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.
Čekatelé, kteří v době, kdy vstoupil řád v platnost, již měli vydány hospitační listy, budou hospitovat
u původně navržených rozhodčích. Mohou ale využít znění nového řádu a na klubových a speciálních
výstavách hospitovat u zahraničních rozhodčích za předpokladu, že se jedná o rozhodčího
mezinárodního a čekatel ovládá jazyk, v kterém rozhodčí posuzuje.
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
Čekatelé, kteří v době, kdy vstoupil řád v platnost, měli vydány hospitační listy, bez ohledu na to, zda
již nějakou hospitaci absolvovali či ne, budou pokračovat podle původního řádu. O případné
vzdělávání jako skupinový rozhodčí si mohou zažádat až v okamžiku, kdy „rozdělaná
plemena“ dokončí. Zkoušky čekatelů, kteří mají vydané hospitační listy, proběhnou dle nového řádu.
Vzhledem k tomu, že se na čekatele z etického pohledu hledí jako na rozhodčího, nemůže v den
zkoušek posuzovat nebo vystavovat.
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:
1) žádost se posílá písemně na předepsaném formuláři
2) 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.
3) 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.
4) KR stanoviska klubu vyhodnotí a žádost postoupí P ČMKU s vyjádřením, zda vzdělávání jako
skupinového rozhodčího doporučuje či ne
5) 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@cmklu.cz nebo ČMKU, Maškova 3,183 52 Praha 8.
3) Jmenování rozhodčím pro všechna plemena
Není nárokové a mělo by vycházet z návrhu KR a P ČMKU
Schváleno P ČMKU 14.dubna 2016

