4. KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

1. Bevezető
A GRK / a továbbiakban Egyesület / az FCI jogosítványokkal rendelkező szervezettel
együttműködve a kiállítások lebonyolításának rendjét a következőképpen képzeli el:
Nevezési létszámtól függetlenül a kutyák védelmében szükséges a fajta bírálatának
pontos kezdetét megadni.
A bírót a GRK választja ki a mindenkor érvényes bírói listából.
A bírói körbe a jegyzőt, a ringtitkárt, a tolmácsot és a tárgyi feltételeket / írógép,
sorolótábla stb. /a szervező ill. a GRK biztosítja.

2. A kiállításokon való részvétel
Az FCI jogosítványokkal rendelkező szervezettel együtt rendezett kiállításokra kizárólag
az FCI által elismert származási lappal rendelkező kutyák nevezhetők be.
Magyar természetes vagy jogi személy, vagy jogi személységgel nem rendelkező társaság
tulajdonában lévő kutya kizárólag a Egyesület által honosított származási lappal
nevezhető be.
A kiállítás területére csak érvényes állatorvosi oltási igazolvánnyal rendelkező kutya
vihető be.
A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa felelős.
A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos!

3. Nevezési feltételek

3.1. A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig (feladás dátuma) jogosult a kutyát
benevezni.

A nevezéshez minden esetben csatolni kell:
- pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lapot, - a származási lap másolatát,
-

a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását (csekkszelvény
másolat),

- munka osztályba való nevezéshez a hivatalos FCI munkavizsga bizonyítványt.
Hivatalos magyar munkavizsga igazolást vagy import kutya esetében a törzskönyvezési
országban megszerzett igazolást külföldi tulajdonú kutya esetében a honosító ország 5
nyelvű FCI munkavizsga igazolását kell csatolni.

- champion osztályba történő nevezéshez a nemzeti vagy nemzetközi champion igazolás
másolatát.
Minden kiállításra csak microchippel ellátott, azonosítható kutyát lehet benevezni.
A kiállító a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési díj
befizetésére is, amely nevezési díj semmilyen esetben nem téríthető vissza.
A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, illetve best
in show időpontjának betartására.
3.2. A nevezési lapon közölt adatokért a kutya tulajdonosa az aláírással és a beküldéssel
egyidejűleg fellelőséget vállal, a kiállítási szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri
el.
3.3. Nem nevezhető és nem bírálhatók a kiállításokon rejtett-, egyheréjű vagy
heresorvadásban szenvedő, beteg, nyomorék kutyák, a tüzelő szukák, valamint a
láthatóan vemhes (kb. 40 napos), szoptatós kutyák.
3.4. A kiállításokon sem pótnevezés, sem helyszíni nevezés nem lehetséges.
3.5. Azt a kiállítót, aki a kiállításon sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás
területéről ki kell utasítani, ha egyesületi tag, fegyelmi eljárás alá vonható.
3.6. A bírálat alkalmával a bíró utasítására a ringtitkár jogosult a felvezetett kutya
microchip számának ellenőrzésére.

4. A kiállítás
4.1. A kiállító felelőssége, hogy a benevezett kutyájával a bírói körben időben
megjelenjen. Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési, a bírálat befejezése után
kérheti, hogy a bíró a kutyát minősítse, de nem tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem
a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály bírálatának megkezdését követően
az elkésett kutya felvezetője csak a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe. A
helyezési eljárás megkezdése után érkezett kutya nem helyezhető.
4.2. A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és
felvezetőiken kívül csak a bíró, az írnok, a ringtitkár és szükség esetén a tolmács
tartózkodhat. Kivételt képez a vezető bíró. A bírálatba azonban senkinek sem szabad
beavatkoznia.
4.3. Támadó, harapós kutyák, amelyek nem hagyják magukat végigtapintani, nem
kaphatnak minősítést. Ilyenkor a bírálati lapra rá kell vezetni, hogy a kutya nem bírálható
és az okot is meg kell jelölni.
4.4. A kiállításokon csak a kiállítási katalógusban szereplő kutyák bírálhatók, kivétel a
tájjellegű kutyakiállítás.
4.5. A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles
visszaigazolni.
4.6. A ringtitkár szúrópróbaszerűen a microchip számokat ellenőrizheti.
5. Átsorolás
Ha a kutya tulajdonosa a champion osztályban történő nevezésekor nem csatolta a
nevezéshez szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet
jogosult a kutyát automatikusan a nyílt osztályba besorolni, természetesen a kutya korára
tekintettel.
A bíró jogosult a kiállításon a nem megfelelő osztályban lévő kutyát a megfelelő
osztályba átsorolni, de az csak kor, nem vonatkozásában lehetséges.
Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezető bíró feladata a beküldött nevezési lapot
ellenőrizni és a nevezési lapnak megfelelően a helyszínen a kutyát abba az osztályba
átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte és csatolta a szükséges igazolásokat is. A megfelelő

