnovat pozornost oběžníkům FCI Změna pracovního certifikátu – použití nového 

formuláře; Národní šampionát, získaný na základě min. 2x CAC v přísl.státě 

opravňuje na mezinárodních výstavách pro zařazení psa do tř.šampionů;  

 

4. Přeřazování psů z jedné třídy do druhé na MV – do přihlášky je třeba uvést, že 

platí stav platný v poslední den uzávěrky. Tzn., že pokud pes nemá vystaven 

certifikát do uzávěrky, nelze jej zařadit do tř.šampiónů.  

 

5. Program výstavy musím být rozhodčím k disposici. 

 

6. Seznam plemen a program výstavy doručit rozhodčím min. 3 dny před výstavou. 

 

7. Výstavní výsledky zveřejňovat na Internetu neprodleně po skončení posuzování 

plemene. 

 

8. Psaní posudků na Mezinárodních výstavách 

 

Zahraniční rozhodčí neovládající jazyk pořádající země, mají diktovat posudky 

v jednom z úředních jazyků FCI. Tzn., že posudky nemají být psány v překladu, ale 

v jazyku, ve kterém byly diktovány. 

  

9. Nařízení důslednosti při udělování titulů na výstavách. Tituly a šampionáty mají 

být uděleny pouze jedincům odpovídajícím standardu, morfologicky a psychicky 

zdravým a nevykazujícím žádné známky onemocnění! Nikdy nemůže být 

šampiónem nebo vítězem plemene pes, který tomu neodpovídá! 

  

10. Příspěvek rozhodčím na MVP (Fee) je změněn a činí 50 Euro za den, kdy 

posuzuje a 35 Euro den před výstavou. Platnost od 1.1.2014 

 

11. Seznam rozhodčích je zveřejněn na webové stránce http://www.judge-fci.org 

Případné návrhy na vylepšení či doplňující informace je třeba předložit jako návrh na 

vylepšení cestou komise. 

 

 

http://www.judge-fci.org/


Zápis z jednání výstavní komise a komise pro rozhodčí exteriéru FCI – Paříž 1.a 2. 2.2014 

 2 

12. Presentace plemen 

 

Předloha PP je k disposici. Poslední termín na zaslání je 1.7.2014. PP mají být 

upraveny tak, aby byly použitelné pro vzdělávání rozhodčích a je třeba, aby byly 

k disposici v angličtině. 

 

13. kontrola dodržování pravidel FCI při jmenování „ all round“ rozhodčích 

 

14. Každé schválení musí být oznámeno oficiálním tiskopisem, podepsané osobně 

presidentem/předsedou vrcholné členské organizace FCI. Tiskopisy kontroluje 

FCI za pomoci komise pro rozhodčí. Platnost od 1.1.2014 

 

15. BSI – Breed Specific Instruction (Představení projektu)Projekt si vyžaduje důsledné 

vysvětlení, proto se doporučuje ho presentovat pouze v uzavřeném kruhu rozhodčích, 

kteří ho budou dál aplikovat. 

 

16. Rozhodčí pro Junior handling mají nárok na stejné podmínky, péči a úhradu 

nákladů, jako kterýkoliv jiný rozhodčí na výstavě. 

 

17. Doporučení používat kontrakt, (bude zaslán všem členům FCI – je třeba jej přeložit 

a aplikovat při pořádání výstav), sloužící k ochraně obou smluvních stran. Jsou v něm 

vyjmenovány důvody, které se mají akceptovat v případě zrušení posuzování. 

 

18. Ověřit možnost pojištění rozhodčích pro případ odůvodněného zrušení 

posuzování a krytí ztrát z toho plynoucích. 

 

19. Každá členská organizace udělá revisi standardů svých národních plemen a zašle je 

následně FCI. Odstranění textů, které vyžadují veterinární zásah – kosmetické a 

exteriérové úpravy. (kupírování) a tvrzení, která nejsou v souladu s vědeckým 

poznáním, (diskvalifikující vady, které nejsou geneticky vázané/přenosné) 

 

20. On-line katalogy – On line katalogy  nemohou být dostupné před otevřením výstavy 

a dříve než bude přístup k tištěné formě. 

 

21. POČTY POSUZOVANÝCH PSŮ JEDNÍM ROZHIODČÍM – Počet 

posuzovaných psů s psaním posudků max.80. Počet posouzených psů bez 

posudku 80-150. Počet psů posouzených na výstavě jedním rozhodčím  nesmí 

překročit 150 v jeden den. 

V případě nedodržení tohoto pravidla, (i kdyby rozhodčí souhlasil s vyšším 

počtem posouzených psů), může být organisátoru odebrána možnost v budoucnu 

organizovat výstavu. 

 

Tuto informaci uvést i v katalogu výstav – informovanost vystavovatelů. 

 

22. V případě, že členské organizace registrují  neplatiče na výstavách a nebo osoby 

mající zákaz chovat, vystavovat a předvádět psy, mají tento seznam zaslat na 

FCI, aby vytvořil aktualizoval registr FCI těchto osob.  

 

 

Zprávu podává Jiří Janda 


