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1. január 2008 
 
Bolo stanovené  dvojročné  prechodné  obdobie (končiace 31. decembra 2009), slúžiace k 
tomu, aby členské organizácie  FCI  a zmluvní  partneri  mohli harmonizovať národné 
predpisy.   

Pozn.: Pojmy vzťahujúce sa k fyzickým osobám platia pre obe pohlavia a 
akýkoľvek počet. 
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Tento poriadok doplňuje Všeobecné ustanovenia FCI iba pre tie výstavy psov, na 
ktorých sa môže zadávať titul CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat 
International de Beauté de la FCI – čekateľstvo medzinárodného šampionátu krásy 
FCI). 

Za tieto výstavy vyberá FCI poplatok, ktorého výšku stanoví Generálne zhromaždenie 
FCI. Tento poplatek je splatný za každého psa uvedeného v katalógu v okamžiku 
obdržania katalógu a zoznamu CACIB/Res. CACIB od danej výstavy. Musí byť 
uhradený aj v prípade, že neboli zadané žiadne tituly.  

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Členovia FCI, riadni aj asociovaní, musia usporiadať ročne aspoň 1 (jednu) výstavu so 
zadávaním titulu CACIB.  

Rozhodnutie, na ktorých výstavách psov môže byť titul CACIB zadaný, je výhradne v 
kompetencii členov.  

Úlohou generálneho sekretariátu FCI je zostaviť a zverejniť kalendár výstav so 
zadávaním titulu CACIB. 

Výstavy, ktoré boli schválené FCI, musia byť označené nasledovne: “Medzinárodná 
výstava so zadávaním CACIB FCI”.  

Katalóg takejto výstavy musí byť zreteľne označený logom FCI a nasledujúcim 
textom: "Fédération Cynologique Internationale (FCI)". 

2 Ž IADOSTI                                                                                                              

Žiadosti o usporiadanie medzinárodnej výstavy psov so zadávaním CACIB pod 
záštitou FCI musia byť podané na generálny sekretariát FCI najneskôr 12 mesiacov 
pred konaním výstavy a najskôr 4 kalendárne roky pred konaním výstavy.  

3 OBMEDZENIA 

Pre každé pohlavie, plemeno a variant – v súlade s nomenklatúrou plemien psov FCI – 
môže byť v jeden deň na jednom mieste zadávaný iba jeden titul CACIB.   

V deň konania svetovej alebo sekčnej výstavy sa nesmie na rovnakom kontinente 
konať žiadna výstava so zadávaním CACIB.  

Ak je výstava zrušená, je organizátor povinný čiastočne vrátiť zaplatené výstavné 
poplatky.  

FCI povolí konanie výstav v ten istý deň, ak sa tieto výstavy konajú v miestach 
vzdialených aspoň 300 km vzdušnou čiarou. Ak je táto vzdialenosť menšia ako 300 
km, je možné výstavy povoliť, ak usporiadateľ, ktorý prvý podal žiadosť, dá súhlas 
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druhému žiadateľovi. V takom prípade sa odporúča pri rozdeľovaní skupín FCI podľa 
nomenklatúry plemien psov FCI zobrať do úvahy miesto a deň konania výstav.   

Na výstavách so zadávaním CACIB musí byť jedno plemeno posudzované v jeden 
deň, pokiaľ je to možné, a plemená jednej skupiny FCI by mali byť tiež posudzované 
v jeden deň. Ak je to však potrebné z organizačných dôvodov, je možné rozdeliť 
skupiny na dva dni.  

Rozhodnutie o povolení výstav so zadávaním CACIB je v kompetencii výkonného 
riaditeľa FCI.  

4 ZVLÁŠTNE  POŽ IADAVKY / PRÍSTUPNOSŤ  PRE  PSY 

Prospech a blaho psov musí byť NAJVYŠŠOU PRIORITOU na všetkých výstavách 
psov.  

Usporiadateľ musí zaistiť, aby boli vystavované iba plemená, ktorých štandardy sú 
definitívne alebo dočasne uznané FCI a ktoré sú zaregistrované v plemennej knihe 
alebo v registri plemennej knihy členskej krajiny FCI alebo nečlenskej krajiny FCI, 
ktorej plemenná kniha je ale uznaná FCI, alebo plemená, ktoré doteraz nie sú uznané 
(definitívne ani predbežne) FCI. V tom prípade ale musia byť plemená uznané na 
národnej úrovni a musia mať preukazy pôvodu vydané národnou kynologickou 
organizáciou, členom alebo zmluvným partnerom FCI. Tieto plemená musia byť 
uvedené v zvláštnej časti katalógu (“plemená neuznané FCI”). Aj za všetky psy 
týchto plemien sa FCI odvádza obvyklý poplatok. Okrem toho nesmú získať titul 
CACIB a nie sú im prístupné súťaže o najlepšieho psa skupiny (Best of Group) a iné 
tituly FCI.  

Na všetkých výstavách so zadávaním titulu CACIB FCI je povinné rozdelenie do 
skupín v súlade s aktuálnou nomenklatúrou plemien FCI. Ak toto ustanovenie nebude 
dodržované, FCI si vyhradzuje právo nepriznať v budúcnosti oprávnenie zadávať 
CACIB na medzinárodných výstavách.  

