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Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie Statutu F.C.I. jedynie w odniesieniu do tych 
wystaw psów, na których przyznawany może być wniosek   „Certificat d'Aptitude au 
Championnat International de Beaute de la F.C.I. ("Wniosek o przyznanie tytułu 
„Międzynarodowego Championa Piękności" - CACIB). 
Za wystawy te FCI pobiera opłatę, o wysokości której decyduje Zgromadzenie 
Generalne  FCI. Opłatę należy uiścić po przesłaniu katalogów wystawowych oraz list 
z wynikami wystawy (CACIB / Res.-CACIB),  za każdego psa zamieszczonego         
w katalogu. 
Opłatę należy uiścić także i  w przypadku, kiedy nie zostały przyznane żadne wnioski  
CACIB i Res.CACIB. 
 
 
1. POSTANOWIENIA ZASADNICZE 
  

Każdy kraj członkowski, będący członkiem pełnoprawnym lub stowarzyszonym         
z FCI musi corocznie  zorganizować co najmniej 1 (jedną) wystawę z prawem do 
przyznawania CACIB. 
Wyznaczenie wystaw psów rasowych z prawem przyznawania CACIB należy do 
wyłącznych kompetencji krajowych organizacji kynologicznych. 
Sekretariat FCI opracowuje i publikuje kalendarz wystaw, na których może zostać 
przyznany CACIB. 
Wystawy, które zostały zatwierdzone przez FCI, muszą być oznaczone i nazwane      
w następujący sposób: 

„Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych FCI z prawem przyznania CACIB" 
 
Katalog tych wystaw należy wyraźnie oznakować logo FCI oraz jej nazwą: 

„Fédération Cynologique Internationale (FCI)". 
 

 
2. WNIOSKI O ZATWIERDZENIE WYSTAWY 
  

Wnioski o zatwierdzenie przez FCI Międzynarodowej Wystawy Psów z prawem 
przyznania CACIB należy przesłać do Sekretariatu Generalnego FCI na co najmniej 
12 miesięcy przed wystawą, a najwcześniej na cztery lata kalendarzowe przed daną 
wystawą. 
 
3. OGRANICZENIA 
  

Tego samego dnia i w tym samym miejscu można przyznać tylko jeden CACIB dla 
każdej rasy, odmiany i płci - zgodnie z Nomenklaturą Ras Psów  FCI. 
Nie można organizować innych wystawy CACIB w dniu, w którym na tym samym 
kontynencie ma miejsce Wystawa Światowa lub Wystawa Sekcji. O wyjątkach od tej 
reguły decyduje Komitet Generalny FCI. 
Jeżeli wystawa musi zostać odwołana z powodów niezależnych od organizatorów, 
organizator jest zobowiązany do częściowego zwrotu wpłaconych opłat za 
zgłoszenia. 
FCI zezwala na organizację kilku wystaw z prawem przyznawania CACIB w tym 
samym dniu wyłącznie pod warunkiem, że odbywają się one w miejscach odległych 
od siebie o co najmniej 300 km w linii prostej. W przypadku, gdy odległość jest 
mniejsza niż 300 km zgoda taka może być wydana tylko pod warunkiem, że 



organizator, który pierwszy złożył wniosek, wyrazi zgodę na organizację drugiej 
wystawy. 
W takim przypadku zaleca się dokonanie uzgodnień i odpowiednie rozplanowanie 
oceny grup FCI (zgodnie z podziałem grup FCI) na każdej z wystaw. 
W trakcie wystaw, na których przyznawany jest wniosek CACIB, w miarę możliwości 
jedna rasa powinna być oceniana jednego dnia. Także wszystkie rasy tej samej 
grupy FCI powinny być oceniane tego samego dnia. Można jednak z przyczyn 
organizacyjnych, rozłożyć sędziowanie grupy dwa dni. 
Decyzję o zatwierdzeniu wystawy z prawem przyznawania CACIB podejmuje 
Dyrektor Wykonawczy FCI. 
 
