Směrnice
pro delegování rozhodčích na zkoušky a soutěže
(úplné znění)
1) Delegovat rozhodcí na soutěže a zkoušky se zadáváním cekatelství šampionátu práce
CACT a CACIT (dále jen zkoušky) je v pravomoci Českomoravské kynologické
jednoty (dále CMKJ)
2) Návrh rozhodčích na zkoušky prísluší poradateli príslušné akce a musí být CMKJ
podán nejméne 14 dní pred konáním zkoušek.
3) Návrh zahraničních rozhodčích musí být podán nejméne 1 měsíc pred konáním
zkoušek. CMKJ musí mít časový prostor prostřednictvím CMKU vyžádat souhlas
s posuzováním u jejich strešní kynologické organizace.
4) Na zkoušky se zadáváním CACT a CACIT mohou být delegováni cekatelé. I v jejich
prípadě musí být delegace potvrzena ze strany ČMKJ.S delegací musí souhlasit
pořadatel zkoušek.
5) Delegován nemuže být rozhodčí, který:
a) nemá odpovídající aprobaci
b) je v trestu pro porušení kynologických předpisu souvisejících s výkonem nebo
chovem psu
c) delegováni nemohou být rozhodčí, kteří prokazatelně posuzovali zkoušky
nezastřešené FCI (ČMKJ, ČMMJ).
d) delegován nemůže být rozhodčí podezřelý z neetického přístupu k chovu nebo výkonu psů
6) V případě Memoriálu Karla Podhajského a Memoriálu Richarda Knolla muže být
jeden rozhodčí delegován na posuzování maximálne 1x za dva roky, vrchní rozhodčí
maximálne 1x za čtyři roky.
7) Delegace rozhodčích (písemně nebo e-mailem) musí být z ČMKJ potvrzena pořadateli
nejpozději týden před zahájením zkoušek. S jednotlivými rozhodčími komunikuje pořadatel.
Případné opodstatněné změny mohou být řešeny telefonicky nebo elektronickou poštou.
8) Na akce s navrhováním CACIT musí být delegováni mezinárodní zahraniční rozhodčí. Počet
odpovídá předpisům platným pro danou akci.
9) Vrchním rozhodčím musí být rozhodčí z ČR.
10) V případě opakovaného nedodržení požadavků této směrnice nebudou klubu/OMS
v následujícím kalendářním roce povoleny kynologické akce pořádané pod patronací ČMKJ
(např.zkoušky/soutěže se zadáváním čekatelství CACT a CACIT a jarní svody)
11) Zkoušky pořádané chovatelským klubem, na kterých se nezadávají čekatelství CACIT nebo
CACT musí být schváleny ČMKJ. Pořadatel deleguje rozhodčí sám a zodpovídá za dodržení
aprobací. Zahraniční rozhodčí musí vyžádat prostřednictvím ČMKJ. Výsledkovou listinu posílá
pořadatel ČMKJ. Je-li zkouška otevřena pro jiná plemena než plemena chovaná v pořadatelském
klubu, není požadován souhlas jejich mateřského klubu s účastí.
12) Návrh termínů zkoušek /soutěží a jarních svodů se zasílá do 15.září předchozího roku. U CACT
a CACIT akcí musí pořadatel doložit aktuální souhlasy chovatelských klubů s účastí plemen, která
kluby zastřešují.

Smernice byla schválena PCMKJ dne 26. zárí 2013 s účinností od 1.ledna 2014.
Změna čl. 5), d) a čl. 7) a 8) byla schválena P ČMKJ 11.10.2017 s účinností od 1.1.2018
Doplnění článků 9),10),11) a 12) schváleno P ČMKJ dne 20.11.2019