mellékletek hiányában a kutyát a kora szerinti – illetve ahol a katalógusban szerepel –
osztályban kell elbírálni.
Egyéb esetben átsorolást a bírálati lapon és az összesítőn is fel kell tüntetni.

5. FCI konform szabályok

1. Kiállítási osztályok

BÉBI osztály:
Ebbe az osztályba a 3-6 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást kapnak.

KÖLYÖK osztály: 6-9 hónapos korig
Ebben az osztályban a kutyák csak leírást kapnak, és több kutya esetében a bíró sorolást
végez I-IV. besorolással. A kutyák fehér szalagot kapnak, ígéretes vagy nagyon ígéretes
differenciálás lehetőségével.

FIATAL osztály: 9-18 hónapos korig
Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés
esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya
megkaphatja a Hungária Prima Junior (HPJ) címet, amelyhez egy kék-fehér szalag és
HPJ kártya jár.

NÖVENDÉK osztály: 15-24 hónapos korig.
Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés
esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya
megkaphatja a CAC címet, egy nemzeti színű szalaggal és egy kártyával. A kitűnő II.
minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet (kártyával).

NYÍLT osztály: 15 hónapos kortól
Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítésire és
címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő
minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű
kutya megkaphatja a CAC címet, egy nemzeti színű szalaggal és egy kártyával. A kitűnő
II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet (kártyával).

MUNKA osztály: Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, amely a nevezési
határidőig a Hivatalos FCI munkavizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Hivatalos magyar
munkavizsga igazolást vagy import kutya esetében a törzskönyvezési országban
megszerzett igazolást, külföldi tulajdonú kutya esetében a honosító ország 5
nyelvű FCI munkavizsga igazolását kell csatolni.

CHAMPION osztály:
Nevezhető minden olyan kutya, amelyik a nevezési határidőig megszerezte a nemzeti
vagy nemzetközi szépségchampinátust. Ebben az osztályban is kapnak leírást és
minősítést a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV.
besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya „Champion osztály CAC” címet kaphat,
amelyhez egy nemzeti színű szalag és egy kártya jár.

ÉRETT osztály: 7 éves kortól
Nevezhető minden olyan kutya, amelyik betöltötte 7. életévét tekintet nélkül eddigi
minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban is kapnak leírást a kutyák és több kitűnő
minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű
kutya „Érett osztály Győztese” címet kaphat, amelyhez egy nemzeti színű szalag és egy
kártya jár.

Egyéb feltételek:
- minden kutya csak egy osztályba nevezhető,
- kor szerinti nevezésnél minden esetben a bírálat napja az irányadó.

2. A kiállításon elérhető minősítések és címek

2.1. Az egyes osztályokban elérhető minősítések:
- kitűnő

kék szalag

- nagyon jó

piros szalag

- jó

sárga szalag

- megfelelő

zöld szalag

2.2. A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása
nem kötelező.

3. Egyéb kiadható címek:

3.1. CACIB

- CACIB: nemzeti színű zsinór arannyal és kártya, amely igazolja, hogy a kutya az adott
kiállításon elnyerte a CACIB várományt. A kártyán fel kell tüntetni „az FCI
visszaigazolásának fenntartásával”.

- CACIB váromány csak olyan kiállításokon adható ki, amelyeken az FCI ezt külön
engedélyezte.

- CACIB cím kizárólag csak akkor viselhető, ha azt az FCI hivatalosan visszaigazolta.

- A CACIB várományt a nyílt, növendék és champion osztály kitűnő I. győztes (CAC)
címet kapott kutyái közül a legjobb kaphatja.

- A CACIB váromány kiadása nemenként történik.

