REGULAMIN SĘDZIÓW
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin Sędziów wprowadza się na podstawie § 43, pkt 11 Statutu Związku Hodowców
Psów Rasowych zwanego dalej Związkiem.
2. Regulamin stosuje się odpowiednio do osób będących sędziami kynologicznymi, sędziami
stażystami oraz asystentami kynologicznymi w Związku.
3. Sędziowie kynologiczni, sędziowie stażyści i asystenci kynologiczni są powoływani w przez
Zarząd zgodnie ze sposobem reprezentacji po pozytywnym zaliczeniu stosownych egzaminów.
§ 2 Asystenci kynologiczni
1. Asystentem kynologicznym może zostać osoba:
- będąca członkiem Związku przez okres min. 6 miesięcy,
- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
- pracująca społecznie na rzecz Związku,
- wykazująca się stosowną wiedzą z zakresu kynologii,
- znająca Statut oraz Regulaminy obowiązujące w Związku,
- posiadająca nieposzlakowaną opinię (nie może toczyć się przeciwko niej żadne postępowanie
wyjaśniające).
2. Asystent kynologiczny wystawowy może zostać uprawniony do dokonywania oceny na
przeglądach hodowlanych i miotów.
3. Upoważniony asystent kynologiczny ocenia psy na przeglądach hodowlanych i miotów pod
kątem zgodności ich cech z odpowiednimi wzorcami ras.
4. Asystent kynologiczny ma prawo asystować sędziemu kynologicznemu, pełnić funkcje
sekretarza ringowego oraz opiekuna ringu podczas imprez kynologicznych.
§ 3 Powoływanie asystentów kynologicznych
1. Organizatorem egzaminów na asystentów kynologicznych jest Kolegium Sędziów
2. Kolegium Sędziów powołuje każdorazowo Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia
egzaminów. Komisję stanowi zespół co najmniej trzech sędziów kynologicznych,
a Przewodniczącym Komisji musi być sędzia międzynarodowy.
3. Do obowiązków Komisji należy techniczne przeprowadzenie egzaminu oraz sporządzenie
protokołu
z jego przeprowadzenia.
4. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
5. Egzamin na asystenta kynologicznego wystawowego obejmuje ocenę podstawowej wiedzy
i umiejętności z następujących zagadnień:
- wzorce ras psów i ich interpretacja (wartościowanie zalet i wad),
– wzorców ras psów wybranej specjalizacji,
- anatomia, morfologia, fizjologia, genetyka i psychologia psa,
– Statut oraz Regulaminy Związku,
– chów i hodowla psów rasowych,
– ocena eksterieru,
- prowadzenie dokumentacji hodowlanej
- organizacja pracy w ringu i techniki sędziowania,
- redagowanie opisu uzasadniającego ocenę psa,
- umiejętność podejmowaniem właściwych decyzji przy ocenie psów,
- stosunkiem do wystawców.
6. Egzamin na asystenta kynologicznego prób pracy psów obejmuje ocenę podstawowej wiedzy
i umiejętności z następujących zagadnień:
– Statut oraz Regulaminy Związku,

- organizacja pracy i techniki sędziowania,
- redagowanie opisu uzasadniającego ocenę psa,
- umiejętność podejmowania właściwych decyzji przy ocenie psów,
- stosunek do uczestników zawodów, pokazów.
7. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje kandydata o wyniku egzaminu.
8. W przypadku negatywnego wyniku, ponowny egzamin nie może być przeprowadzony
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy
9. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, asystent kynologiczny otrzymuje certyfikat oraz
imienną pieczątkę asystenta kynologicznego, która stanowi własność Związku.
10. Asystenci kynologiczni z innych organizacji kynologicznych po załączeniu odpowiednich
dokumentów potwierdzających ich uprawnienia mogą ubiegać się o nominację na asystenta
kynologicznego w Związku. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.
§ 4 Prawa i obowiązki asystentów kynologicznych
1. Asystent kynologiczny jest zobowiązany do:
- etycznego i nienagannego zachowania zarówno podczas imprez kynologicznych jak i w życiu
prywatnym,
- noszenia identyfikatora oraz używania pieczątki imiennej w trakcie imprez kynologicznych,
- prowadzenia Zeszytu praktyk, w którym potwierdzane jest czynne uczestnictwo w wystawach,
2. Przed przystąpieniem do egzaminu na sędziego stażystę, asystent kynologiczny musi
uczestniczyć czynnie przy organizacji oraz pracy na ringu w co najmniej 10 wystawach.