Skupiny sú:  

Skupina 1 Ovčiarske a pastierske psy, okrem švajčiarskych salašníckych psov  
 
Skupina 2  Pinče a bradáče – Molossoidné plemená – Švajčiarske horské a 

salašnícke psy 

Skupina 3 Teriéry 

Skupina 4 Jazvečíky 

Skupina 5 Špice a pôvodné plemená 

Skupina 6  Duriče, farbiare a príbuzné plemená 

Skupina 7 Stavače 
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Skupina 8 Retrívre – Sliediče – Vodné psy 

Skupina 9 Spoločenské psy 

Skupina 10 Chrty 

Na výstavách s malým počtom prihlášok môžu usporiadatelia spojiť viac skupín pre 
súťaž o najlepšieho psa skupiny v záverečnom kruhu; toto ale neplatí pre svetové a 
sekčné výstavy.  

Rozpis a katalóg každej výstavy by mal obsahovať okrem názvu plemena v jazyku 
usporiadajúcej krajiny aj zem pôvodu plemena a názov plemena v jednom 
z pracovných jazykov FCI. 
V katalógu sa môžu uvádzať iba potvrdené tituly medzinárodného a národného 
šampióna a oficiálne tituly získané na svetových a sekčných výstavách FCI (Svetový 
víťaz, Svetový víťaz mladých, Víťaz sekčnej výstavy, Víťaz sekčnej výstavy 
mladých). 
   
Choré (prechodne choré alebo infekčne choré) alebo chromé psy alebo psy, ktoré 
majú atrofiu semenníkov, a sučky, ktoré koja alebo ich sprevádzajú šteňatá, musia 
byť vylúčené z akejkoľvek výstavy psov. Honcujúce sa sučky sa môžu  výstavy 
zúčastniť, ak to povoľujú národné poriadky usporiadateľov. Nevidiace alebo hluché 
psy sa nesmú zúčastniť výstav so zadávaním CACIB FCI. Ak toto ustanovenie nie je 
dodržané a rozhodca zistí, že pes je hluchý alebo nevidí, je povinný vylúčiť psa z 
posúdenia.  
 
Psy, ktoré nie sú uvedené v katalógu, nesmú byť posúdené. Toto neplatí, ak 
neuvedenie bolo spôsobené chybou usporiadateľa (napr. problémy pri tlači katalógu 
atď.) a ak prihlášky boli úplne vyplnené a zaslané usporiadateľovi pred dátumom 
uzávierky prihlášok a prihlasovací poplatok bol pripísaný na účet usporiadateľa.  
 
Účasť psov s kupírovaným chvostom alebo kupírovanými ušami na výstave sa riadi 
právnymi predpismi ich domácej krajiny a právnymi predpismi krajiny, kde sa výstava 
koná. Posudzovanie kupírovaných a nekupírovaných psov sa musí uskutočniť bez 
akejkoľvek diskriminácie a byť riadené iba platným štandardom plemena.  
 
Je zakázané upravovať srsť, kožu nebo ňucháč psa akýmkoľvek produktom, ktorý 
mení ich štruktúru, farbu alebo tvar. Je zakázané upravovať psa v areáli výstaviska s 
pomocou akýchkoľvek látok alebo pomôcok. Povolené je iba česanie a kefovanie. Je 
tiež zakázané vyväzovať psa na trimovacom stole na dlhší čas ako je 
bezpodmienečne potrebné pre jeho úpravu.   
 
Mikročipy (ISO-štandard) a tetovanie sú akceptované rovnocenne. Ak v krajine 
výstavy nie sú k dispozícii čítacie skenery, musí vystavovateľ poskytnúť vlastný 
skener.  
 
Usporiadateľská organizácia si vyhradzuje právo neprijať účasť ktoréhokoľvek 
vystavovateľa na výstave.   
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5 TRIEDY 

Dvojnásobné prihlasovanie a neskoré prihlasovanie (po uzávierke) nie sú povolené. 
Iné výstavy a súťaže, ak sa obvykle usporadúvajú v krajine, kde sa výstava so 
zadávaním CACIB koná, sú povolené v rámci spoločného programu v rovnakom areáli, 
ale mimo oficiálnych súťaží.  

Na výstavách so zadávaním CACIB pod záštitou FCI sú uznávané iba nasledujúce 
triedy:   

a. Triedy, v ktorých môže byť zadaný CACIB: 

- Medzitrieda    (od 15 do 24 mesiacov)   povinná 
- Otvorená trieda  (15 mesiacov a viac)   povinná 
- Pracovná trieda  (15 mesiacov a viac)  povinná  
- Trieda šampiónov    (15 mesiacov a viac)  povinná 

Pracovná trieda 

Pri prihlasovaní psa do pracovnej triedy musí byť k prihláške priložená kópia 
povinného certifikátu FCI, obsahujúca potvrdenie členskej krajiny, v ktorej má držiteľ 
a/alebo majiteľ trvalý pobyt, že pes splnil skúšku a podrobnosti o tejto skúške.  

Do pracovných tried môžu byť zaraďované iba plemená, ktoré sú v nomenklatúre 
plemien FCI označené ako pracovné, s prihliadnutím na výnimky udelené niektorým 
krajinám pre niektoré plemená.  

Trieda šampiónov 
 
Pri prihlasovaní psa do triedy šampiónov musí byť do dňa uzávierky prihlášok 
potvrdený jeden z nasledujúcich titulov a kópia dokladu musí byť priložená k 
prihláške:   
 

 Medzinárodný šampión FCI                                                                          

• Národný šampión (tento titul musí byť získaný v jednej členskej 
krajine FCI na základe aspoň 2 čakateľstiev). 

• Národný šampión krajiny, ktorá nie je členom FCI, môže byť uznaný. 