- Abban az esetben, ha az adott kutyafajtát több bíró bírálja az adott kutyakiállításon,
akkor minden esetben meg kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a CACIB
várományt kiadja. A kijelölt bíró jogosult a CACIB javaslat kiadására és egyedül határoz
anélkül, hogy ebben a kérdésben valakivel is tanácskozna.

- A CACIB váromány visszaigazolásainak feltételeit az FCI előírásai tartalmazzák, ezek
meglététét a bíró nem vizsgálhatja a kiállításon.

3.2. Reserve CACIB: nemzeti színű zsinór ezüsttel és kártya
A bíró a CACIB váromány kiadását követően a bírói körben lévő kutyákhoz behívja a
CACIB várományt elnyert kutya osztályában kitűnő II. minősítést kapott kutyát és ebből
a konkurenciából választja ki a Reserve CACIB kutyát. Ez a cím akkor adható ki, ha a

bíró meggyőződése, hogy a Res. CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB címet, ha a
CACIB címet kapott kutya nem lenne jelen.

3.3. Hungária fajtagyőztes (HFGY): arany zsinór és kártya
A bébi és kölyök osztály kivételével valamennyi osztálygyőztes kutya konkurrál nemre
való tekintet nélkül.
Ahhoz, hogy a fajtagyőztes cím kiadható legyen, a bírónak tekintettel kell lennie arra,
hogy a kutya kvalitásai ennek a címnek megfeleljenek és a fajtagyőztes kutya méltó
reprezentánsa legyen fajtájának.

3.4. Hungária Derby győztes (HDGY) piros-fehér zsinór
A szövetség évente egy alkalommal Derby kutyakiállítást rendez.
A HDGY címért konkurálhat fajtánként és nemenként minden előző évben született
kutya, amelyik ezen a derby kiállításon a bírálat napján a 9. hónapos kort betöltötte és
kitűnő minősítést kapott

3.5. Fiatal klubgyőztes

Minden évben egy alkalommal az adott fajta részére az Egyesület által megrendezett
klubkiállításon adható ki nemenként a fiatal osztályban kitűnő I., HPJ címet kapott kutya
részére. A bírálati lapra a „Fiatal Klubgyőztes” cím mellé az évszámot is fel kell tüntetni
minden esetben.

3.6. Klubgyőztes

Minden évben egy alkalommal az adott fajta részére az Egyesület által megrendezett
klubkiállításon adható ki nemenként a növendék, nyílt és a champion osztályban kitűnő I.

győztes címet kapott kutyák összevetését követően a bíró által legjobbnak tartott kutya
részére.

3.7. Tenyésztési nagydíj, tenyésztési díj

Tenyésztési nagydíj I-II-III. fokozatát kizárólag nemzetközi CACIB kutyakiállításon
lehet kiadni. A tenyész csoportban a rangsort a tenyésztő által felvezetett egyedek
homogenitása szabja meg.
Nevezési feltétel, hogy a tenyész csoportban az egy tenyészetből származó legalább két
különböző apától, vagy két különböző anyától származó legalább három azonos fajtájú
kutyával lehet indulni. A nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák az adott
kiállításon legalább két kitűnő és egy nagyon jó minősítést kapjanak.
A nevezés további feltétele a külön nevezési díj befizetése. Nem CACIB kiállításon
ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni, az elnyerhető címek:
tenyésztési díj I-II-III. fokozat. Kétnapos kiállításon mindkét napon megrendezhető ez a
verseny.
3.8. Fajtacsoport győztes
Az FCI mindenkori előírásainak figyelembevételével a fajtacsoport beosztásnak
megfelelően a fajta győztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában.
A vezető bíró feladata felkérni a fajtacsoportot bíráló bírót, akinek a kiválasztásakor
figyelembe kell venni az FCI bírói szabályzatában foglaltakat.
A fajtacsoportot bíráló bíró általában az első és második helyezett kutyát választja ki,
akik a fajtacsoportgyőztes (BOG), illetve a reserve fajtacsoportgyőztes (Res.BOG) címet
kapják. Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.