3. Asystent kynologiczny ma prawo do:
- wolnego wstępu na wszystkie imprezy kynologiczne w Polsce organizowane przez Związek,
- otrzymywania od organizatorów imprez wszelkiej niezbędnej pomocy podczas pełnienia funkcji
asystenta kynologicznego.
4. Asystent kynologiczny powinien:
- przestrzegać zasad etyki,
- niezwłoczne zawiadomić na piśmie Zarząd o zmianie adresu bądź nazwiska,
-.przestrzegać wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących w Związku,
- zawsze punktualnie stawić się na miejsce wskazane przez organizatora wystawy,
- opuścić teren wystawy dopiero po całkowitym wypełnieniu wyznaczonych mu zadań przez
organizatora wystawy,
- kulturalnie zachowywać się podczas imprez kynologicznych,
- być ubrany stosownie do pełnionej funkcji.
5. Zabrania się asystentowi kynologicznemu:
- krytykować publicznie sędziego kynologicznego, sędziego stażystę lub asystenta
kynologicznego,
- korzystać z katalogu wystawowego przed zakończeniem wystawy,
- palić w czasie oceny psów w ringu,
- spożywać napojów alkoholowych w czasie oceny w ringu,
- używać telefonu na ringu wystawowym,
- wykonywać przeglądy miotów, przeglądy hodowlane oraz innych przeglądy psów, które są jego
własnością, lub są własnością osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo, będącej
członkiem jego rodziny.
§ 5 Utrata uprawnień asystenta kynologicznego
1. Utrata uprawnień sędziego stażysty może nastąpić:
- na prośbę zainteresowanego,
– jeżeli nie przystąpi do egzaminu na sędziego kynologicznego w okresie 5 lat od momentu
uzyskania uprawnień na asystenta kynologicznego
- w przypadku ustania członkostwa w Związku.

- w przypadku udowodnienia wykroczenia przeciwko zapisom statutu i regulaminów
obowiązujących
w Związku,
2. Asystenci kynologiczni podlegają karom nałożonym przez Zarząd.
3. Przewiduje się następujące kary regulaminowe:
- upomnienie,
- nagana,
- zawieszenie na czas określony,
- skreślenie z listy asystentów kynologicznych.
4. Odwołanie od nałożonej kary przysługuje w terminie 14 dni od doręczenia stosownej decyzji.
5. O ponowne nadanie uprawnień można starać się nie wcześniej niż po upływie 2 lat.
§ 6 Sędziowie stażyści
1. Sędzią stażystą może zostać asystent kynologiczny który:
- zaliczył z wynikiem pozytywnym egzamin na sędziego stażystę,
- posiadająca nieposzlakowaną opinię (nie może toczyć się przeciwko niej żadne postępowanie
wyjaśniające).
2. Sędziowie stażyści dzielą się pod względem specjalności na:
a) wystawowych,
b) prób pracy psów.
3. Sędzia stażysta wystawowy może zostać uprawniony do dokonywania oceny na przeglądach
hodowlanych i miotów.
4. Sędzia stażysta wystawowy ocenia psy na przeglądach hodowlanych i miotów pod kątem
zgodności ich cech z odpowiednimi wzorcami ras.
5. Sędzia stażysta ma prawo asystować sędziemu kynologicznemu, pełnić funkcje sekretarza
ringowego oraz opiekuna ringu podczas imprez kynologicznych.
§ 7 Powoływanie sędziów stażystów
1. Organizatorem egzaminów na sędziów stażystów jest Kolegium Sędziów
2. Kolegium Sędziów powołuje każdorazowo Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia
egzaminów. Komisję stanowi zespół co najmniej trzech sędziów kynologicznych,
a Przewodniczącym Komisji musi być sędzia międzynarodowy.
3. Do obowiązków Komisji należy techniczne przeprowadzenie egzaminu oraz dokonanie wpisu
o jego przeprowadzeniu w Zeszycie praktyk i przekazanego do Zarządu Związku.
4. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
5. Egzamin na sędziego stażystę wystawowego obejmuje ocenę wiedzy i umiejętności
z następujących zagadnień:
- wzorce ras psów i ich interpretacja (wartościowanie zalet i wad),
– wzorców ras psów wybranej specjalizacji,
- anatomia, morfologia, fizjologia, genetyka i psychologia psa,
– Statut oraz Regulaminy Związku,
– chów i hodowla psów rasowych,
– ocena eksterieru,
- prowadzenie dokumentacji hodowlanej
- organizacja pracy w ringu i techniki sędziowania,
- redagowanie opisu uzasadniającego ocenę psa,
- umiejętność podejmowaniem właściwych decyzji przy ocenie psów,
- stosunkiem do wystawców.