Po vytlačení katalógu je zakázané presúvať psa z jednej triedy do druhej, pokiaľ 
chybné zaradenie nevzniklo v dôsledku tlačovej chyby.  

b. Triedy, v ktorých nemôže byť zadaný CACIB: 

-Trieda šteniat/baby  (do 6 mesiacov)   nepovinná 

-Trieda dorastu  (od 6 do 9 mesiacov)  nepovinná  

- Trieda mladých  (od 9 do 18 mesiacov)  povinná 
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- Trieda veteránov (8 rokov a viac)   povinná  

Rozhodujúci dátum pre určenie veku je deň, keď bude pes vystavovaný.  

 
c.  Nepovinné skupinové triedy / súťaže 

Aby sa mohol zúčastniť v týchto triedach / súťažiach, musí byť pes zaradený 
individuálne v jednej z povinných tried. 

-  Súťaž párov : pes a sučka rovnakého plemena a variantu v majetku jedného 
majiteľa.  

-  Chovateľské skupiny : skupina pozostáva z minimálne troch a maximálne piatich 
jedincov rovnakého plemena a variantu, bez ohľadu na pohlavie, pochádzajúcich 
od jedného chovateľa (z jednej chovateľskej stanice), aj keď nie sú v jeho 
majetku.  

-  Súťaž potomstva : otec alebo matka s najmenej tromi a najviac štyrmi 
potomkami (prvá generácia, synovia/dcéry).  

Tieto nepovinné triedy / súťaže by mali byť, ak je to možné, posudzované v kruhoch 
pri posudzovaní plemien. 
 
6 ZNÁMKY A UMIESTNENIE 

Známky zadávané rozhodcami musia zodpovedať nasledujúcim definíciám:  

VÝBORNÁ môže byť zadaná iba psovi, ktorý sa veľmi blíži ideálnemu štandardu 
plemena, ktorý je predvádzaný vo výbornej kondícii, má harmonickú vyrovnanú 
povahu, vysokú kvalitu a má výborný postoj. Jeho vynikajúca kvalita zodpovedajúca 
plemenu dovolí prehliadnuť drobné nedokonalosti; jedinec ale musí v každom prípade 
vykazovať typické znaky svojho pohlavia.   

VEĽMI DOBRÁ môže byť zadaná iba psovi, ktorý má typické znaky svojho plemena,  
dobre vyvážené proporcie a je v správnej kondícii. Niekoľko drobných nedostatkov 
môže byť tolerovaných, ak nie sú morfologickej povahy. Táto známka môže byť 
zadaná iba kvalitnému psovi.  

DOBRÁ sa zadáva psovi, ktorý má hlavné znaky plemena, ale má chyby, ak tieto 
chyby nie sú zakryté.  

DOSTATOČNÁ musí byť zadaná psovi, ktorý primerane zodpovedá plemenu, ale 
nemá obecne prijímané charakteristické znaky alebo ktorého fyzická kondícia nie je 
dostačujúca.   

DISKVALIFIKÁCIA musí byť zadaná psovi, ktorý nezodpovedá typu požadovanému 
štandardom plemena; ktorého správanie zjavne nezodpovedá štandardu alebo ktorý 
je agresívny; má abnormalitu semenníkov; chybu chrupu alebo anomálnu čeľusť; 
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ktorý má nedostatky v sfarbení a/alebo srsti alebo má zjavné známky albinizmu. 
Táto známka má byť tiež zadaná psom, ktoré tak málo zodpovedajú jednotnému 
plemennému vzhľadu, že to ohrozuje ich zdravie. Okrem toho má byť zadaná psom, 
ktoré majú vyraďujúce chyby podľa plemenného štandardu.  
 
Psy, ktorým nemôže byť zadaná žiadna z vyššie uvedených známok, opustia kruh s 
hodnotením:   
 
NEPOSÚDENÝ . Toto hodnotenie sa zadáva psovi, ktorému nemôže byť zadaná 
žiadna z vyššie uvedených známok. To znamená v prípade, ak sa pes nepredvádza, 
stále skáče na svojho vodiča alebo sa snaží dostať z kruhu, čím znemožňuje posúdiť 
krok a pohyb alebo sa neustále vyhýba rozhodcovi a znemožňuje kontrolu chrupu, 
anatómie a stavby tela, chvosta alebo semenníkov. Toto hodnotenie sa zadáva aj 
vtedy, ak sú viditeľné stopy operácie alebo úprav, ktoré naznačujú, že vystavovateľ 
sa pokúšal oklamať rozhodcu.  
Toto platí aj v prípade, že rozhodca má podozrenie, že bola prevedená operácia za 
účelom upraviť pôvodný stav alebo vlastnosť (napr. očné viečka, uši alebo chvost). 
Dôvod, pre ktorý bolo zadané hodnotenie NEPOSÚDENÝ, musí byť uvedený v 
posudku.  

Štyrom najlepším psom v každej triede sa zadáva poradie, ak získali známku 
minimálne “VEĽMI DOBRÝ”.   

7 TITULY, OCENENIA  A SÚŤAŽE V ZÁVEREČNOM   KRUHU  

CACIB – Certif icat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de 
la FCI (čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy FCI) 

CACIB sa môže zadať iba psom, ktoré získali známku “VÝBORNÝ 1”. CACIB sa môže 
zadať iba vtedy, ak bol dotyčný pes ohodnotený ako predstaviteľ najvyššej kvality. 
CACIB nie je automaticky a povinne spojený so známkou “VÝBORNÝ 1”.  

Rezervný CACIB sa zadáva druhému najlepšiemu psovi, ktorý získal  známku 
“VÝBORNÝ”. Zadanie titulu Rezervný CACIB ale nie je nárokovateľné.  

Rozhodca zadáva CACIB a REZERVNÝ CACIB podľa kvality psov, bez toho aby 
kontroloval, či spĺňajú podmienky veku a/alebo registrácie v plemennej knihe 
uznávanej FCI.  

CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat – čakateľstvo národného šampionátu) je 
národné ocenenie. Určenie, v ktorých triedach a ktorým psom môže byť toto 
čakateľstvo zadané, je v kompetencii národných kynologických organizácií. CAC 
podmieňuje priznanie národného titulu šampióna.  

Všetky tituly, vrátane CACIB, pre jedno pohlavie a plemeno zadáva jeden rozhodca, a 
tento rozhodca je dopredu určený.  

Pes a sučka, ktorí boli navrhnutí na CACIB, najlepší mladý pes a najlepšia mladá 
sučka, ktorí získali známku “výborný 1” v triede mladých, najlepší pes a najlepšia 
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sučka z veteránov, ktorí získali známku “výborný 1” v triede veteránov, súťažia o 
titul Najlepší plemena (Best of Breed).   

Psy plemien FCI, ktoré nie sú dosiaľ definitívne uznané (majú dočasný štatút), sa 
môžu zúčastniť súťaže o titul Najlepší plemena (Best of Breed), Najlepší pes skupiny 
(Best of Group) a Najlepší pes výstavy (Best in Show) aj napriek tomu, že nemôžu 
získať CACIB. 

Súťaže v záverečnom  kruhu: 

Najlepší pes skupiny (Best of Group), Najlepší pes výstavy (Best in Show), Najlepšia 
chovateľská skupina (Breeders’ Group), Najlepšie potomstvo (Progeny Group), 
Najlepší pár (Couple Class (Brace)), Najlepší veterán (Best Veteran), Najlepší mladý 
(Best Junior), Najlepší dorast (Best Puppy), Najlepšie šteňa (Best Baby) a Junior 
Handling musí posudzovať jeden rozhodca, ktorý musí byť určený dopredu.  

Túto súťaž môžu posudzovať iba rozhodcovia, ktorým to povolila ich príslušná 
národná kynologická organizácia, ktorá vydala zodpovedajúce písomné povolenie.  

8 POTVRDENIE  TITULU  CACIB 

Návrhy na CACIB sú zadávané príslušnými rozhodcami. Konečné potvrdenie  vydáva 
FCI.  

Generálny sekretariát FCI kontroluje, či navrhnuté psy vyhovujú podmienkam 
stanoveným pre potvrdenie titulu CACIB.  

Kartičky odovzdávané vystavovateľom na výstavách potvrdzujú, že dotyčný pes bol 
navrhnutý na titul CACIB. Musia obsahovať text: “Podlieha schváleniu FCI”.  

Generálny sekretariát sa musí uistiť, že titul CACIB bol zadaný správne. Usporiadateľ 
je povinný zaslať najneskôr tri mesiace po výstave dve kópie katalógu a zoznamy 
psov navrhnutých na CACIB a Rezervný CACIB.  

Tieto zoznamy musia obsahovať nasledujúce informácie:  
 
Katalógové číslo, meno psa, plemennú knihu a číslo v plemennej knihe, pohlavie, 
plemeno a variant, dátum narodenia, meno majiteľa, meno rozhodcu a triedu, 
v ktorej bol titul CACIB zadaný.  

Plemená majú byť zoradené podľa názvu používaného v ich krajine pôvodu, 
nasledovaného názvom obvykle používaným v zemi, kde sa výstava koná.  

Psy a sučky musia byť uvedené oddelene. Číslovanie musí začínať na čísle 1 a nemá 
byť prerušované. V jednom plemene nesmie byt číslovanie prerušené.  

Ak pes nie je zahrnutý v zozname CACIB (napríklad chybou usporiadateľa), návrhová 
kartička môže byť prijatá ako dôkaz, ak v zozname nie je uvedený iný pes rovnakého 
plemena a pohlavia.  
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9 ROZHODCA 

Iba delegovaný rozhodca môže robiť rozhodnutia ohľadne zadávania známok, 
umiestnenia a titulov CACIB. Je povinný tak robiť bez pomoci zvonka a/alebo 
zásahov kohokoľvek iného.  

Posudzovať a hodnotiť psov môžu iba rozhodcovia, ktorí sú svojimi národnými 
kynologickými organizáciami oprávnení posudzovať dané plemená. Sú povinní 
posudzovať striktne a výhradne v súlade s aktuálne platným štandardom plemena 
FCI.  

Rozhodca smie posudzovať plemená a/alebo súťaže v záverečnom kruhu iba vtedy, 
ak mu pred konaním výstavy vydala písomné povolenie národná kynologická 
organizácia zeme, kde má bydlisko.  

Rozhodcovia z krajín, ktoré nie sú  členmi FCI, môžu posudzovať na výstavách FCI iba 
vtedy, ak je národná organizácia, ku ktorej náležia, viazaná k FCI zmluvou alebo 
dohodou. Títo rozhodcovia môžu posudzovať na výstavách FCI, ak je ich meno 
uvedené na oficiálnom zozname ich národnej kynologickej organizácie.  

