Pravilnik o razstavah psov v republiki Sloveniji

Na podlagi 35. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije Zbor sodnikov Kinološke zveze
Slovenije na zasedanju dne 14. aprila 2004 v Ljubljani sprejema:

PRAVILNIK O RAZSTAVAH PSOV
V REPUBLIKI SLOVENIJI
1. člen
Pravilnik o razstavah psov v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: pravilnik) zajema vsa
strokovna in organizacijska vprašanja o izvedbi državnih in delno tudi mednarodnih razstav
psov, vključuje in priznava vse veljavne predpise Federation Cynologique Internationale (v
nadaljevanju: FCI) o razstavljanju psov na teh prireditvah, kakor tudi ostale strokovne
pravilnike KZS (v nadaljevanju: PSD KZS).
2. člen
Državna razstava mora obvezno nositi naziv: DRŽAVNA RAZSTAVA PSOV S
PODELITVIJO CAC SLO - priznana od KZS.
Mednarodna razstava mora obvezno nositi naziv: MEDNARODNA RAZSTAVA PSOV S
PODELITVIJO CAC SLO - CACIB - priznana od KZS-FCI.
Ta naziv mora biti obvezno natisnjen na prijavnici in na prvi (naslovni) strani kataloga,
skupaj z logotipom.
3. člen
Katalog mora biti obvezno natisnjen za vsako državno in mednarodno razstavo.
V katalogu morajo biti navedeni vsi udeleženi psi, od začetne številke 1 dalje. Vpisani morajo
biti po tekočih zaporednih številkah, ločeni po pasmi, spolu, ocenjevalnem razredu in
ocenjevalnem krogu. Dodatek h katalogu ni dovoljen.
4. člen
V katalogu mora biti obvezno navedeno ime vodje prireditve ter strokovnega vodje, kakor
tudi ime delegata KZS.
Po končani državni razstavi, mora organizator v 30 dneh brezplačno poslati KZS dva
kataloga, če je razstava mednarodna pa v roku 60 dni štiri kataloge.
Kataloga z državne razstave morata vsebovati naslednje podatke:


eden je prazen (v prvotni obliki),



v drugega se vpiše vse ocene, nazive in kandidature psov ter označi vse manjkajoče
udeležence;

Katalogi z mednarodne razstave pa morajo vsebovati naslednje podatke:


dva sta prazna (v prvotni obliki),



v tretji katalog se vpiše vse ocene, nazive in kandidature psov ter označi vse manjkajoče
udeležence,



v četrti katalog pa se vpiše samo vse mednarodne kandidature psov (CACIB in R.
CACIB).
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5. člen
Poleg navedenih katalogov mora organizator poslati KZS posebej tudi seznam vseh
podeljenih kandidatur v dveh izvodih (posebej za državne in posebej za mednarodne
kandidature). Seznam podpiše strokovni vodja prireditve, ki zanj tudi odgovarja.
Kadar je razstava mednarodna, KZS podeljene kandidature po opravljeni kontroli skupaj s
katalogom pošlje na FCI. Kadar pa je razstava državna, jih KZS zadrži v evidenci zaradi
kasnejše kontrole ob zahtevi po priznanju državnega prvaštva.
6. člen
Državne in mednarodne razstave se praviloma imenujejo po kraju, kjer se organizirajo.
Prijavnice morajo vsebovati natančne podatke o organizatorju, veterinarskih določilih, ki
veljajo na tistem področju, kakor tudi točen opis kraja prireditve, zadnji rok za oddajo
prijavnic, program prireditve, seznam predvidenih sodnikov in razpored psov oziroma pasem,
kakor tudi višino prijavnine in način plačila. Vsebovati morajo tudi predvidene ocene, nazive
in kandidature.
Na vseh materialih mora biti vidno označeno, da je razstava priznana od KZS, pri
mednarodnih razstavah pa še, da je pod okriljem FCI.
Vsi tiskani materiali za razstavo morajo imeti natisnjen tudi enoten simbol, grb ali drug
značilen znak.
7. člen
KZS lahko dovoli organizacij članici organizirati enkrat letno specialno razstavo, na kateri
sodelujejo psi samo ene pasme ali pasemske skupine.
Na specialni razstavi se lahko podeljuje kandidatura CAC SLO ter naziva letni in klubski
prvak. V tem primeru zanjo veljajo ista določila in pristojbine kot za državno razstavo. Ostale
zahteve so opisane v določilih o organizaciji kinoloških prireditev Pravilnika o strokovnem
delu.
8. člen
Vsaka kinološka organizacija ima možnost in pravico na vsaki razstavi psov v soglasju z
organizatorjem prireditve prijaviti specialno razstavo. Ta specialna razstava je v celoti
podrejena pravilom organizatorja. Za njo se ne tiska ločenih prijavnic in kataloga, temveč
morajo biti skupni.
Specialna razstava je lahko za katerokoli pasmo ali pasemsko skupino. Kinološka
organizacija v tem primeru priskrbi vodjo kroga, v soglasju z organizatorjem pa tudi sodnika.
Psi in psice, ki sodelujejo na taki (združeni) prireditvi ne morejo dobiti več kot ene državne
kandidature v enem razstavnem dnevu.
9. člen
Na razstavi lahko sodelujejo le psi s priznanim rodovnikom, stari najmanj štiri mesece
(starost na dan razstave).
Psov, mlajših od štirih mesecev, se ne sme pripeljati na razstavni prostor. Prodaja mladičev na
razstavnem prostoru je strogo prepovedana.
Psi, katerih lastniki živijo na ozemlju naše države, morajo biti vpisani v Rodovno knjigo
KZS. Če niso, se jim bosta ocena in morebitni naziv ali kandidatura priznala šele po vpisu.

