Směrnice č. 8 pro delegování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů na výstavy
-3. vydání
1)

Návrh rozhodčích na výstavy:
Rozhodčí, kteří mají posuzovat určitou mezinárodní, národní, speciální nebo klubovou
výstavu, musí být uvedeni v propozicích. Pořadatel výstavy je povinen rozhodčímu poslat
předběžnou delegaci. Při sestavování propozic a delegaci rozhodčích přísluší konečné
rozhodnutí pořadateli výstavy. V propozicích může být uveden pouze rozhodčí, který potvrdil
předběžnou delegaci.
Návrh rozhodčích na výstavy přísluší:
a) výstavy oblastní a krajské – pořadateli v rámci možností ve spolupráci s chovatelskými
kluby,
b) výstavy speciální a klubové – pořádajícímu chovatelskému klubu
c) výstavy mezinárodní a národní – chovatelskému klubu pro dané plemeno. Návrhy
rozhodčích zasílají pověření zástupci klubů písemně přímo pořadateli národní a
mezinárodní výstavy, a to nejpozději do 30.4. předchozího roku pro výstavy konané
v lednu a v únoru a nejpozději 15.8. předchozího roku pro ostatní výstavy. Formulář pro
návrh rozhodčích je ke stažení k dispozici na stránkách ČMKU. Kluby mohou jednoho
rozhodčího na NVP a MVP pro jedno plemeno v jedné výstavní sezóně navrhnout
maximálně dvakrát (viz. Výstavní řád, čl.9, bod d.)

2)

Finanční podmínky pro účast rozhodčích z ČR na všech typech výstav:
a) cestovné – paušální náhrada 8,00 Kč/km,
b) odměna za posuzování na NV a MVP 1000,- Kč netto/den posuzování v případě, že je
rozhodčí delegován nejméně na 50 psů dle katalogu
c) odměna za posuzování na výstavách klubových, speciálních, oblastních a krajských – dle
čl. 2 b) této směrnice nebo dle dohody pořadatele a rozhodčího. Rozhodčí nesmí
požadovat vyšší finanční podmínky, než jsou podmínky určené pro MVP
d) v případě delegování na méně než 50 psů se úhrada nákladů na rozhodčího řídí dohodou
mezi pořadatelem výstavy, rozhodčím a eventuálně chovatelským klubem, který ho na
posuzování navrhl
e) nocležné – den před výstavou.

3)

Finanční podmínky pro účast zahraničních rozhodčích na MVP a NVP:
a) MVP – dle předpisů FCI
b) Ostatní typy výstav – dle čl. 2 této směrnice nebo dle dohody pořadatele a rozhodčího

4)

Podmínky pro účast rozhodčích z ČR na MVP a NVP
a) dohoda pořadatele výstavy s rozhodčím je pro obě strany závazná
b) rozhodčí, který přislíbil účast na výstavě, se může z výstavy omluvit jen ze závažných
důvodů (nemoc atd.)
c) veškerá jednání související s pozváním rozhodčího vede pořadatel výstavy.

5)

Podmínky pro účast zahraničních rozhodčích na MVP a NVP
a) účast zahraničního rozhodčího navrhovaného klubem je možná pouze za podmínek
předem stanovených dohodou mezi pořadatelem výstavy a klubem.
b) veškerá jednání související s pozváním rozhodčího vede pořadatel výstavy. Ten
prostřednictvím ČMKU vyžádá účast zahraničního rozhodčího dle předpisů FCI.
1

c) Doporučený počet zahraničních rozhodčích na MVP je 20% z celkového počtu rozhodčích
6)

Způsob delegace:
Delegování provádí:
a) výstavy oblastní, krajské a národní – pořádající organizace,
b) výstavy speciální a klubové – chovatelské kluby, případně organizace, která výstavu
pořádá,
c) výstavy mezinárodní – pořádající organizace,
d) souhlas s posuzováním zahraničních rozhodčích na všechny typy výstav vyřizuje ČMKU,

7)

Směrnice vstupuje v účinnost 1.3.2015. Tímto dnem se ruší účinnost Směrnice ČMKU pro
delegování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů na výstavy schválená P ČMKU dne
8.12.2011

Schválilo P ČMKU dne 18.2.2015 usn. 234/2/15 s platností od 1.3.2015
P ČMKU usn. 120/12/21 – úprava bodu 2a) s platností od 1.1.2022
P ČMKU usn. 156/07/22 – úprava bodu 2a) s platností od 15.7.2022
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