Platia tiež nasledujúce pravidlá: 

a. Všetci rozhodcovia z krajín, ktoré nie sú členmi FCI, musia, ak sú pozvaní 
posudzovať na výstavu FCI, vyplniť štandardný dotazník vydaný FCI. Má im byť 
zaslaný včas a musí byť vrátený podpísaný na odsúhlasenie.  

b. Kontrola platnosti údajov obsiahnutých v dotazníku je v kompetencii národnej 
organizácie krajiny, kde má rozhodca z nečlenskej zeme FCI posudzovať.  

c. Všetci rozhodcovia, vrátane rozhodcov z krajín, ktoré nie sú členmi FCI, sa 
musia za každých okolností riadiť štandardami plemien FCI, ak posudzujú na 
výstavách konaných pod záštitou FCI. Štandardy FCI pre plemená, ktoré budú 
posudzované rozhodcami, ktorí nepochádzajú z členských krajín FCI, im musia 
byť zaslané (včas pred výstavou) usporiadateľom, ktorý ich pozval.  

d. Rozhodcovia z nečlenských krajín FCI a z pridružených členských krajín smú na 
výstavách FCI posudzovať iba plemená uznávané ich národnými kynologickými 
organizáciami.  

e. Rozhodcovia z krajín, ktoré nie sú členmi FCI, musia byť dopredu podrobne 
informovaní o výstavnom poriadku FCI a ďalších dôležitých procedurálnych 
záležitostiach a ustanoveniach. Za skoré poskytnutie týchto informácií 
rozhodcom zodpovedá národná organizácia krajiny, kde sa výstava koná.  

 

10. POVINNOSTI  ORGANIZAČNÉHO VÝBORU VÝSTAVY 
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Organizačný výbor výstavy má ovládať obsah poriadku FCI pre rozhodcov a má 
rešpektovať tento poriadok.  
FCI sa nemôže brať na zodpovednosť za akýkoľvek incident, ktorý sa stane v rámci 
medzinárodnej výstavy FCI.  
Poistenie zodpovednosti musí zaistiť usporiadateľ výstavy.   

POZÝVANIE  ROZHODCOV 

a. Usporiadatelia výstav zašlú rozhodcom písomné pozvanie. Rozhodca je povinný 
písomne informovať usporiadateľa, či pozvanie prijíma alebo odmieta. Rozhodca 
by si mal vždy splniť rozhodcovskú povinnosť, pokiaľ mu nebráni závažný 
dôvod.  

b. Ak rozhodca nemôže splniť svoje povinnosti z akéhokoľvek závažného dôvodu, 
musí byť usporiadateľ výstavy okamžite informovaný telefónom, faxom, e-
mailom alebo telegramom. Zrušenie musí byť potvrdené písomne.  

c. Usporiadateľ je rovnako viazaný dodržať svoje pozvanie. Zrušenie je povolené 
iba z dôvodu vyššej moci alebo vzájomnou dohodou s rozhodcom.  

d. Ak sú usporiadatelia výstavy nútení zrušiť konanie výstavy, sú povinní nahradiť 
rozhodcovi náklady, ktoré už vynaložil. Ak rozhodca z akéhokoľvek iného 
dôvodu než z dôvodu vyššej moci nie je schopný splniť si svoj záväzok 
posudzovať, je povinný nahradiť zvláštne výdavky, ktoré už boli vynaložené.  

e. Rozhodcovia by si mali zabezpečiť zmluvu o cestovnom poistení (zrušenie letu, 
nehody atd.), kedykoľvek sú pozvaní posudzovať v zahraničí.   

f.  Ak sa od rozhodcov požaduje, aby posudzovali plemená uznané na národnej 
úrovni, musí im to byť povolené, a musia sa riadiť poriadkom pre rozhodcov 
FCI-NO (národnej organizácie člena FCI). Usporiadateľ musí včas pred výstavou 
poskytnúť rozhodcovi štandard plemena.  

g.  Na všetkých medzinárodných výstavách FCI musia byť aspoň  dve tretiny 
pozvaných rozhodcov v zbore rozhodcami schválenými FCI-NO (národnou 
organizáciou člena FCI).  

h.  Skupinoví rozhodcovia FCI z FCI-NO môžu posudzovať všetky plemená zo 
skupín, pre ktoré majú kvalifikáciu, ako aj  súťaž Najlepší pes skupiny (Best of 
Group) v skupinách, pre ktoré majú kvalifikáciu bez akéhokoľvek oficiálneho 
povolenia od svojej národnej kynologickej organizácie. Môžu posudzovať súťaž 
Najlepší pes výstavy (Best in Show), pokiaľ majú súhlas národnej kynologickej 
organizácie a krajiny, kam sú pozvaní, a pokiaľ sú schválení ako skupinoví 
rozhodcovia FCI pre aspoň dve skupiny FCI.  

i.  Medzinárodní rozhodcovia FCI pre všetky plemená z FCI-NO môžu posudzovať 
bez akéhokoľvek povolenia od svojej národnej kynologickej organizácie 
akékoľvek plemeno, akúkoľvek súťaž, vrátane Najlepší pes skupiny (Best of 
Group) a Najlepší pes výstavy (Best in Show).  
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PRIDELENIE PLEMIEN 

Rozhodca musí byť informovaný v dostatočnom predstihu o plemenách a počte 
psov, ktoré má posudzovať, ako aj o svojich povinnostiach v záverečnom kruhu. 
Odoslanie tejto informácie včas a písomnou  formou je povinnosťou usporiadateľa 
výstavy.  
Ak národná organizácia vyžaduje individuálny písomný posudok pre každého psa, 
nemalo by sa od rozhodcu očakávať, že posúdi viac ako asi 20 psov za hodinu a viac 
ako 80 psov za deň. Ak sa písomný posudok nevyžaduje, nemal by rozhodca 
posudzovať viac ako 150 psov za deň. Na základe predchádzajúcej dohody medzi 
rozhodcom a národnou organizáciou môžu byť tieto počty mierne znížené alebo 
zvýšené. Ak má rozhodca posúdiť 80 psov (s posudkom) alebo 150 psov alebo viac 
(bez posudku), musí o tom byť dopredu informovaný a musí súhlasiť s tým, že 
posúdi taký počet psov.  