3.9. A kiállítás legszebb kutyája – BEST IN SHOW
A vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák
közül. Az első helyezett a kiállítás legszebb kutyája címet kapja (BIS), míg a második a

reserve győztes ( Res.BIS) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell
vezetni a bírálati lapra.
A kiállítási eredményeket a 13.számú formanyomtatványon kell vezetni
(13.sz.melléklet), melyek számítógépes feldolgozásra kerülnek.
3.10. Egyéb versenyek:
3.10.1. Az Egyesület a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet, pl.: „fiatal
felvezetők versenye”, „kutyapárok versenye”. Ezen versenyekre minden esetben a
fajtacsoportgyőztesek kiválasztása előtt kerül sor. Ezeknek a szabályait az elnökség külön
megállapíthatja.
A CACIB kiállítások kivételével egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet. Ezeket
azonban a kiállítás reggelén a rendező szervezet elnöke be kell jelentse a vezető bírónak.
4. Speciális kiállítások:
Champion Show: A Szövetség évente egy alkalommal champion kiállítást rendez,
amelyre nevezni az alábbi címek birtokában lehet:
Bármely ország Junior Championja
valamely ország nemzeti championja
nemzetközi szépségchampion
Ezen a rendezvényen a kutyák bírálatot nem kapnak, rangsorolás nem történik, a kiállítás
kizárólag bemutató jellegű, melyen a tenyésztők kennelük reprezentánsait bemutathatják
a szakma és a közönség számára.

5. Kiállításon kívül elnyerhető címek
5.1. Hungária junior champion (HJCH): oklevél és kupa
Teljesítésének feltétele 9-18 hónapos kor között 3, Magyarországon a Szövetség által
rendezett kiállításon kapott HPJ vagy Fiatal Klubgyőztes cím, amelyek közül egyet
legalább nemzetközi vagy klubkiállításon kell elérni, két különböző bírótól. A Hungária
Junior Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez, a Champion
kiállításon azonban ennek a címnek birtokában már lehet nevezni a kutyát.

5.2. Hungária champion (HCH): oklevél + serleg
Magyarországon a Szövetség által rendezett kiállításon a nyílt osztályban elért három
CAC cím, amelyek közül az egyiket nemzetközi CACIB vagy klubkiállításon kell
megszerezni, három különböző bírótól. Az első és az utolsó CAC között egy évnek el kell
telnie. Csatolni kell még a munkavizsga igazolást.

5.3. Hungarian grand champion (HGCH): oklevél + serleg
A Hungária Champion cím birtokában Magyarországon a Szövetség által rendezett
kiállításon a champion osztályban elért három győztes cím és ezen kívül szintén a
champion osztályban a győztes cím elérése után egy fajtagyőztes cím is.
5.4. Nemzetközi szépségchampionátus (CACIB): oklevél
Kettő CACIB (FCI-től már visszaigazolt) cím, legalább két különböző országból,
amelyek közül az egyiket a fajta standard országában vagy a kutya tulajdonosának
lakóhelye szerinti országban ért el a kutya. Az első és az utolsó CACIB között egy évnek
el kell telnie és két különböző bírótól kell megszerezni. Csatolni kell a munkavizsga
igazolást.
A 8. pontban leírt címek kiadása nem a kiállításon történik, ezt a kutya tulajdonosának a
megfelelő igazolások (bírálati lapok és CACIB visszaigazolás, munkavizsga
bizonyítvány) bemutatásával kell kérelmeznie a Szövetség Központi Irodájában.
Kiállítási eredmény összesítő 14.számú melléklet
Championátus kérelem 15.számú melléklet

6. Óvási bizottság
- A bírói döntés ellen óvásnak helye nincs. Ez pontosan azt jelenti, hogy a kapott
minősítés, vagy a kiadott címek, illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt
óvásnak helye nincs.

- Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl. rossz osztályba sorolás) a bírálatot
követő két órán belül, óvási díj befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási
bizottsághoz kell benyújtani.
- Az óvási bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Ha helyt ad az
óvásnak, akkor a befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az
óvási díj a rendező szervezetnél marad.
- Az óvási bizottság döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
- Az óvási bizottság három tagból áll, amelynek egyik tagja, egyben elnöke a kiállítás
vezető bírója, egy bíró, akit a kiállítás katalógusában fel kell tüntetni, és a GRK által
kijelölt személy írásos megbízás alapján.

