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Opomba:
Vsi opisi, ki se nanašajo na osebe, veljajo za vse kandidate/sodnike obeh spolov.
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1. Splošno
Vsi navedeni predpisi, od točke 1 do vključno točke 8, obvezujejo vse v FCI včlanjene nacionalne
kinološke organizacije in pogodbene članice, ki jih morajo upoštevati kot MINIMALNE POGOJE,
ki jih FCI postavlja nacionalnim kinološkim organizacijam, članicam FCI (v nadaljevanju FCI NO),
za sprejem posameznika z zakonitim prebivališčem (v nadaljevanju stalnim bivališčem) v državi
FCI NO med IGP sodnike. FCI NO lahko določijo tudi dodatne pogoje in lastne splošne pogoje.
Pod nobenim pogojem pa veljavna pravila v določeni državi ne smejo biti v nasprotju s tem
pravilnikom.

2. MINIMALNE ZAHTEVE GLEDE PRIJAV, IZOBRAŽEVANJA, IZPITOV IN
IMENOVANJA IGP FCI SODNIKOV
Prijave kandidatov za opravljanje sodniškega izpita IGP morajo potekati skladno s pravili FCI-NO
tiste države, v kateri imajo prijavljeno stalno bivališče. Organizacija šolanja za kandidate,
priprava izpitov in imenovanja sodnikov IGP je obveznost vsake FCI-NO. Program šolanja, ki naj
bi ga opravili kandidati za sodnike IGP, morajo biti skladni z uradnimi predpisi FCI-NO, v kateri
ima kandidat prijavljeno stalno bivališče.
Nacionalne organizacije FCI morajo zagotoviti izobraževanje, ki kandidatom za sodnike IGP
omogoča pridobivanje vsega potrebnega znanja in mora ustrezati minimalnim zahtevam,
določenim s tem pravilnikom. Pripraviti morajo tudi dovolj zahtevne izpite ter skrbeti za
imenovanje in napredovanje sodniškega kadra. Izobraževanje sodniškega kadra IGP mora
obsegati vse potrebno osnovno znanje.
FCI-NO morajo redno organizirati programe izobraževanja za kandidate IGP. Enak program
izobraževanja naj bi veljal tudi za že imenovane sodnike IGP, ki želijo po daljši odsotnosti svoje
znanje osvežiti (5 let).
Kandidati za sodnike IGP morajo opraviti celoten predvideni program šolanja pred opravljanjem
pisnega izpita.
Če želi pridobii naziv mednarodni sodnik IGP, ki ga priznava FCI, mora kandidat zpolnjevati
zaslednje minimalne pogoje:
1)
Starost: dosežena formalnopravna polnoletnost in poslovna sposobnost po veljavnih
zakonih države članice (ali pogodbene članice FCI) FCI.
2) Ob prijavi za opravljanje sodniškega izpita mora kandidat dokazati, da je najmanj 2 psa
uspešno izšolal do najvišje stopnje IGP ali, da je z najmanj enim psom uspešno nastopil na
državnem ali mednarodnem prvenstvu po najvišji stopnji IGP.
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3) Kandidat mora izpit opravljati pri komisiji, ki jo imenuje njegova FCI-NO. Izpit mora obsegati
teoretični in praktični del.
Potrebno je zadovoljivo poznavanje naslednjih področij:
a. Anatomije, morfologije in gibanje psa
b. Poznavanje vedenja psov
c. Vedenja, načel in tehnike sojenja
d. FCI pravilnikov in navodil za sodnike ter ostalih dodatnih pravil
e. Določil izpitnega pravilnika
Kandidat mora pisni del izpita opraviti s »pozitivno« oceno.
Temeljito poznavanje pravil je eden izmed najpomebnejših dejavnikov pri ocenjevanju.
Usposobljen sodnik IGP mora natančno poznati FCI pravilnike za ocenjevanje dela psov športnih
pasem, saj je od tega odvisno sprejemanje pravilnih odločitev v vsakem segmentu, ki ga
presoja.