6. Egzamin na sędziego stażystę prób pracy psów obejmuje ocenę wiedzy i umiejętności
z następujących zagadnień:
– Statut oraz Regulaminy Związku,
- organizacja pracy i techniki sędziowania,

- redagowanie opisu uzasadniającego ocenę psa,
- umiejętność podejmowania właściwych decyzji przy ocenie psów,
- stosunek do uczestników zawodów, pokazów.
7. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje kandydata o wyniku egzaminu.
8. W przypadku negatywnego wyniku, ponowny egzamin nie może być przeprowadzony
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy
9. Sędziowie stażyści otrzymują certyfikat oraz imienną pieczątkę sędziego stażysty, która
stanowi własność Związku.
10. Sędziowie stażyści z innych organizacji kynologicznych po załączeniu odpowiednich
dokumentów potwierdzających ich uprawnienia mogą ubiegać się o nominację na sędziego
stażystę w Związku. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.
§ 8 Prawa i obowiązki sędziów stażystów
1. Sędzia stażysta jest zobowiązany do:
- etycznego i nienagannego zachowania zarówno podczas imprez kynologicznych jak i w życiu
prywatnym,
- noszenia identyfikatora oraz używania pieczątki imiennej w trakcie imprez kynologicznych,
- prowadzenia Zeszytu praktyk, w którym potwierdzane jest czynne uczestnictwo w wystawach.
2. Sędzia stażysta ma prawo do:
- wolnego wstępu na wszystkie imprezy kynologiczne w Polsce organizowane przez Związek,
- otrzymywania od organizatorów imprez wszelkiej niezbędnej pomocy podczas pełnienia funkcji
sędziego stażysty.
3. Sędzia stażysta powinien:
- przestrzegać zasad etyki,
- niezwłoczne zawiadomić na piśmie Zarząd o zmianie adresu bądź nazwiska,
-.przestrzegać wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących w Związku,
- zawsze punktualnie stawić się na miejsce wskazane przez organizatora wystawy,
- opuścić teren wystawy dopiero po całkowitym wypełnieniu wyznaczonych mu zadań przez
organizatora wystawy,
- kulturalnie zachowywać się podczas imprez kynologicznych,
- być ubrany stosownie do pełnionej funkcji.
4. Zabrania się sędziemu stażyście:
- krytykować publicznie sędziego kynologicznego, sędziego stażystę lub asystenta
kynologicznego,
- korzystać z katalogu wystawowego przed zakończeniem wystawy,
- palić w czasie oceny w ringu,
- spożywać napojów alkoholowych w czasie oceny w ringu,
- używać telefonu na ringu wystawowym,
- wykonywać przeglądy miotów, przeglądy hodowlane oraz innych przeglądy psów, które są jego
własnością, lub są własnością osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo, będącej
członkiem jego rodziny.
§ 9 Utrata uprawnień sędziego stażysty
1. Utrata uprawnień sędziego stażysty może nastąpić:
- na prośbę zainteresowanego,
– jeżeli nie przystąpi do egzaminu na sędziego kynologicznego w okresie 5 lat od momentu
uzyskania uprawnień na sędziego stażystę,
- w przypadku ustania członkostwa w Związku.
- w przypadku udowodnienia wykroczenia przeciwko zapisom statutu i regulaminów
obowiązujących
w Związku,
2. Sędziowie stażyści podlegają karom nałożonym przez Zarząd Związku.
3. Przewiduje się następujące kary regulaminowe:

- upomnienie,
- nagana,
- zawieszenie na czas określony,
- skreślenie z listy sędziów stażystów.
4. Odwołanie od nałożonej kary przysługuje w terminie 14 dni od doręczenia stosownej decyzji.
5. O ponowne nadanie uprawnień można starać się nie wcześniej niż po upływie 2 lat.
§ 10 Sędziowie kynologiczni
1. Sędzią kynologicznym może zostać sędzia stażysta po spełnieniu wszystkich wymogów
formalnych przewidzianych niniejszym Regulaminem.
2. Wśród sędziów kynologicznych wyróżniamy dwie grupy sędziów kynologicznych
wystawowych oraz sędziów kynologicznych prób pracy psów.