7. Bírói testület
7.1. Értelmezés
Bírói testület alatt a bírók együttesét értjük. Vezetőjük a bírói referens, aki koordinálja a
bírókat.
Az egyesületnek lehetősége van saját bírók képzésére / speciálbírók /.
7.2. Egyesületi bírói képesítés feltételei:
Középiskolai végzettség
Életkor: betöltött 25 év
Minimum 1 FCI nyelv ismerete
Legalább 3 éves egyesületi tagság / MEOE tagságot beszámítjuk /
Minimum 3 alom felnevelése
Egyesület által szervezett tanfolyam sikeres elvégzése
Elméleti vizsgák sikeres letétele
Egyesület által kijelölt min.2 különböző bírónál legalább 25 kutya sikeres bírálata
7.3. Bírói referens feladatai:
Egyesület rendezvényeire bírók biztosítása
Bíróképzés megszervezése

Bírók minősítése
Külföldi bírókkal kapcsolattartás
Bírók munkájának ellenőrzése
Ebtenyésztési Tanácsadó Testülettel való kapcsolattartás
Szövetséggel történő kapcsolattartás

7.4. Bírók minősítése:
Kezdőbíró: olyan kiállításokon bírálhat, melyeken CAC cím nem kerül kiadásra
Nemzeti bíró: CAC cím kiadására jogosult
Nemzetközi bíró: CACIB kiadására jogosult
Csoportbíró: aki a csoporton belül minden fajtát bírálhat
All-round bíró: mindent bírálhat
A bírók jogait és kötelességeit az FCI szabályzat tartalmazza.

8.FCI bírói szabályzata
Az FCI nemzetközi kiállítási bírói kategóriáinak definíciója
Az FCI kiállítási bírója lehet: aki legalább 25 éves életkort elérte.
A, Fajtabíró
B, Csoportbíró / összes fajta/
a.

A FAJTABÍRÓ olyan bíró, aki saját nemzeti szervezetétől engedélyt kapott arra,

hogy egy vagy több fajtát bíráljon.
b.

A CSOPORTBÍRÓ olyan bíró, aki nemzeti szervezetétől engedélyt kapott arra,

hogy az FCI-nomenklaturában meghatározott csoportok közül egy vagy több csoportot
bíráljon.
c.

Az ALL-ROUND BÍRÓ olyan bíró, aki nemzeti szervezetétől engedélyt kapott arra,

hogy valamennyi, az FCI által elismert csoportot bírálja. Az All-round bíró jogosult arra,

hogy az FCI kiállításain valamennyi, az FCI által elismert fajta kutyáit CACIB-ra
javasolja.
Specifikus rendelkezések azon bírók számára, akiket a lakóhelyük szerinti ország
hivatalosan elismert
1.

Miután egy bíró illetékes nemzeti szervezetétől engedélyt kapott és FCI

bíróként elismerték, először saját országán belül a kiállításokon legalább 2 éven keresztül
legalább 5 alkalommal kell bírálnia azokat a fajtákat, amelyekre engedélyt kapott, mielőtt
még felhatalmaznák arra, hogy a lakóhelye szerinti országokon kívül rendezett FCI
kiállításokon bírálatokat vállaljon. Egy bíró neve csak akkor kerülhet a nemzetközi FCI
bírók hivatalos listájára, ha ezeket a feltételeket teljesítette, azzal a felhatalmazással, hogy
külföldön CACIB-ot adjon ki.
2. Azoknak a bíróknak, akik nemzeti szervezetüktől bírói engedélyt kaptak, de öt éve
vagy még hosszabb ideje nem bíráltak, egy kérelmet kell benyújtaniuk nemzeti
szervezetüknek, hogy új gyakorlati vizsgát tegyenek le. A nemzeti szervezetnek, mielőtt
ismét kiadná a bírói engedélyt, meg kell győződnie arról, hogy ez a személy alkalmas-e a
fajta vagy fajták bírálatára, melyekre egykor engedélyt kapott.

A nemzetközi FCI bíró jogai és kötelességei
1.

Kötelességek

A bíróknak mindig követniük kell az általuk bírált fajták FCI fajtastandardjainak
előírásait. A bíróknak tevékenységük gyakorlása közben mindig lelkiismeretesnek és
figyelmesnek kell lenniük. Tiszteletben kell tartaniuk az etika és a többi bíróval szembeni
illendőség szokásos alapelveit.
Meghívások fogadása
A, Egy nemzetközi FCI bíró csak az FCI kiállításain vagy az FCI tagországai illetve
szerződéses partnerei által szervezett kiállításokon tevékenykedhet. Nincs joga ahhoz,
hogy olyan kiállításokon bíráljon, melyeket olyan országok vagy szervezetek rendeznek,
melyek nem tagjai vagy nem szerződéses partnerei az FCI-nek.
B, Ha egy bíró meghívást kap egy országán kívüli bírálatra, meg kell bizonyosodnia
arról, hogy a kiállítás szervezése az FCI joggyakorlatának hatáskörébe tartozik.