2

Pravilnik o razstavah psov v republiki Sloveniji

Pse, ki so bili poleženi v tujini in so last tujih oseb, se lahko ocenjuje le, če so vpisani v
rodovno knjigo, ki jo priznava FCI, in so v katalogu prijavljeni s številko vpisa v tako
rodovno knjigo.
Organizator lahko v pogojih prijavljanja zahteva, da morajo vsi razstavljavci k prijavnici
priložiti tudi fotokopiji rodovnika in potrdila o plačilu prijavnine.
10. člen
Na razstavi ne morejo sodelovati:


psi, ki niso vpisani v katalog,



psi, ki niso vpisani v rodovno knjigo ene od članic FCI,



bolni psi in psice,



psi razstavljavcev, ki so vpisani na posebnem seznamu pri KZS ali FCI in imajo prepoved
razstavljanja.
11. člen

Prijavnice za razstavo morajo biti napisane čitljivo. K prijavnici morajo biti obvezno
priložene vse priloge, ki jih predpiše organizator. Na naslov organizatorja morajo biti poslane
do datuma, ki je naveden v prijavi (upošteva se poštni žig).
12. člen
S podpisom prijavnice se razstavljavec obveže, da bo plačal pristojbino in da bo spoštoval
pravila razstave. Pristojbina za razstavo se praviloma plača ob predaji prijavnice.
Plačilo pristojbine je obvezno ne glede na to, ali je pes sodeloval na razstavi ali ne.
Če niso izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, lahko vodstvo razstave prijavo zavrne. Prijavnice, ki
so prispele po zaključku prijavnega roka, so brezpredmetne.
13. člen
Razstavljavec s podpisom prijavnice jamči za točnost podatkov. Kdor v prijavnici ne navede
resničnih podatkov, zgubi vse pravice in ocene.
Psa je treba prijaviti z imenom, ki ga ima vpisanega v rodovniku.
V prijavnico se lahko vpišejo le potrjeni nazivi (npr.: C.I.B., C.I.T., Ch. SLO, itd., kakor tudi
oznake delovnih izpitov). Oznak kandidatur, kot je CACIB, se ne vpisuje niti takrat, ko je
lastnik o tem že dobil potrditev FCI. Enako se ne vpisujejo nazivi, ki so podeljeni na drugih
prireditvah in niso uradno priznani od FCI.
14. člen
Organizator mora najkasneje 10 dni pred prireditvijo lastnika psa pisno obvestiti o prejemu
njegove prijave. S tem obvestilom se razstavljavca lahko obvesti še o tistih podrobnostih, ki v
prijavi niso bile navedene.
Potrdilo o prijavi je lahko hkrati tudi vstopnica na razstavni prostor.
15. člen
Popadljivi psi morajo nositi nagobčnik. Vodnik mora nagobčnik ob vstopu v ocenjevalni krog
sneti. Če sodnik meni, da bi ga pes lahko napadel oziroma ugriznil, ga lahko izloči iz
ocenjevalnega kroga. Sodnik lahko izloči tudi psa, ki se ne pusti pregledati. Sodnik mora
izločitev in razlog zanjo vpisati v ocenjevalni list.
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16. člen
Lastnik odgovarja za vso škodo, ki jo povzroči njegov pes.
Priporoča se, da organizator prireditev zavaruje. Organizator ne prevzema nobene
odgovornosti za poškodbe in imetje razstavljavcev.
17. člen
Razstavljavci morajo pse pripeljati na razstavo v času, ki je označen na prijavnici kot čas za
dovod psov. Pes mora imeti ustrezno ovratnico in vrvico.
Če je prireditev organizirana tako, da so psi nameščeni v boksih, smejo psi načeloma zapustiti
bokse le v času ocenjevanja. Če so boksi odprti, mora razstavljavec psa privezati tako, da pes
ne more samovoljno zapustiti boksa. Organizator lahko proti plačilu postavi skupinske zaprte bokse; v njih se psi prosto gibljejo.
