Úprava čl.IV- IV. Podmínky rozšíření kvalifikace rozhodčích
3) Mezinárodní rozhodčí pro všechna plemena- univerzální rozhodčí:
Mezinárodní rozhodčí FCI pro všechna plemena je rozhodčí, který byl schválen svojí FCI-NO k
posuzování všech plemen ve skupinách plemen uznávaných FCI. Pouze tito rozhodčí mohou
posuzovat na výstavách FCI se zadáváním titulů FCI-CACIB na celém světě u všech plemen
uznávaných FCI.
Rozhodčí může být mezinárodním rozhodčím pro všechna plemena FCI jen tehdy, když byl vzděláván
a schválen pro různá plemena ve všech skupinách. Tato plemena jsou alespoň určitou částí počtu
plemen, která jsou běžná v zemi, kde má rozhodčí místo trvalého pobytu. Nezbytné informace o
schválení a jmenování mezinárodním rozhodčím pro všechna plemena FCI musí být zaslána on-line
způsobem ke konečnému schválení sekretariátu FCI

Podmínky pro jmenování univerzálním rozhodčím:
Do přípravy na univerzálního rozhodčího zařazuje P ČMKU. Informaci o tom, že je rozhodčí zařazen
do vzdělávání na univerzálního rozhodčího bude po dobu 1 měsíce zveřejněna na webu ČMKU.
Souhlasy chovatelských klubů nejsou vyžadovány. Do přípravy může být navržen rozhodčí, který
splňuje tyto podmínky.
a)
Posuzuje minimálně 5 skupin FCI, přičemž nejméně dvě z nich jsou skupinou klíčovou (klíčové
skupiny jsou sk.1, 2, 3 a 9).
b)
Jednu celou skupinu FCI posuzuje minimálně 10 let.
c)
Na rozhodčího vzdělávajícího se jako univerzální rozhodčí (dále čekatel), který hospituje nebo
skládá praktickou zkoušku je pohlíženo jako na hospitujícího čekatele a vztahují se na něj stejná
pravidla.
d)
V průběhu přípravy ve skupinách FCI, pro které nemá aprobaci, musí čekatel absolvovat
nejméně jednu hospitaci na určená plemena z dané skupiny na výstavě se zadáváním CAC nebo
bonitaci (mimo bonitace individuální). Plemena určuje ČMKU. Čekatel si sám domluví hospitaci
s pořádající organizací. U jednoho rozhodčího může v jeden den na jedno plemeno nebo více plemen
hospitovat 1 čekatel, druhý čekatel na další plemeno nebo plemena pouze se souhlasem rozhodčího.
Souhlas rozhodčího je požadován i v případě, kdy má rozhodčí posoudit více než 90 psů. Právem
rozhodčího je hospitanta odmítnout. V jeden den může čekatel vzdělávající se jako univerzální
rozhodčí hospitovat maximálně na 10 plemen , u plemene musí být po celou dobu posuzování.
e)
Posuzující rozhodčí potvrdí hospitaci
f)
Zkouška čekatele se musí skládat z teoretické zkoušky pro danou skupinu plemen a praktické
zkoušky pro jedno plemeno nebo více plemen ze skupiny. Plemena pro praktickou zkoušku budou
určena při zkoušce teoretické. Teoretické zkoušky je možné dělat postupně. Aprobace na plemena ve
skupině může být přiznána až po absolvování teoretické zkoušky na celou skupinu a praktické
zkoušky. Praktické zkoušky se uskutečňují na výstavě se zadáváním CAC v ČR nebo bonitaci (mimo
bonitace individuální).
Zkoušejícím je rozhodčí z ČR, který plemeno/plemena na určené
výstavě/bonitaci posuzuje a který musí být předem o zkoušce informován. Zkoušku si s pořadatelem
výstavy a zkoušejícím rozhodčím domluví čekatel a termín a místo zkoušky nahlásí písemně nebo emailem nejméně týden předem ČMKU a chovatelskému klubu/klubům které plemeno zastřešují. Na
výstavě, na které je zkoušen, nemůže čekatel vystavovat nebo posuzovat. Na plemeno, na které
probíhá zkouška, nemůže být povolena hospitace dalšímu čekateli. V případě neúspěchu na
teoretické i praktické zkoušce může být vzdělávající se rozhodčí s odstupem ½ roku opakovaně
přezkoušen a to pouze 2x (základní zkouška + 2x zkouška opravná).
g)
Jmenování univerzálním rozhodčím není nárokové.
h)
Jmenování univerzálním rozhodčím podléhá schválení FCI

Úprava bodu VII.Práva a povinnosti rozhodčích, bod 2) a - Přijetí pozvání
Rozhodčí smějí – a to pokud takovou funkci nevykonávají coby rozhodčí FCI – rozhodovat na
následujících akcích: • Jakékoli výstavě pořádané institucemi nebo kluby k nim přidruženým, které
nemají žádný vztah k FCI a která je pořádána podle předpisů takových institucí nebo klubů k nim
přidružených. Rozhodčí ovšem nemohou udělovat žádná hodnocení, umístění, tituly ani ceny,
které by naznačovaly jejich uznávání ze strany FCI (např. výsledky a ceny získávané psy na těchto
akcích nevytváří žádná práva na jakékoli budoucí registrace jejich potomků u FCI). Dále by měli
dostatečně jasně uvést, že v dané funkci nevystupují jako rozhodčí FCI