C, Ha a kiállítást egy klub szervezi, a bírónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy ezt a
klubot hivatalosan elismeri az FCI azon tagországának vagy szerződéses partnerének
nemzeti szervezete, melyben a kiállítás ténylegesen megrendezésre kerül.
D, Egy bírónak folyékonyan kell beszélnie az FCI négy nyelve közül legalább az
egyiket / angol, francia, német vagy spanyol /. Ha a bíró ezeket a feltételeket nem tudja
teljesíteni, köteles tolmácsról gondoskodni.

A meghívások törlése

A, A bírónak mindig teljesítenie kell a már elvállalt bírálati kötelességeit, hacsak nyomós
okok nem akadályozzák.
B, Ha a bíró egészségi okokból vagy más fontos okból az előre vállalt kötelezettségét
nem tudja teljesíteni, a kiállítás szervezőjét telefon, fax, telex vagy távirat útján
haladéktalanul értesíteni kell. A törlést írásban meg kell erősíteni.
C, A bírónak pontosan ott kell lennie a programban megjelölt időpontban, a kiállítást csak
a rábízott feladatok teljes mértékű teljesítése után hagyhatja el.
Viselkedés
Egy nemzetközi FCI bíró viselkedésének, függetlenül attól, hogy tevékenységét
gyakorolja-e, vagy magánéletében, kifogástalannak és makulátlannak kell lennie.
Ezért:
-

egy bíró egy másik bíró tevékenységét nem kritizálhatja igazságtalanul a

nyilvánosság előtt.
-

A bírói tevékenység befejezése előtt tilos számára a katalógusba való

betekintés
-

Nem bírálhat olyan kutyát, melynek a kiállítás napját megelőző hat hónapban

tulajdonosa, társtulajdonosa, kiképzője, vezetője, tartója vagy ápolója, eladója vagy privát
közvetítője volt. Ez a bíróval egy háztartásban élő személyekre és bíró partnereire is
vonatkozik.

-

Egy bíró a kiállítás előtt nem lakhat olyan kiállítónál vagy annak költségére,

akinek a kutyáit bírálnia kell.
-

A ringben korrekt módon kell viselkednie és minden kutyát becsmérlés nélkül

kell bírálnia. Egyszerűen és az általa végzendő feladathoz illően kell öltöznie és mindig
korrektnek és udvariasnak kell lennie.
-

A kiállítási ringben a bírálat közben mellőznie kell a dohányzást

-

Egy bíró semmi esetre sem ajánlkozhat bírálatra szóló meghívások érdekében.

2.Jogok
a. A bírónak előre tájékozódnia kell azokról a fajtákról, melyek bírálatára kijelölték. A
rendező feladata, hogy ezeket az információkat a bírónak előre írásban megküldje.
b. A bíró a kiállítások rendezőivel privát megállapodásokat köthet, melyek a rendezők
fentebb felsorolt kötelességeitől eltérők lehetnek. Ha azonban nem kötöttek ilyen privát
megállapodásokat, elvárható, hogy a fentebb felsorolt kötelezettségeket betartsák. A bírók
igényeit, akiknek a saját országukon kívüli nemzetközi kiállításokra kell utazniuk, a
következőképpen szabályozzuk:
a. A kiállítás szervezőinek saját költségükre gondoskodniuk kell a bírókról, attól a perctől
kezdve, hogy megérkezett az országba, ahol bírálni fog, elutazásának pillanatáig.
b. A bírónak minden esetben első osztályú szállást és ellátást kell juttatni, az útiköltség
szabályozásaira külön rendelkezése van az FCI-nek.
c.

A bíró felmerülő összes normális útiköltségét megérkezésekor azonnal meg

kell téríteni, illetve egy korábbi megállapodással összhangban előre ki kell egyenlíteni.
d.