Praktični del šolanja mora kandidatu nuditi vpogled v celotno poznavanje in interpretacijo vseh
pravil in predpisov ter mu omogočiti spoznavanje dela na terenu. Uspešno mora opraviti
praktično izobraževanje, na določenem številu stažiranj. Predpogoj za delo na terenu je
uspešno opravljen pisni del izpita. Vsaka FCI-NO mora določiti trajanje in obseg praktičnega
dela izobraževanja.
Praktično delo mora potekati pod nadzorom priznanih in izkušenih sodnikov FCI IGP (t.i. FCI IGP
mentorji). Te mentorje IGP predlaga FCI- NO, pogoj metorstvo je najmanj 5 letno delo z
nazivom mednarodni sodnik FCI IGP.
Za vse pse, ki jih je kandidat med šolanjem ocenjeval, mora sestaviti poročilo in ga predati
odgovornemu sodniku mentorju. Ob zaključku šolanja mora mentor uradni in odgovorni
komisiji predati poročilo o delu kandidata.
Po uspešno zaključenem praktičnem delu šolanja mora kandidat opraviti še praktični izpit.
Praktični izpit se lahko opravlja pred komisijo. Možno je tudi opravljanje izpita samo v
prisotnosti sodnika, ki ga za to delo določi FCI- NO. V tem primeru mora sodnik izpraševalec
izpitni komisiji FCI-NO posredovati poročilo z opisom dela kandidata in priložiti oceno dela
kandidata.
Po tem, ko FCI-NO kandidata uradno potrdi in ga vpiše na seznam sodnikov IGP, mora le- ta v
državi svojega stalnega bivališča najmanj 2 leti soditi na minimalno 8 državnih preizkušnjah/
tekmah. Šele po izpolnitvi teh pogojev sme soditi na mednarodnih FCI tekmovanjih s podelitvijo
naziva FCI-CACIT izven svoje države.
4) Vsaka FCI-NO (ali pogodbena članica FCI) sme, kot članica FCI na seznam sodnikov vpisovati
samo osebe, ki izpolnjujejo vse zgoraj navedene pogoje. Seznam sodnikov mora stalno
posodabljati. Enkrat letno mora FCI-NO seznam sodnikov poslati tajništvu FCI, kopijo pa
sekretarju komisije za delovne pse pri FCI. Iz seznama mora biti jasno razvidno, kateri sodniki
izpolnjujejo pogoje za sojenje na CACIT tekmovanjih.
5) Vsak sodnik IGP ali kandidat za sodnika IGP, ki več kot 3 leta živi v tuji državi, ki ni njegova
matična je dolžan nadaljevati šolanje in pridobiti soglasje za delo sodnika v državi, kjer trenutno
živi.
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3. Opredelitev sodnikov IGP znotraj FCI
Sodnik IGP-NO je lahko:
Državni sodnik IGP
Mednarodni sodnik FCI IGP
FCI-NO mora popolne podatke o vsakem sodniku IGP, ki izpolnjuje pogoje za sojenje v tujini,
posredovati FCI.
a) Državni sodnik IGP je oseba, ki ima znotraj svoje FCI-NO pravico sojenja samo na državnih
prireditvah.
b) Mednarodni sodnik FCI IGP je oseba, ki znotraj svoje FCI-NO in skladno z mednarodnimi
pravili IGP za ocenjevanje dela psov športnih pasem in psov sledarjev, izpolnjuje pogoje za
sojenje na uradnih FCI tekmovanjih.
c) Kandidati za mednarodnega sodnika IGP morajo obvladati vsaj enega izmed uradnih jezikov
FCI. Poleg tega morajo kandidati najmanj 2 leti uradno in redno soditi na državnih prireditvah.
Pri tem je pomembna predvsem strokovna usposobljenost kandidata.