3. Sędziów kynologicznych wystawowych dzielimy na krajowych i międzynarodowych.
4. Sędzia kynologiczny dokonuje oceny na wystawach psów rasowych, próbach pracy,
konkursach, zawodach, przeglądach hodowlanych, kwalifikacyjnych i miotów.
5. Sędzia wystawowy ocenia psy na wystawach i przeglądach pod kątem zgodności ich cech
z odpowiednimi wzorcami ras.
6. Sędzia prób pracy psów ocenia pracę psów na próbach i konkursach oraz zawodach.
7. Międzynarodowy sędzia kynologiczny wystawowy jest uprawniony do oceny psów na
wszystkich rodzajach wystawach organizowanych przez Związek oraz organizacji
kynologicznych uznawanych przez Związek.
8. Krajowy sędzia kynologiczny wystawowy jest uprawniony do oceny psów na wystawach
o randze krajowej.
9 Sędzia kynologiczny jest uprawniony do potwierdzania w Zeszycie praktyk czynnego
uczestnictwa w wystawach sędziom stażystom i asystentom kynologicznym.
§ 11 Powoływanie sędziów kynologicznych
1. O uzyskanie uprawnień krajowego sędziego kynologicznego wystawowego może starać się
sędzia stażysta, który:
- pełni funkcję sędziego stażysty wystawowego przez okres co najmniej 3 lat i posiada ukończone
21 lat,
- asystował minimum 3 różnym sędziom kynologicznym na co najmniej 10 wystawach w tym co
najmniej na 5 o randze międzynarodowej,
- wyhodował samodzielnie co najmniej 3 mioty,
- posiada nieposzlakowaną opinię i nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie
wyjaśniające.
- zaliczył z wynikiem pozytywnym egzamin sędziowski.
2. O uzyskanie uprawnień międzynarodowego sędziego kynologicznego wystawowego może
starać się krajowy sędzia kynologiczny wystawowy, który:
- pełni tą funkcję przez okres co najmniej 3 lat,
- oceniał psy na co najmniej 10 wystawach,
- sporządził i przedstawił do Kolegium Sędziów raport ze swojej dotychczasowej działalności,
- uzyskał pozytywną opinię Kolegium Sędziów.
3. O uzyskanie uprawnień sędziego kynologicznego prób pracy psów może starać się sędzia
stażysta, który:
- pełni funkcję sędziego stażysty prób pracy psów przez okres co najmniej 3 lat i posiada
ukończone 21 lat,
- asystował co najmniej 10 razy podczas prób, konkurów lub zawodów,
- ukończył z własnym psem z wynikiem pozytywnym szkolenie w zakresie użytkowości psa,

- posiada nieposzlakowaną opinię i nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie
wyjaśniające.
- zaliczył z wynikiem pozytywnym egzamin sędziowski.
4. Organizatorem egzaminów sędziowskich jest Kolegium Sędziów
5. Kolegium Sędziów powołuje każdorazowo Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia
egzaminów sędziowskich. Komisję stanowi zespół międzynarodowych sędziów kynologicznych.
6. Do obowiązków Komisji należy techniczne przeprowadzenie egzaminu oraz dokonanie wpisu
o jego przeprowadzeniu w Zeszycie praktyk i przekazanego do Zarządu Głównego.
7. Egzamin sędziowski składa się z części teoretycznej i praktycznej.
8. Egzamin obejmuje ocenę wiedzy i umiejętności z następujących zagadnień:
- wzorce ras psów i ich interpretacja (wartościowanie zalet i wad),
– wzorców ras psów wybranej specjalizacji,
- anatomia, morfologia, fizjologia, genetyka i psychologia psa,
– Statut oraz Regulaminy Związku,
– chów i hodowla psów rasowych,
– ocena eksterieru,
- prowadzenie dokumentacji hodowlanej
- organizacja pracy w ringu i techniki sędziowania,
- redagowanie opisu uzasadniającego ocenę psa,
- umiejętność podejmowaniem właściwych decyzji przy ocenie psów,
- stosunek do wystawców.
9. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje kandydata o wyniku egzaminu.
10. W przypadku negatywnego wyniku, ponowny egzamin nie może być przeprowadzony
wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy.
11. Sędziowie kynologiczni otrzymują certyfikat oraz imienną pieczątkę sędziego
kynologicznego, która stanowi własność Związku.
12. Sędziowie z innych organizacji kynologicznych po załączeniu odpowiednich dokumentów
potwierdzających ich uprawnienia mogą ubiegać się o nominację na sędziego w Związku.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.