A kiállítás szervezőinek legalább egy ringsegédet kell rendelkezésre

bocsátaniuk, aki a ringben a bíró mellett áll. Ennek a segédnek meg kell értetnie magát a
bíróval, egy bíró által megkövetelt nyelven.
Ajánlatos, hogy a pénzügyi megállapodásokat előre, mégpedig egy írásos szerződés, vagy
a bíró és a kiállítás szervezői között megkötött megállapodás formájában rögzítsék,
melyek mindkét félnek tiszteletben kell tartania. A bírókat terhelő költségekre vonatkozó

megállapodások azon nemzeti szervezetek mindenkori rögzített elszámolási módozataitól
függenek, ahol a kiállítás megrendezésre kerül.
Eljárás
A nemzetközi kiállításokon a kutyák értékelésénél az FCI minden országában mindig
azonos kritériumok szerint kell eljárni.
Ennél fogva:
1.

Ha a bíró abban a helyzetben van, hogy óránkként kb. 2O kutyát tud bírálni,

naponta legfeljebb 8O kutyáig, akkor a nemzeti szervezet részéről minden kutyáról külön
leíró bírálatot kell adni. A bírónak naponta maximum 150 kutyát kell bírálnia,
amennyiben nem kérnek ilyen leírást. Amennyiben 8O kutyát jelölnek ki jelentési
kötelezettséggel, vagy 15O-et jelentési kötelezettség nélkül, a bírót megfelelően
tájékoztatni kell és beleegyezését kell kérni: kész-e arra, hogy ennyi kutyát bíráljon.
2.

A küllembírónak minden kutya bírálatát, akár álló helyzetben, akár mozgásban,

mindig azonos rendszer szerint kell elvégeznie. Mozgásban különösen a korrekt futásra a
fajtára jellemző, megfelelő mozgásra kell ügyelnie.
3.

A bírálatnál minden bírónak lehet saját rendszertana, amely egy másik bíró

rutinjától eltérő lehet. A kivitelezés is változhat, a bírált fajtára, a nevezések számára, az
időjárásra és más feltételekre való tekintettel.
4.

A bírónak ringjükben mindig ellenőrzést kell tartaniuk. Elvárható tőlük az FCI

KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT tökéletes ismerete.
5.

A lehető legjobban tájékozottnak kell lenniük a kizáró hibákkal, illetve a

fajtastandardban mutatkozó hiányosságokkal kapcsolatban. A hozzárendelésnél azon
ország alkalmazandó eljárásait kell követni, ahol a kiállítás megrendezésre kerül és ezzel
kapcsolatban meg kell kérdezni a rendezőket vagy a kiállítás vezetőit.
6.

A bíró a főnök a ringben, amelyet vezet és minden csak az ő beleegyezésével

történhet.
7.

A bíróknak a kiállítókkal szemben udvariasnak és előzékenynek kell lenniük és

mindenkire egyforma figyelmet kell fordítaniuk.
8.

Ha egy bíró egy osztály felvezetett kutyáinak végleges helyezéseire vonatkozó

döntését meghozta, ezt világosan és érthetően közölnie kell a kiállítókkal.

9.

A bíróknak szigorúan tartaniuk kell magukat az időelőírásokhoz, melyeket előre

juttattak számukra a bírálataikhoz. A kiállítókkal és a segédekkel folytatott
megbeszéléseket a minimumra kell korlátozni.
10.

A bírónak mindig biztosítania kell, hogy minden osztály mindegyik kutyája

egyénileg és azonos módon mozoghasson. Ha a ring túl kicsi, a nagy osztályokat fel kell
osztani oly módon, hogy a mozgáshoz több hely álljon rendelkezésre.
11. A későn jövők számára és a kutyavezetők cseréjéhez a bírónak mindig megfelelő
engedélyt kell adnia, miközben be kell tartani azon ország rendelkezéseit, ahol a kiállítás
megrendezésre kerül.
12.

A kistermetű kutyák álló helyzetben való bírálatát alapvetően egy asztalon kell

elvégezni, ezt a rendezőknek kell rendelkezésre bocsátaniuk.
13. A bírónak a kutya formai értékére és helyezésére vonatkozó döntése végleges és
megtámadhatatlan.
14. Ezért, miután egy osztályt bíráltak, a kutyának a bíró által a kiállítókkal világosan
közölt értékelését már nem lehet megváltoztatni és a helyezését sem.