PRÁVA ROZHODCOV 
 
Práva rozhodcov, ktorí cestujú na medzinárodné výstavy FCI mimo krajiny svojho 
bydliska, sú nasledovné:  
 

a. Usporiadateľ výstavy alebo spolok, ktorý rozhodcu pozýva, sa musí o 
rozhodcu postarať na základe predchádzajúcej dohody, od okamžiku jeho 
príchodu do krajiny, kde posudzuje, do okamžiku jeho odchodu; to obvykle 
zahŕňa deň pred a deň po výstave, na ktorej rozhodca posudzuje.  

 
b. Všetky obvyklé cestovné náklady vynaložené rozhodcom, vrátane skutočného 

kilometrovného (náhrada je určená predsedníctvom FCI, minimálne 0,35 
EUR/km), parkovanie, vlak, autobus, taxi, letenka (ekonomická trieda za 
primeranú cenu, vrátane poistenia zrušenia letu – ak je to možné – aj možnosti 
výmeny) a stravovanie počas cesty, majú byť preplatené ihneď po príchode 
alebo neskôr, podľa predchádzajúcej dohody s usporiadateľom.    

 
c. Rozhodcovi musí byť poskytnuté primerané ubytovanie počas jeho pobytu, 

ktoré by malo zahrnúť noc pred a noc po výstave, podľa cestovného plánu 
rozhodcu.  
Za posudzovanie na svetovej, sekčnej a medzinárodnej výstave môže 
rozhodca požadovať okrem vyššie uvedených nákladov a na pokrytie malých 
výdavkov “denný poplatok” 35 EUR (pokrývajúci všetky poistné výdavky) za 
každý deň posudzovania a za každý deň cesty.  

 
d.  Rozhodca sa môže s usporiadateľom výstavy súkromne dohodnúť na iných 

podmienkach, odlišných od podmienok stanovených vyššie. Ak ale taká 
súkromná dohoda nebola uzavretá, má mu byť poskytnuté to, čo je uvedené 
v tomto poriadku.  
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e.  Odporúča sa, aby sa finančné podmienky stanovili dopredu vo forme dohody 
alebo písomnej zmluvy medzi rozhodcom a usporiadateľom výstavy a boli 
akceptované obidvomi stranami.  

 

SPOLOČENSKÉ  OBMEDZENIA  PRE ROZHODCU 

a. Rozhodca nesmie cestovať na výstavu, kde posudzuje, s vystavovateľom, 
ktorý bude vystavovať alebo predvádzať v jeho kruhu, a nesmie sa 
spoločensky stýkať so žiadnym vystavovateľom, ktorý vystavuje psy na danej 
výstave alebo bývať pred výstavou v jeho dome.  

b. Usporiadatelia nesmú poveriť osobu, ktorá vystavuje psa, starostlivosťou o 
rozhodcu pred vlastným posudzovaním, a nesmú zaistiť ubytovanie počas 
výstavy v dome žiadneho vystavovateľa, ktorý prihlásil psy k tomuto 
rozhodcovi.  

KATALÓG 

Rozhodca nesmie nazerať do katalógu výstavy pred ani počas posudzovania. 
Usporiadateľ nesmie poskytnúť rozhodcovi katalóg pred záverom výstavy.  

VEDENIE  KRUHU A ASISTENTI 
 
Trpasličie a malé plemená musia byť posudzované na stole, ktorý zaisťuje 
usporiadateľ.     

Rozhodca je zodpovedný za kruh. V organizačných záležitostiach je však 
zodpovedný vedúci kruhu, ale všetko musí byť odsúhlasené rozhodcom.  

Pre organizačné záležitosti je rozhodcovi k dispozícii zapisovateľ a/alebo asistent. 
Títo asistenti a vedúci kruhu musia ovládať jeden z pracovných jazykov FCI, podľa 
požiadavky rozhodcu.   

Vedúci kruhu a/alebo asistenti musia byť zabezpečení usporiadateľom výstavy.  

         Asistent musí ovládať výstavný poriadok FCI a výstavný poriadok krajiny, kde sa 
výstava koná.  

Personál poskytuje rozhodcovi tieto služby:  

- zvolávanie tried; 

- kontrola absencie v každej triede; 

- informovanie rozhodcu o zmenách vystavovateľov alebo neštandardnom zápise; 

- zapísanie posudku, ak sa to vyžaduje, v jazyku zvolenom rozhodcom (viď 
vyššie); 
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- zabezpečiť potrebné dokumenty a bezchybné zadávanie titulov;  

- vykonanie príkazov rozhodcu.  

 

11. OBMEZENIA  PRE ROZHODCU  NA VÝSTAVÁCH 

Rozhodca 

- nesmie v kruhu fajčiť;  

- nesmie v kruhu piť alkohol;  

- nesmie pri posudzovaní v kruhu používať mobilný telefón;  

- nesmie prihlásiť alebo predvádzať psa na výstave, na ktorú je delegovaný ako 
rozhodca;  

 
- partner, člen jeho najbližšej rodiny alebo osoba žijúca s ním v spoločnej 

domácnosti smie prihlásiť a predvádzať psa (ak nie je zapísaný na meno 
rozhodcu) plemena, ktoré rozhodca v daný deň výstavy neposudzuje;  

- psy, ktoré rozhodca predvádza na výstave so zadávaním CACIB, kde 
neposudzuje, musia byť odchované, vlastnené alebo spoluvlastnené týmto 
rozhodcom, jeho partnerom, členom jeho najbližšej rodiny alebo osobou žijúcou 
s ním v spoločnej domácnosti;   

- nesmie posudzovať psa, ktorého vlastnil, spoluvlastnil, upravoval, mal v držbe 
alebo predal v posledných šiestich mesiacoch pred výstavou, na ktorú je 
delegovaný. To platí aj pre psy vlastnené partnerom, členom najbližšej rodiny 
alebo osobou žijúcou v spoločnej domácnosti s rozhodcom.  