18. člen
Razstavljavec mora ob vstopu v ocenjevalni krog na vidnem mestu nositi kataloško številko
psa, ki ga vodi.
19. člen
Organizator razstave izbira in vabi sodnike po lastni presoji. Na državnih razstavah mora biti
razmerje domačih in tujih sodnikov najmanj 70/30, na mednarodnih pa 60/40.
Vsi sodniki, ki ocenjujejo na državni ali mednarodni razstavi, morajo biti poimensko
navedeni v katalogu ob popisu pasem, ki so jim dodeljene za ocenjevanje.
Poimensko morajo biti navedeni tudi sodniki, ki ocenjujejo zaključni program - “defile
prvakov”.
20. člen
Razstavljavec nima pravice zahtevati, da mu psa oceni tisti sodnik, ki je bil imenovan v
prijavnici ali v katalogu, prav tako tudi ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov, ki bi
nastali v zvezi s tem.
21. člen
Sodnik se mora javiti pri organizatorju razstave na prej določenem kraju in ob dogovorjenem
času, da bo lahko opravil svojo funkcijo.
Prireditvenega prostora ne sme zapustiti do uradnega zaključka razstave oziroma razstavnega
dne.
22. člen
Sodnik ali člani njegove ožje družine nimajo pravice razstavljati nobenega psa na razstavi, na
kateri ta sodnik sodi. Na ostalih prireditvah pa lahko sodnik razstavlja le pse, ki so v njegovi
lasti, v lasti članov njegove ožje družine oziroma so iz njegove vzreje.
23. člen
Vsak sodnik, ki sodeluje na razstavi, ima pravico do povračila potnih stroškov, kakor tudi do
plačila za strokovno delo. Pod stroški sodnika se smatra:


potni stroški: vlak 1. razreda oziroma spalnik, kilometrina ali letalo; do uporabe spalnika
in letala je upravičen na relaciji večji kot 300 kilometrov in po predhodnem dogovoru z
organizatorjem,



prenočitev: hotel - dvoposteljna soba v hotelu, najmanj “B” kategorije,
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dnevnice: najmanj v višini, ki jo predpisuje cenik KZS, organizator pa jo lahko poveča;
sodnik, ki prebiva v kraju prireditve, ima pravico do dnevnice, ni pa upravičen do
nočnine,



strokovno delo oziroma terenski dodatek: najmanj v višini veljavnega cenika KZS
(najmanj 25 Eurov).
24. člen

Pasme se razporejajo po skupinah, ki jih določa Pravilnik FCI o razstavah. Seznam pasem je
priloga Pravilnika o strokovnem delu.
25. člen
Ocenjevalni krogi se oblikujejo na najprikladnejši način, ki omogoča nemoten potek
prireditve. Ocenjevalni krog mora biti velik najmanj 48 kvadratnih metrov (6 x 8 metrov); pri
pasmah, ki se jih preizkuša tudi v teku, pa najmanj 400 kvadratnih metrov (20 x 20 metrov) z
dvojno ogrado. Biti mora ograjen in opremljen z napisom, ki vsebuje: številko kroga, pasmo,
ki se v krogu ocenjuje, ime in priimek sodnika ter iz katere države prihaja.
V ocenjevalnem krogu se v času ocenjevanja lahko ob razstavljavcih zadržujejo le sodnik,
prevajalec, sodniška pripravnika, zapisnikar in vodja kroga; v ocenjevalni krog lahko vedno
vstopi delegat KZS ali pa vodilni organizatorji.
Na državnih in mednarodnih razstavah sodnik, sodniški pripravnik, vodja kroga, zapisovalec
oziroma prevajalec ne smejo med delom v ocenjevalnem krogu uporabljati kataloga
prireditve. Če tega določila navedeni kljub opozorilu delegata KZS ne upoštevajo, mora ta
zahtevati od strokovnega vodje prireditve odstranitev kršiteljev iz ocenjevalnega kroga.