Sodnik IGP mora imeti po opravljenem izpitu in imenovanju za državnega sodnika IGP, najmanj
5 let delovnih izkušenj predno sme soditi na FCI svetovnih prvenstvih. Vsaka FCI-NO je dolžna
spoštovati načelo, da lahko mednarodni sodnik IGP postane samo oseba, ki je zaradi
dolgoletnega dela na tem področju primerno izkušena. Informacije o priznanju in imenovanjih
mednarodnih sodnikov morajo FCI-NO posredovati tajništvu FCI in sekretarju komisije za
delovne pse pri FCI.

4. Splošni pogoji za imenovanje sodnikov IGP
Na mednarodnih tekmovanjih s podelitvijo naziva FCI-CACIT smejo soditi samo sodniki FCI IGP,
ki so navedeni na seznamu FCI-NO in izpolnjujejo vse navedene pogoje.
Sodnik FCI IGP, ki že 5 let ali dlje ni več aktiven, mora za ponovno pridobitev dovoljenja za
sojenje opraviti praktični preizkus. Pri praktičnem preizkusu mora FCI-NO preveriti strokovno
usposobljenost sodnika IGP.
Sodnik IGP, ki se iz države, članice FCI, preseli v drugo državo, ohrani sodniški naziv. Vendar
mora pri FCI-NO nove države pridobiti dovoljenje za sojenje, za katerega je v prvi državi že
opravil izpite in pridobil imenovanje pod pogojem, da ni ali ni bil v disciplinskem postopku.
Sodnik IGP mora prošnjo za sojenje pri novi FCI-NO vložiti v roku največ treh let po spremembi
stalnega bivališča. Nova FCI-NO s podelitvijo dovoljenja sojenja prevzame vso odgovornost za
sodnika IGP.
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5. Splošne dolžnosti sodnikov IGP
Pri sojenju na prireditvah v državah, ki niso članice FCI, mora medarodni sodnik FCI IGP vedno
spoštovati veljavna FCI pravila, če le-ta niso v nasprotju z veljavnimi nacionalnimi zakoni. V
nobenem primeru se pravila ne smejo razlagati na način, ki bi lahko škodil zdravju psa.
Sodnik IGP se mora na vsako prireditev pripraviti tako, da natančno preuči vse potrebne
predpise in pravilnike.
Sodnik IGP mora vedno in povsod preudarno opravljati svoje delo. S sodniškimi kolegi,
tekmovalci in udeleženci prireditve mora ravnati spoštljivo ter se obnašati skladno s splošno
veljavnimi pravili etike.

6. Potni stroški in zavarovanja
a. Potni stroški
Običajni potni stroški vključujejo kilometrino (višino kilometrine določi in objavi upravni odbor
FCI), stroške parkiranja, prevoze z vlakom, avtobusom, taksijem in letalske prevoze (cena
normalne vozovnice v ekonomskem razredu, ki vsebuje zavarovanje za primer odpovedi ter
možnost spremembe poleta) in vse obroke na poti do prireditve. Organizator mora sodniku
potne stroške povrniti ob prihodu razen v primeru drugačnega dogovora.
Poleg zgoraj navedenih potnih stroškov prejme sodnik FCI IGP za sojenje na svetovnih
prvenstvih, mednarodnih in izbirnih tekmovanjih plačilo/dnevnico (pokritje vseh stroškov
zavarovanja) za vsak dan potovanja in sojenja.
Sodnik in organizator lahko glede nadomestila stroškov skleneta tudi dogovor, ki odstopa od
zgoraj navedenih navodil. V primeru, da takšen dogovor ne obstoja, je potrebno spoštovati
opisana navodila.
Sodnikom IGP svetujemo, da vse finančne dogovore z organizatorjem sklenejo pred prihodom, v
obliki pogodbe ali pisnega sporazuma, ki je zavezujoč za obe stranki.
b. Zavarovanja
Ob vabilu na sojenje v tujini naj bi vsak sodnik IGP sklenil pogodbo o zavarovanju (odpoved
letalskega poleta, nesreča, itd.). Glede na veliko število tovrstnih možnosti, ki jih ponujajo
države članice FCI (in pogodbene članice FCI), naj bi sodnik IGP za sklepanje zavarovanj
upošteval naslednja navodila:
Sodnik IGP, ki pogosto sodi v tujini, naj sklene celoletno zavarovalno pogodbo. Sodnik IGP, ki le
redko sodi v tujini naj sklene zavarovalno pogodbo za vsako tekmovanje posebej.