 
12. PROTESTY 
 
Rozhodnutie urobené rozhodcom ohľadne známky, titulu a umiestnenia je konečné a 
nespochybniteľné.  
 
Protest je ale možné podať proti organizácii výstavy a postupu zadávania známky, 
titulu a umiestnenia. Protest musí byť podaný okamžite, písomne a spolu so 
zložením peňažnej istiny. Ak je protest neoprávnený, táto istina prepadne v prospech 
usporiadateľa výstavy.  
 
 
13. POSTIHY 
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Porušenie tohto poriadku môže byť potrestané disciplinárnymi opatreniami. FCI môže 
zakázať dotyčnému usporiadateľovi zadávanie CACIB na jeho medzinárodných 
výstavách na jeden rok alebo na viac rokov. Takéto rozhodnutie je v kompetencii 
prezídia FCI po ústnom alebo písomnom procese s dotyčným usporiadateľom. O 
odvolaní proti postihu uloženému predsedníctvom FCI rozhoduje generálne 
zhromaždenie FCI ako konečná inštancia.  
 
 
14. ZÁKAZ  VYSTAVOVANIA 
 
Každý člen a zmluvný partner FCI je povinný zverejniť v súlade s národnou 
legislatívou zoznam všetkých psov, vystavovateľov a/alebo handlerov, ktorí majú 
zákaz vystavovať.  
Všetci usporiadatelia sú takýmto zákazom viazaní.  
 
 
15. VYMÁHATEĽNOSŤ                                                                                   
 
Každý usporiadateľ výstavy so zadávaním CACIB sa musí riadiť pravidlami a zákonmi 
príslušnej krajiny. V určitých protestoch môže predsedníctvo FCI do veci vstúpiť a 
prijať konečné rozhodnutie (vrátane odobrania CACIB), ak vystavovatelia, 
rozhodcovia FCI a/alebo usporiadatelia výstav nedodržujú tento poriadok. Takéto 
rozhodnutia majú pomáhať zachovať dôveryhodnosť medzinárodných výstav FCI a 
zaistiť dodržovanie tohto poriadku.   
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Príloha  
k VÝSTAVNÉMU PORIADKU  

Medzinárodnej  kynologickej federácie (FCI) 

Doplňujúce   pravidlá  pre sekčné  a  svetové  výstavy  
Medzinárodnej  kynologickej federácie (FCI). 

 

PREAMBULA 

Raz za rok, na medzinárodnej výstave určenej Generálnym zhromaždením FCI, sa 
môže zadávať titul “Svetový víťaz” pre všetky plemená uznané FCI. Raz za rok, na 
medzinárodnej výstave určenej každou sekciou FCI, sa môže zadávať titul “Víťaz 
sekcie...” pre všetky plemená uznané FCI. Pre tituly Svetový víťaz a Sekčný víťaz nie 
je “Rezervný” titul. Tieto výstavy sa musia konať pri striktnom dodržaní poriadkov 
FCI.  
 
Svetové a sekčné výstavy môžu byť usporiadané iba členmi FCI. V deň konania 
svetovej alebo sekčnej výstavy je zakázané usporiadať inú výstavu so zadávaním 
CACIB na tom istom kontinente. Bez ohľadu na sekciu, v ktorej sa tieto výstavy 
konajú, medzi konaním svetovej a sekčnej výstavy musí uplynúť aspoň 6 týždňov. 
Medzi svetovou a sekčnou výstavou, ak sa konajú v rovnakej sekcii, musí byť interval 
aspoň 3 mesiace. Vyššiu dôležitosť má dátum svetovej výstavy.       
 
Prihlasovacie poplatky na svetovú a sekčnú výstavu majú byť rovnaké pre všetkých 
vystavovateľov. Povolená je zľava pre členov národnej usporiadajúcej organizácie.                                                                                                                              

1 PRAVIDLÁ 

Tituly “Svetový víťaz” ("World Winner") a “Sekčný víťaz” ("Section Winner") sa 
zadávajú psovi a sučke, ktorí sú navrhnutí na CACIB, a najlepšiemu psovi a najlepšej 
sučke v plemenách dočasne uznaných FCI (viď odstavec 7 “Tituly a známky” 
Výstavného poriadku FCI). Zadávanie tohto titulu nezávisí od počtu prihlásených v 
danom plemene.  

Titul “Svetový víťaz mladých” ("World Junior Winner") alebo “Sekčný víťaz mladých” 
("Section Junior Winner") sa zadáva najlepšiemu mladému psovi a sučke, ak získali 
známku “VÝBORNÝ 1”.  

Titul “Svetový víťaz veteránov” ("World Veteran Winner") alebo “Sekčný víťaz 
veteránov” ("Section Veteran Winner") sa zadáva najlepšiemu psovi a sučke v triede 
veteránov, ak získali známku “VÝBORNÝ 1”.  

Pes a sučka navrhnutí na CACIB, najlepší mladý pes a najlepšia mladá sučka, a najlepší 
pes a sučka z tried veteránov, ktorí získali známku “VÝBORNÝ 1” v triedach mladých 
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a veteránov, súťažia o titul Najlepší  plemena (Best of Breed, BOB). 

Jeden rozhodca, ktorý musí byť dopredu určený, zadáva vyššie uvedené tituly aj 
titul Najlepší plemena.  