26. člen
Organizator mora postaviti ocenjevalne kroge tako, da sodniki nemoteno delajo, še posebej,
da jih ne ovirajo gledalci. Za nemoteno delo v ocenjevalnem krogu mora organizator
upoštevati še navodila iz poglavja o P o organizaciji kinoloških prireditev PSD.
Sodniku v ocenjevalnem krogu pomaga vodja kroga, ki opravlja vsa tehnična dela po
navodilu sodnika in v skladu z določili organizatorja. Za vodjo kroga se lahko imenuje le
osebo, ki ustreza določilom iz poglavja katalog kinoloških nazivov PSD.
Če je sodnik iz druge države, mu mora organizator priskrbeti prevajalca, ki mora obvezno
poznati kinološko terminologijo. Zaželeno je, da je prevajalec sodniški pripravnik ali sodnik.
Tuji sodnik narekuje oceno v enem od štirih uradnih jezikov FCI; prevajalec lahko oceno
sproti prevaja v slovenski jezik ali pa jo piše v narekovanem jeziku in po končanem
ocenjevanju ocene prevede na željo razstavljavcev.
Organizator sodniku tudi določi zapisovalca. Po odločitvi organizatorja se ocenjevalni listi
pišejo s pisalnimi stroji ali ročno, razen splošnih podatkov, ki morajo biti računalniško ali s
pisalnim strojem napisani že vnaprej.
Ocenjevalni listi morajo biti logično sestavljeni in čitljivo napisani; izpolnjeni morajo biti v
dveh izvodih: enega dobi razstavljavec, drugega pa obdrži organizator.
27. člen
Praviloma organizator razstave v program vključi tudi tekmovanje Otrok in pes - “Junior
handling”. V tem primeru mora zagotoviti poseben ocenjevalni krog in upoštevati veljavne
smernice in pravila FCI ter določila Pravilnika o Junior handlingu.
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28. člen
Na razstavah se pse razporeja v razrede. Razredi so obvezni in neobvezni - po želji
organizatorja.
OBVEZNI RAZREDI SO:


razred mladih - prijavljajo se psi, stari od 9 do 18 mesecev;



odprti razred - prijavljajo se psi, stari od 15 mesecev dalje;



razred delovnih - prijavljajo se psi z opravljenim delovnim izpitom, ki ga za pasmo
predpisuje pravilnik FCI - k prijavi se obvezno priloži fotokopijo dokumenta FCI o
opravljenem izpitu; izjemoma se lahko v ta razred le na državnih prireditvah prijavljajo
tudi psi, ki imajo opravljen izpit reševalnega psa 1. stopnje po veljavnem pravilniku KZS;



razred prvakov - obvezno se prijavljajo psi, ki že imajo naziv “PRVAK SLOVENIJE V
LEPOTI”; v ta razred ni obvezno prijaviti psov, ki imajo že naziv mednarodnega prvaka v
lepoti oziroma prvaka v lepoti katere druge države članice FCI; (velja le za prvake v
lepoti, ne pa v delu); k prijavi se obvezno priloži tudi fotokopijo dokumenta o prvaštvu.

NEOBVEZNI RAZREDI SO:


razred mladičev - prijavljajo se psi od 4. do 6. meseca starosti,



razred najmlajših - prijavljajo se psi od 6. do 9. meseca starosti,



razred vmesnih - prijavljajo se psi od 15. do 24. meseca starosti,



razred veteranov - prijavljajo se psi, stari od 8 do 10 let starosti,



razred seniorjev - prijavljajo se psi, stari nad 10 let,



razred izven konkurence - prijavljajo se psi s pogojnim rodovnikom in drugi, ki jih
predvidi organizator.