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7. Vedenje
1. Splošno
Vsi sodniki IGP iz vseh držav, članic FCI (in pridruženih članic FCI), s svojim delom opravljajo
pomembno nalogo na področju mednarodne kinologije. Njihovo vedenje mora biti korektno,
zanesljivo in vzorno, tako med opravljanjem sodniškega dela, kot tudi v zasebnem življenju.
Zatorej veljajo naslednja določila:
- Sodnik IGP na prireditev, kjer opravlja sodniško delo, ne sme prihajati z zamudo.
 Prireditveni prostor sme zapustiti šele, ko je svoje delo v celoti zaključil.
 Sodnik IGP ne sme kritizirati dela drugega sodnika.
 Prošnje za doseganje določenega rezultata v nobenem primeru ne smejo vplivati na
delo sodnika IGP.
 Sodnik IGP, pred pričetkom sojenja ali med delom, ne sme imeti vpogleda v katalog.
 Vedenje sodnika IGP, kjer opravlja sodniško delo mora biti brezhibno. Vse pse mora
ocenjevati enakovredno in nepristransko. Obleka sodnika mora biti čista in primerna
delovnim razmeram. Sodnik IGP mora vedno delovati obzirno in vljudno.
 Sodnik IGP na tekmovalnem prostoru ne sme kaditi.
 Sodnik IGP na tekmovalnem prostoru ne sme piti alkoholnih pijač.
 Sodnik IGP med opravljanjem svojega dela ne sme telefonirati.
 Sodnik IGP na prireditvi, kjer opravlja sodniško delo, ne sme prijaviti ali voditi psa.
 Partner, družinski člani ali druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s sodnikom
IGP, na prireditvi, kjer opravlja sodniško delo, ne smejo prijaviti na tekmovanje ali na
tekmovanju voditi psa.
 Sodnik IGP mora biti lastnik ali solastnik psa, s katerim sodeluje na prireditvi, kjer se
podeljuje naziv FCI-CACIT.
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2. Navodila za sodnike IGP
a. Kolikor delujejo kot sodniki FCI, lahko mednarodni sodniki FCI IGP sodijo in podeljujejo
kvalifikacije, uvrstitve, nazive ali nagrade na prireditvah, izvedenih v skladu s predpisi FCI na
vseh prireditvah, ki jih organizira nacionalna organizacija ali klub (društvo), ki pripadajo FCI
(FCI-NO).
• V tem primeru mora povabljen sodnik pridobiti soglasje za sojenje, ki ga odobri FCI-NO
države, v kateri ima zakonito prebivališče.
• Tudi na vseh prireditvah, ki jih organizirajo pogodbene članice FCI ali z njimi povezani klubi,
mora povabljen sodnik pridobiti soglasje za sojenje, ki ga odobri FCI-NO države, v kateri ima
zakonito prebivališče.
Poleg tega lahko mednarodni sodniki FCI IGP, če ne delujejo kot sodniki FCI sodelujejo na
naslednjih prireditvah:
•
•

na vseh prireditvah, ki jih organizirajo države ali klubi povezani z njimi in niso člani (ali
pogodbeni člani) FCI in se izvajajo v skladu s predpisi teh držav ali klubov povezanih z njimi.
Vendar sodniki ne morejo podeliti nobenih kvalifikacij, uvrstitev, naslovov ali nagrad, ki jih
priznava FCI (na primer; rezultati,uvrstitve, nagrade in nazivi, ki so jih psi dobili, jim ne dajejo
nikakršne pravice do kakršne koli nadaljne uveljavitve pri FCI). Poleg tega morajo dovolj
jasno povedati, da ne delujejo kot sodniki FCI.

