Kódex výstavných rozhodcov FCI
pre udržanie zdravia a prospechu čistokrvných psov
Úvod
Povinnosťou každého výstavného rozhodcu FCI je na výstavách
vybrať a urobiť poradie najlepších jedincov daného plemena.
Umožní tak týmto jedincom stať sa základom genofondu pre
selektívny chov všetkých zodpovedných chovateľov.
S ohľadom na zásadný význam tohto kódexu pre zdravie,
prospech a rozvoj všetkých čistokrvných psov, je tento kódex
zodpovednosti a etiky záväzný pre všetkých FCI rozhodcov.
Všeobecne
Článok 1:
a. Tento kódex je záväzný pre všetkých výstavných rozhodcov
nominovaných ich národnými FCI organizáciami.
b. Rozhodca musí v každom prípade dodržiavať FCI rozhodcovský
a výstavný poriadok, FCI obežníky týkajúce sa zdravia,
správania a posudzovania psov, ako aj špecifické pravidlá
týkajúce sa zdravia obsiahnuté v FCI chovateľskom poriadku.
Článok 2:
Výstavný rozhodca má posudzovať psy jednotlivých plemien
pozitívnym spôsobom. Rozhodca má byť dobrým reprezentantom
pre chov čistokrvných psov.
Význam výstavného rozhodcu pre chov psov
Článok 3:
a. Od výstavného rozhodcu sa očakáva aktívna podpora a
prínos k ochrane zdravia a prospechu psov a zodpovednému
chovu.
b. Z tohto hľadiska je povinný sa vzdelávať a zúčastniť sa
aktivít ako sú informačné meetingy a školenia, viesť a
zúčastňovať sa chovných skúšok a seminárov.
Článok 4:
a. Pre zachovanie a ďalší rozvoj plemien, ktoré posudzuje,
musí výstavný rozhodca okrem stavby a pohybu brať do
úvahy zdravotné aspekty plemena alebo jednotlivca a jeho
spôsobilosť plniť svoju funkciu. Tento aspekt musí byť
jasne vyjadrený v posudku psa.
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b. V žiadnom prípade nesmie byť tolerovaná agresivita alebo
bojazlivé správanie psa počas posudzovania. Takéto
správanie musí viesť k diskvalifikácii.
Posudzovanie v súlade so štandardom
Článok: 5
a. Rozhodca musí posudzovať podľa platného oficiálneho
FCI štandardu plemena.
b. Rozhodca musí za každých okolností prísne
penalizovať každý extrémny znak, ktorý môže spôsobiť
zdravotné problémy, ťažkosti v pohybe alebo poruchy
správania. Takéto psy v žiadnom prípade nesmú byť
hodnotené známkou výborný a/alebo získať čakateľstvo
šampióna. Rovnako nesmú získať titul BOB.
Priebeh posudzovania
Článok 6:
a. Rozhodca musí zabezpečiť, aby posudzovanie v jeho kruhu
prebiehalo efektívne, ku každému jedincovi pristupovať
rovnako a počas posudzovania používať rovnaké metódy.
b. Rozhodca sa má správať ku všetkým vystavovateľom
priateľsky a zdvorilo.
Článok 7:
Posudok má byť napísaný pozitívnym spôsobom, záverečné
hodnotenie a umiestnenie psa musí odzrkadľovať skutočnosti
opísané v posudku.
Etika
Článok 8:
Okrem vyššie uvedených národných a medzinárodných poriadkov
platí pre rozhodcov nasledovné:
a. Rozhodca nesmie akceptovať viac pozvaní na rovnaký
termín. Keďže je povinnosťou organizátora výstavy
pozvanému rozhodcovi zaslať oficiálne potvrdenie, pokiaľ
toto potvrdenie nedostane,

rozhodca môže akceptovať iné

pozvanie.
b. Ak musí rozhodca opustiť výstavu pred ukončením všetkých
dohodnutých činností, musí výstavný výbor požiadať
o súhlas a ubezpečiť sa, že je za neho náhrada.
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c. Rozhodca musí vždy rešpektovať činnosť ostatných
rozhodcov.

d. Rozhodca musí výstavnému výboru okamžite oznámiť
kritické komentáre /spolu s dôkazmi a

faktami/, ktoré

sa ho snažia postaviť do zlého svetla

a poškodiť jeho

reputáciu.
Účinnosť
Článok 9:
Neplatnosť jedného alebo viacerých článkov tohto dokumentu
nemá za následok neplatnosť celého kódexu.
Tento kódex schválilo predsedníctvo FCI na zasadnutí
v Dortmunde v októbri 2010 s účinnosťou od 1. januára 2011.
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