Všetky psy musia byť posúdené v súlade s Výstavným poriadkom FCI. Posudok 
rozhodcu je nepovinný. Tento posudok má byť zapisovaný v jazyku usporiadajúcej 
krajiny alebo v jednom zo štyroch pracovných jazykov FCI. Usporiadateľ rozhoduje o 
type posudku a je zodpovedný za jeho preklad. Usporiadateľ musí dopredu oznámiť 
v propozíciách, či posudky budú alebo nebudú vydávané vystavovateľom.  

Rozdelenie do skupín podľa aktuálnej nomenklatúry plemien FCI je na svetových a 
sekčných výstavách povinné. Jednotlivé skupiny sú posudzované celé v jeden deň.  

Súťaž o “Víťaza dňa” sa nekoná. Všetci vítazi skupín súťažia v posledný deň výstavy 
o “Víťaza výstavy” (“Best in Show”).  

V priebehu každej svetovej výstavy má usporiadateľ zároveň usporiadať svetovú 
súťaž v Obedience.  

2 VÝSTAVISKO  A KRUHY 

Svetové a sekčné výstavy sa musia konať na výstavisku, ktoré je pre tento účel 
vhodné.  

Každý jednotlivý kruh musí byť dostatočne veľký, aby psi mohli byť posudzované v 
postoji a mali dostatočný priestor k voľnému pohybu v kruhu, v súlade s veľkosťou a 
počtom psov.  

Usporiadatelia svetových a sekčných výstav musia zaistiť čestný kruh, ktorý je 
dostatočne priestranný pre všetky psy, ktoré majú byť posudzované podľa skupín 
FCI.  

Usporiadateľ musí zaistiť jednoduchý prístup vystavovateľov do záverečného kruhu.  

Ak sa v rámci výstavy konajú ďalšie aktivity, nesmú narúšať hladký priebeh výstavy.  

Usporiadateľ musí v prípade výstavy na voľnom priestranstve zaistiť dostatočnú 
ochranu.  

3 ROZHODCOVIA 

Rozhodcovia, ktorí sú delegovaní na svetové alebo sekčné výstavy, musia mať 
skúsenosti s plemenom (plemenami), ktorá budú posudzovať, a mali by byť skúsení 
v účasti na veľkých a dôležitých výstavách FCI. Mal by byť podaný dôkaz tejto 
skúsenosti.  

Súťaže Najlepší pes skupiny (Best of Group, BOG) a Najlepší pes výstavy (Best in 



Výstavný poriadok FCI a Pravidlá pre usporiadanie Svetovej a sekčnej výstavy FCI 
_____________________________________________________________  

17 

Show, BIS) musia byť posudzované iba jedným rozhodcom, ktorý je oprávnený toto 
posudzovať.   

Na svetových a sekčných výstavách môže súťaž BIS posudzovať iba allround 
(rozhodca s kvalifikáciou na všetky plemená) z členského štátu FCI. Súťaže BOG 
môže posudzovať iba skupinový rozhodca pre danú skupinu z členského štátu FCI 
alebo allround z členského štátu FCI.  

Na svetové a sekčnej výstave musí byť delegovaný vyvážený medzinárodný zbor 
rozhodcov. Na svetovú výstavu by mal byť pozvaný aspoň jeden rozhodca z každej 
sekcie FCI. Je možné pozvať aj obmedzený počet kvalifikovaných rozhodcov zo 
zemí, ktoré nie sú členmi FCI, predovšetkým pre plemená pochádzajúce z týchto 
krajín, ale vždy by mali výrazne prevažovať rozhodcovia FCI.   

Propozície pre svetové a sekčné výstavy musia jasne priraďovať plemená k 
príslušným rozhodcom.  

Pre svetové a sekčné výstavy musí nominovať a zaistiť rozhodcov národná 
kynologická organizácia jednotlivej krajiny.  

4 DELEGÁT FCI 

A  Predsedníctvo FCI nominuje pre každú svetovú výstavu oficiálneho delegáta 
FCI. Výkonný riaditeľ FCI asistuje oficiálnemu delegátovi FCI.  
 
Pre sekčné výstavy odporúča príslušná sekcia oficiálneho zástupcu, schvaľuje 
ho Predsedníctvo FCI.  

B Delegát FCI má nasledujúce právomoci: 

a. pomáhať a radiť usporiadajúcej organizácii v priebehu prípravy výstavy;  

b. zaistiť, aby národná kynologická organizácia hostiteľskej krajiny 
dodržovala všetky pravidlá a poriadky FCI a aby tieto pravidlá a poriadky 
FCI boli v priebehu výstavy správne aplikované;  

c. zapisovať podrobnosti o všetkých protestoch podaných v priebehu 
výstavy, vzťahujúcich sa k porušeniu pravidiel a poriadkov FCI;  

d. informovať Predsedníctvo FCI úplnou písomnou správou o aktivitách, 
informovať tento výbor o relevantných protestoch a pomôcť 
Predsedníctvu FCI ich spracovať, ak je to potrebné.   

C Ak je delegát FCI zároveň členom Predsedníctva FCI, bude reprezentovať FCI na 
výstave, ak nebude prítomný iný člen Predsedníctva FCI.  

D Všetky výdavky na cestovné, ubytovanie a stravné delegáta FCI musí niesť 
národná kynologická organizácia danej krajiny.  
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Autentickou  verziou dokumentu je anglický text.  
 
 
Tento poriadok bol  schválený Predsedníctvom  FCI  na zasadnutí v 
Berl íne,  31. októbra 2007. Do platnosti vstúpil 1. januára 2008.  