b. Ob prejemu vabila za sojenje v tujini, se mora sodnik IGP prepričati, da FCI priznava
organizacijo prireditve ali da prireditev poteka v pristojnosti FCI. Pogoji so opisani
pod točko; a.
c. Sodnik FCI IGP je dolžan preveriti, če je klub (društvo), ki organizira prireditev, uradni član
FCI-NO ali član pogodbene partnerice FCI. Pogoji so opisani pod točko; a.
d. Sodnik FCI IGP, ki sodi v tujini, mora tekoče govoriti vsaj enega izmed štirih uradnih FCI
jezikov (angleščina, francoščina, nemščina ali španščina). V primeru, da sodnik FCI IGP tega
pogoja ne izpolnjuje, mora organizator poskrbeti za prevajanje.
e. Vsi sodniki IGP, tudi državljani nečlanic FCI, morajo upoštevati vse predpise in pravilnike FCI,
kadar sodijo na prireditvah, ki jih je odobril FCI.
f. Sodnik IGP stroškov in drugih prejemkov, ki izhajajo iz njegovega dela, ne sme
obračunavati dvojno. V primeru, da to kljub vsemu stori, sledijo stroge kazni s strani
njegove FCI-NO.
3. Dovoljenja za sodnike FCI IGP
Mednarodni sodniki FCI IGP potrebujejo za sojenje na prireditvah FCI pisno dovoljenje svoje
nacionalne kinološke organizacije. Sodniško delo smejo opravljati samo sodniki IGP, ki imajo
dovoljenje svoje nacionalne organizacije. Med opravljanjem svojega dela je sodnik dolžan
upoštevati veljavne smernice in pravilnike FCI.
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8. Kaznovanja
1. Kršitve predpisov FCI in/ali nacionalnih pravilnikov za delo psov športnih pasem, kot tudi FCI
pravilnika za sodnike IGP, spadajo v pristojnost FCI-NO sodnika IGP. V primeru dokazane
kršitve predpisov mora FCI-NO sodnika IGP kaznovati. Vsaka FCI-NO mora sprejeti določila,
ki ob napakah in kršitvah pravilnikov omogočajo izvajanje sankcij proti sodnikom IGP.
2. V primeru kršitve mora sodnik IGP imeti možnost pisnega ali ustnega zagovora. Sodnik mora
imeti pravico do pritožbe na odločitev. Nobena oseba, ki je sodelovala pri izreku kazni, ne
sme biti član organa, na katerega sodnik naslovi pritožbo.
3. Vsaka FCI-NO mora predvideti naslednje možnosti kaznovanja:
a) pričetek kazenskega postopka;
b) opomin, z opozorilom ali brez opozorila začasne prepovedi sojenja;
c) prepoved sojenja za določen čas;
d) črtanje s seznama sodnikov IGP
e) sodniku se preneha izdajati soglasja za sojenje v tujini.
4. O pravnomočnosti dodeljenih kazni mora FCI-NO obvestiti FCI.

9. Izvajanje predpisov
Upravni odbor FCI lahko, še posebej, če deli tega pravilnika postanejo neveljavni, s svojo
dokončno odločbo spremeni dele tega pravilnika zaradi zagotavljanja veljavnosti kateregakoli
mednarodnega dogodka, ki poteka pod pravili FCI in zaradi uveljavljanja uporabe tega
pravilnika.
Neveljavnost enega ali več delov tega pravilnika ne pomeni, da je neveljaven celotni pravilnik.
Pravilnik stopi v veljavo takoj, ko ga potrdi predsedstvo FCI. Pravilnik je potrebno poslati
vsem članicam in pogodbenim partnericam FCI.
Pravilnik je dne 13. aprila 2011 na seji v Rimu potrdil upravni odbor FCI.
Pravilnik stopi v Veljavo 1. septembra 2011.
Spremembe pravilnika je na spletnem zasedanju septembra 2020 odobril upravni odbor FCI.