4. WYMAGANIA SPECJALNE / PRZYJMOWANIE PSÓW 
  

Dobrostan psów stanowi NADRZĘDNY CEL podczas wszelkich wystaw psów. 
Organizatorzy wystaw muszą zadbać o to, by do udziału w ocenie dopuszczone były 
jedynie rasy, których wzorce są ostatecznie lub prowizorycznie uznane przez FCI      
a psy wpisane są do ksiąg rodowodowych lub ksiąg wstępnych krajów członkowskich 
FCI. 
To samo odnosi się do krajów nie będących członkami FCI, ale których księgi 
rodowodowe są uznawane przez FCI. Rasy, które nie są uznane ani ostatecznie 
ani prowizorycznie przez FCI muszą być uznane w danym kraju, a psy tych ras 
posiadać rodowody wydane przez krajową organizację kynologiczną kraju, 
który jest członkiem lub partnerem kontraktowym FCI. 
Rasy te nie mogą być wpisane w katalogu do żadnej grupy (należy dla nich 
utworzyć w katalogu specjalny dodatek zatytułowany „rasy nieuznane przez FCI”. Nie 
mają one prawa do CACIB ani do innych tytułów FCI, a ponadto nie mogą brać 
udziału w wyborach Best Of Group. Za psy tych ras pobiera się opłatę w normalnej 
wysokości. 
Podczas wszystkich wystaw z prawem do przyznania CACIB bezwzględnie wymaga 
się stosowania aktualnie obowiązującego podziału grup FCI. W przypadku 
niestosowania się do tego wymogu FCI zastrzega sobie prawo odmowy 
przyznawania prawa do wydawania CACIB na wystawach międzynarodowych. 
 
Stosuje się następujący podział na grupy: 
Grupa   1  Owczarki i psy zaganiające z wyłączeniem szwajcarskich psów 
  do bydła 
Grupa   2  Pinczery, sznaucery, molosy, szwajcarskie psy do bydła 
Grupa   3  Teriery 
Grupa   4  Jamniki 
Grupa   5  Szpice i psy w typie pierwotnym 
Grupa   6  Psy gończe i rasy pokrewne   
Grupa   7  Wyżły 
Grupa   8  Aportery, płochacze i psy wodne 
Grupa   9  Psy ozdobne i do towarzystwa 
Grupa 10  Charty 
 
Na wszystkich wystawach z niewielką liczbą zgłoszonych psów organizatorzy mogą 
przeprowadzać na głównym ringu konkurs BOG ("Zwycięzca Grupy") dla różnych 
grup jednocześnie; nie dotyczy to jednak Wystaw Światowych i Wystaw Sekcji. 
Na wystawach z prawem przyznawania CACIB oprócz nazwy rasy w języku 
organizatora w programie i w katalogu należy podać nazwę kraju pochodzenia rasy, 



ponadto katalog i program powinny być zredagowane w jednym z czterech 
oficjalnych języków FCI. 
 
Psy i suki muszą być zgłoszone oddzielnie. Numeracja musi zaczynać się od numeru 
1 i zachowywać ciągłość zarówno w całym katalogu jak i w obrębie jednej rasy. 
 
W katalogu mogą zostać zamieszczone wyłącznie potwierdzone tytuły Championa 
Międzynarodowego i Krajowego, jak również oficjalne tytuły zdobyte na wystawach 
światowych i wystawach sekcji FCI (Zwycięzca Świata, Młodzieżowy Zwycięzca 
Świata, Zwycięzca Świata Weteran,  Zwycięzca Sekcji,  Młodzieżowy Zwycięzca 
Sekcji, Zwycięzca  Sekcji Weteran. Publikacja w katalogu innych tytułów zależy od 
decyzji organizacji kynologicznej kraju organizującego wystawę. 
 
Psy chore, chore zakaźnie, kalekie lub z atrofią jąder, suki  będące w okresie laktacji,  
a także te, którym towarzyszą szczenięta, nie mają wstępu na wystawę. Suki            
w cieczce mogą brać udział w wystawie,  o ile regulamin krajowy  tego nie wyklucza. 
Psy głuche lub ślepe nie mogą być zgłoszone na wystawę z prawem przyznawania 
CACIB. W przypadku, gdy nie zastosowano się do tego przepisu, a sędzia odkryje,  
że pies jest głuchy lub ślepy, powinien wyprosić  go z ringu. 
 