§ 12 Prawa i obowiązki sędziów kynologicznych
1. Sędzia jest zobowiązany do etycznego i nienagannego zachowanie zarówno w trakcie
sędziowania
jak i w życiu prywatnym.
2. Zabrania się sędziowania na wystawach innych organizacji kynologicznych bez zgody
Związku.
3. Sędzia jest zobowiązany do noszenia identyfikatora oraz używania pieczątki imiennej w trakcie
sędziowania na wystawach.
4. Sędzia powinien co najmniej raz w roku uczestniczyć w konferencji sędziowskiej i szkoleniu
organizowanym przez Kolegium Sędziów.
5. Sędzia ma prawo do:
- wolnego wstępu na wszystkie imprezy kynologiczne organizowane w Polsce przez Związek,
- otrzymywania zwrotu poniesionych kosztów z tytułu sędziowania, zawodów i innych imprez
kynologicznych oraz otrzymywania ryczałtu sędziowskiego w wysokości ustalonej odrębnymi
przepisami,
- zapewnienia przez organizatora wystawy odpowiednich warunków umożliwiających dobre
sędziowanie, tj. nocleg, posiłek, transport z hotelu do wystawy i z powrotem oraz innej pomocy,
- otrzymywania od organizatorów imprez wszelkiej niezbędnej pomocy podczas pełnienia funkcji
sędziego.
6. Sędzia kynologiczny powinien:
- przestrzegać zasad etyki,

-. zawiadomić organizatora imprezy o niemożności sędziowania co najmniej na 30 dni przed
wystawą,
- niezwłoczne zawiadomić na piśmie Zarząd o zmianie adresu bądź nazwiska,
-. potwierdzać sędziom stażystom i asystentom kynologicznym odbyte praktyki,
- przestrzegać wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących w Związku,
- zawsze punktualnie stawić się na miejsce wskazane w programie wystawy,
- opuścić teren wystawy dopiero po całkowitym wypełnieniu wyznaczonych mu zadań,
- kulturalnie zachowywać się na ringu oraz oceniać bezstronnie i rzetelnie wszystkie psy
- być ubrany stosownie do pełnionej funkcji.
7. Zabrania się sędziemu:
- krytykować publicznie innego sędziego, sędziego stażysty lub asystenta kynologicznego,
- zabiegać o zaproszenie do sędziowania,
- korzystać z katalogu wystawowego przed zakończeniem pracy w ringu,
- palić w czasie oceny w ringu,
- spożywać napojów alkoholowych w czasie oceny w ringu,
- używać telefonu w czasie sędziowania,
- oceniać na wystawie, na której sam sędziuje psów będących jego własnością, lub będących
własnością osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo, będącej członkiem jego rodziny,
- wykonywać przeglądu miotów, przeglądów hodowlanych oraz innych przeglądów psów, które
są jego własnością, lub są własnością osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo, będącej
członkiem jego rodziny bądź psów, których był właścicielem w przeciągu ostatnich 6 miesięcy,
- przyjeżdżać na wystawę w towarzystwie wystawcy, którego psy ma oceniać,
- mieszkać ani spotykać się na gruncie towarzyskim z wystawcą, którego psy ma oceniać.
- przyjmować podwójnych lub nawet większej liczby zaproszeń w tym samym terminie.
§ 13 Utrata uprawnień Sędziego kynologicznego
1. Utrata uprawnień sędziowskich może nastąpić:
- na prośbę zainteresowanego,
– jeżeli przerwa w sędziowaniu trwa dłużej niż 5 lat,
- w przypadku ustania członkostwa w Związku.
- w przypadku udowodnienia wykroczenia przeciwko zapisom statutu i regulaminów
obowiązujących
w Związku,
2. Sędziowie podlegają karom nałożonym przez Zarząd Związku.
3. Przewiduje się następujące kary regulaminowe:
- upomnienie,
- nagana,
- odmowa lub odwołanie sędziowania,
- zawieszenie na czas określony,
- skreślenie z listy sędziów.
4. Odwołanie od nałożonej kary przysługuje w terminie 14 dni od doręczenia stosownej decyzji.
5. O ponowne nadanie uprawnień można starać się nie wcześniej niż po upływie 2 lat.
§ 14 Postanowienia końcowe
1. W wyjątkowych sytuacjach, Zarząd na wniosek Kolegium Sędziów może zezwolić na
odstępstwa od niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, decyduje Zarząd Związku
w porozumieniu i po zasięgnięciu opinii Kolegium Sędziów.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