Pse se ocenjuje ločeno po spolu. Psa se lahko prijavi le v en ocenjevalni razred.
O pogojih prijavljanja psov v obvezne in neobvezne razrede mora prireditelj obvestiti
razstavljavce v prijavnicah in katalogu.
Na specialnih razstavah, kjer se ocenjuje le eno pasmo psov, lahko prireditelj v okviru
predpisanih obveznih razredov, pse razporedi tudi v podskupine po lastni presoji.
Prerazporeditev iz razreda v razred lahko izvede le strookovni vodja razstave ob predhodnem
soglasju delegata KZS. Razlog za prerazporeditev je lahko le tehnična napaka organizatorja
ali prijavitelja.
29. člen
Poleg posamezne prijave v ocenjevalni razred se psa lahko prijavi še v naslednji skupini:


par - tvorita pes in psica iste pasme, ki sta na dan razstave last iste osebe in na dan
razstave pozitivno ocenjena,



vzrejna skupina - tvorijo jo najmanj trije psi istega vzreditelja, ki so na dan razstave
pozitivno ocenjeni; psi so lahko v lasti različnih oseb.

Vzrejne skupine in pare se lahko prijavi že s prijavnico ali pa do določene ure na sami
razstavi, kot določi organizator. Vzrejno skupino lahko prijavi le vzreditelj.
30. člen
Razstavljavec mora psa pravočasno pripeljati v ocenjevalni krog, prav tako mora zaradi
lastnega interesa paziti, da je njegov pes v katalogu pravilno vpisan (na morebitno napako
opozori vodjo kroga).
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Kadar je pes pripeljan na ocenjevanje prepozno, ga sodnik sicer lahko oceni, vendar pes
izgubi pravico do naziva in kandidature.
Če je pes odpeljan iz ocenjevalnega kroga pred začetkom ali med ocenjevanjem, pomeni da
lastnik ne želi sodelovati na ocenjevanju, kar mora sodnik navesti v ocenjevalnem listu
(“Odstopil od ocenjevanja”).
Če pes iz kakršnegakoli vzroka ni ocenjen, razstavljavec nima pravice do vračila vpisnine ali
kakršnihkoli drugih stroškov.
31. člen
Psi, prijavljeni v razredu mladičev in v razredu najmlajših, se opisujejo z:


zelo perspektiven,



perspektiven,



neperspektiven.

V vseh drugih razredih se pse ocenjuje z ocenami, ki so navedene v Pravilniku o strokovnem
delu.
32. člen
Na državnih in mednarodnih razstavah lahko dobijo psi poleg ocen tudi kandidature, katere se
podeli ločeno po spolu le odlično ocenjenim, ne glede na število prijavljenih v konkurenci. Za
njih razstavljavec prejme poseben karton.
Kandidature so naslednje: CACIB, rezervni CACIB, CAC SLO in rezervni CAC SLO.
Pri podelitvi kandidatur CACIB in R. CACIB je treba upoštevati mednarodni pravilnik; pri
podelitvi CAC SLO in R. CAC SLO pa določila tega pravilnika.
Kadar se v enem razredu ne podeli CAC SLO, se ne sme podeliti niti R. CAC SLO. Psi, ki so
že “Prvaki Slovenije v lepoti (Ch. SLO)”, lahko sodelujejo za CAC SLO; v primeru podelitve
ta kandidatura pripade drugouvrščenemu, ki je prejel R. CAC SLO.
Na vseh kartonih mora biti napisan naziv prireditve, kandidatura oziroma naziv ter prostor za
kataloško številko, datum in podpis sodnika. Obliko za vse navedene kartone predpišeta
enotno za vse državne in mednarodne prireditve Komisija za prireditve in Strokovni svet
KZS. Poseben karton prejme tudi prejemnik naziva “Prvak razreda mladih” in “Prvak pasme
B.O.B.”
33. člen
Postopek podelitve nazivov in kandidatur na državnih razstavah je naslednji:
PRVAK RAZREDA MLADIH
Ta naziv lahko podeli sodnik najlepšemu, z oceno Odlično I. ocenjenemu psu in psici v tem
razredu.
CAC SLO
To kandidaturo lahko podeli sodnik v razredih odraščajoših, odprtem razredu, razredu
delovnih in prvakov psu in psici, ki sta v teh razredih dobila oceno Odlično I (pri pasmi, kjer
se podeljuje več kandidatur CAC, je treba pri podelitvi upoštevati merila FCI).
R. CAC SLO
To kandidaturo lahko podeli sodnik drugouvrščenemu psu in psici v razredih odraščajočih,
odprtem razredu, razredu delovnih in prvakov; to pomeni, da sta dobila oceno Odlično II.
PRVAK RAZREDA VETERANOV
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Ta naziv lahko podeli sodnik najlepšemu odlično ocenjenemu psu in psici, ki sta v tem
razredu dobila oceno Odlično I.
V primeru zadostnega števila odlično ocenjenih psov mora sodnik razvrstiti pse in psice na
prvih štirih mestih (Odlično I do Odlično IV). Sodnik razvršča le odlično ocenjene pse in
psice.
34. člen
PRVAK PASME
Za ta naziv tekmujejo psi in psice, ki so prejeli: naziv “Prvak razreda mladih” in vsi, ki so
prejeli CAC SLO ter naziv “Prvak razreda veteranov”.
35. člen
PRVAK PASEMSKE SKUPINE
Na razstavah tekmujejo za ta naziv vsi prvaki pasem. Vse prvake pasem se razvrsti v deset
pasemskih skupin FCI; v zaključnem tekmovanju (“defile” prvakov) izberejo imenovani
sodniki deset zmagovalcev pasemskih skupin.
PRVAK RAZSTAVE
Za ta častni naziv tekmuje vseh deset prvakov pasemskih skupin.
Kadar je razstava dvodnevna, se lahko izbere še “PRVAKA RAZSTAVNEGA DNE”, ki
nato skupaj tekmujeta za naziv “PRVAK RAZSTAVE”.
Prvake zaključnega tekmovanja (najlepši par, …) kakor tudi pasemskih skupin in prvaka
razstave izbira samo en sodnik.
Prvake pasemskih skupin lahko izbira le tisti sodnik, ki ima opravljen izpit za celo pasemsko
skupino, prvaka razstave pa lahko izbira le pooblaščeni sodnik.
36. člen
Na državnih in mednarodnih razstavah se ocenjuje le tiste pse, ki so vpisani v katalog. Sodnik
nima pravice ocenjevati psov, ki niso vpisani v katalog oziroma niso navedeni v sodniški
beležnici.
Sodnik nima pravice do vpogleda v katalog niti pred niti med samo prireditvijo, na kateri
sodi. Da bi svoje delo lahko nemoteno opravljal, mu mora organizator sestaviti sodniško
beležnico, v katero so vpisani podatki o psih, ki jih bo ocenjeval (pasma, kataloška številka,
spol, razred), razen imena psa in lastnika; poleg pa mora biti še prostor za opombe. Enako
sodniško beležnico mora imeti tudi vodja kroga.
37. člen
Na vseh državnih in mednarodnih razstavah psov vseh pasem je organizator dolžan priskrbeti
in podeliti v zaključnem programu pokal za “NAJLEPŠEGA SLOVENSKEGA
AVTOHTONEGA PSA”.
38. člen
Sodnik sodi po lastni presoji, vendar v skladu s standardi FCI in po pravilih KZS oziroma
FCI; samostojno odloča o svojem delu: opis psa, podelitev ocene, izbira naziva, kandidature
itd. Njegove odločitve o podelitvi kandidatur so pravnomočne, ko jih potrdi KZS, medtem ko
so odločitve o ocenah veljavne takoj, ko jih podeli.
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39. člen
Sodniku pri delu lahko pomagata največ dva sodniška pripravnika, ki delata izključno po
njegovih zahtevah. Sodnik in sodniška pripravnika morajo opravljati samo tista dela, ki so
povezana z ocenjevanjem.
40. člen
Sodnik mora pričeti ocenjevanje v času, ki je določen po programu, organizator pa mu mora
to omogočiti.
Da bi ocenjevanje potekalo nemoteno, mora organizator imenovati tehnično-informativno
službo, ki daje vse informacije o poteku razstave.
41. člen
Sodnik se mora strogo upoštevati zaporedje ocenjevanja, kot je navedeno v katalogu. Če
sodnik ocenjuje več pasem, mora najprej končati ocenjevanje in podeliti vse predvidene
nazive in kandidature v eni pasmi, potem pa lahko začne ocenjevati naslednjo pasmo.
Če eno pasmo ocenjujeta dva ali več sodnikov, o podelitvi nazivov in kandidatur odločajo
skupaj.
Število psov, ki jih v ocenjevalnem krogu oceni en sodnik, naj praviloma ne bo manjše od 35
in ne večje od 60.
Sodnik mora enakovredno ocenjevati pse, ki imajo rezane ali nerezane uhlje in repe, če ni s
standardom pasme FCI to posebej določeno.
Sodniku ni treba razstavljavcu ustno obrazložiti ocene, ki jo je dal psu in podpisal na
ocenjevalnem listu. Zaželeno pa je, da sodnik javno pove svojo odločitev o dodelitvi naziva in
kandidature.
Sodnik mora lastnoročno podpisati vse ocenjevalne liste, kakor tudi kartone.
42. člen
Za nemoten potek prireditve mora skrbeti organizator. V ta namen imenuje več komisij,
katerih člani morajo nositi vidne oznake. Člani organizacijskega odbora, ki so poimensko
navedeni v katalogu prireditve, ne smejo razstavljati oziroma voditi svojega ali tujega psa na
sami prireditvi.
Osebe, ki ne upoštevajo pravil, ki jih navede organizator v katalogu, se lahko takoj odstrani s
prireditve. V primeru večjih kršitev pa se jih lahko tudi kaznuje po določilih, ki so navedeni v
Pravilniku o disciplinski odgovornosti.
Vse nesporazume in vse pisne pritožbe na razstavi rešuje delegat KZS.
43. člen
Po končani prireditvi morajo vsi psi in njihovi vodniki zapustiti razstavni prostor v času, ki ga
določi organizator.
Kdor samovoljno in predčasno zapusti razstavni prostor, izgubi pravico do nagrad, podeljenih
nazivov in kandidatur.
Izjemoma lahko razstavljavec s psom zapusti razstavni prostor za krajši čas; plačati mora
kavcijo, ki se mu ob vrnitvi s psom na razstavni prostor vrne. Višina in način plačila kavcije
morata biti natančno opisana v katalogu.
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44. člen
O načinu podelitve nagrad odloča organizator. Sodnik v ocenjevalnem krogu izroča
praviloma le ocenjevalne liste, kartone z nazivi in morebitne diplome; druge nagrade pa se
izročajo na koncu prireditve na slovesen način.
45. člen
Na razstavah praviloma ne smejo sodelovati psi, ki so že bili ocenjeni z oceno nezadostno.
Ker sodnik nima pravice pregleda rodovnika, ocenjuje vse pse, ki so vpisani v katalog.
Sodnika, ki bi od razstavljavca zahteval rodovnik, mora delegat KZS nemudoma opozoriti.
Če opozorjeni sodnik ne upošteva navodil delegata, ga le-ta predlaga v disciplinski postopek.
V primeru spornih zadev imata pravico do vpogleda v rodovnik le delegat KZS ter strokovni
vodja prireditve.
Po končanem ocenjevanju mora sodnik predati organizatorju ocenjevalne liste in kopijo
sodniškega poročila (sodniško beležnico), v katero je vpisal vse ocene, nazive in kandidature.
Sodnik mora overoviti vse dokumente, ki jih preda organizatorju, s svojim podpisom.
46. člen
Prireditelj mora po prejemu računa, ki mu ga izstavi KZS, v zakonskem roku poravnati vse
finančne obveznosti do KZS po veljavnem ceniku.
47. člen
Če bi lahko prišlo zaradi višje sile do preklica prireditve, mora organizator le-to na
najustreznejši način zavarovati.
48. člen
Na državnih in mednarodnih razstavah se pri posameznih pasmah lahko podeli več kandidatur
CAC SLO in R. CAC SLO. Te pasme so označene v Seznamu pasem psov FCI. Za
kandidature PRM, CACIB in R. CACIB pa je pri vsaki posamezni pasmi treba upoštevati
določila FCI o številu teh kandidatur.
49. člen
Za strokovno tolmačenje določil tega pravilnika je pristojen Strokovni svet KZS.
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika lahko sprejema Skupni zbor sodnikov KZS.
Vse organizacije članice KZS in vsi strokovni organi KZS morajo s sprejetjem tega pravilnika
uskladiti vse svoje strokovne akte v roku enega leta od dneva njegovega sprejetja.
Ta pravilnik je sprejel Zbor sodnikov KZS dne 16. aprila 2004 in začne veljati osmi dan po
objavi v glasilu KZS - Kinolog.
S tem preneha veljati Pravilnik o razstavah z dne 5. 2. 1994.
Predsednik zbora sodnikov

Predsednik strokovnega sveta KZS

Sašo Novak l.r.

Jože Vester l.r.
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