Psy nie wymienione w katalogu nie mogą być oceniane na wystawie, chyba, że stało 
się tak z winy komitetu organizacyjnego (np. błędy podczas  druku  katalogu itp.) 
Ocena takiego psa jest możliwa tylko pod warunkiem, że zgłoszony został 
prawidłowo i w terminie, a opłata została prawidłowo wniesiona i zareje-
strowana.   
 
Psy z kopiowanymi uszami i ogonami mogą być dopuszczone do udziału w wystawie, 
jeżeli jest to zgodne z przepisami prawnymi krajów, z których pochodzą, oraz kraju,    
w którym ma miejsce wystawa. Regulacje  prawne  kraju, w którym organizowana 
jest wystawa, powinny być  podane w zawiadomieniu o wystawie, formularzu 
zgłoszeniowym i w przepisach wystawowych.   
Ocena psów zarówno z kopiowanymi jak i niekopiowanymi uszami i ogonem musi 
być dokonywana bez żadnej dyskryminacji i wyłącznie w oparciu o obowiązujący 
wzorzec danej rasy. 
 
Zabronione jest traktowanie szaty, skóry i nosa jakimikolwiek środkami, które 
zmieniają ich strukturę, kolor lub stan. Dopuszcza się jedynie strzyżenie, 
trymowanie,  czesanie i szczotkowanie.  Nie wolno także pozostawiać psa 
przywiązanego na stoliku trymerskim dłużej, niż to potrzebne do jego przygotowania.  
 
Akceptuje się zarówno mikro-chipy (zgodne z normą ISO) jak i tatuaże.   
Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia konkretnego 
wystawcy do udziału w wystawie. 
 
5. KLASY 
  

Zgłoszenia do dwóch klas jednocześnie oraz zgłoszenia spóźnione, które napłynęły 
po terminie przyjmowania zgłoszeń, nie będą przyjęte. W tym samym miejscu, co 
wystawa CACIB,   kluby, będące członkami tej samej organizacji kynologicznej, 
co organizator wystawy, i  za jego zgodą, organizować mogą  dodatkowe 
wystawy lub konkursy rangi krajowej lub międzynarodowej.  



 
Wiek psa, uprawniający do udziału w danej klasie, liczony jest w dniu wystawy. 
 
Na zatwierdzonych przez FCI wystawach z prawem przyznawania CACIB 
obowiązują następujące klasy: 
  

a. Klasy, w których może być przyznawany CACIB: 
- Klasa pośrednia (od 15 do 24 miesięcy)    obowiązkowa 
- Klasa otwarta (15 miesięcy i więcej)     obowiązkowa 
- Klasa użytkowa (15 miesięcy i więcej)     obowiązkowa 
- Klasa championów (15 miesięcy i więcej)    obowiązkowa 

  

Klasa użytkowa 
Celem zgłoszenia psa do klasy użytkowej konieczne jest dołączenie do formularza 
zgłoszeniowego kopii wymaganego certyfikatu użytkowości FCI (WCC) 
zawierającego potwierdzenie odbytych właściwych  prób i ich wynik, wystawione 
przez kraj członkowski, w którym wystawca i/lub właściciel psa zamieszkuje            
w sensie prawnym. Do klasy użytkowej mogą być zgłoszone psy wyłącznie tych ras, 
które w Nomenklaturze  FCI wymienione są jako rasy użytkowe z uwzględnieniem 
wyjątków, stosowanych w niektórych krajach. 
  

Klasa championów 
Celem zgłoszenia psa do klasy championów konieczne jest dołączenie do formularza 
zgłoszeniowego  w terminie do zamknięcia zgłoszeń  kopii jednego z poniższych 
tytułów: 

- Międzynarodowy Champion Piękności FCI (CIB) 
- Międzynarodowy Champion Wystawowy FCI (CIE) 
- Krajowy Champion Piękności  kraju, będącego członkiem FCI  
  (uzyskany na podstawie co najmniej dwóch certyfikatów) 
- Krajowy Champion Wystawowy kraju, będącego członkiem FCI  
- Krajowy Champion Piękności kraju, który nie jest członkiem FCI,  
  ale podpisał z nią stosowne porozumienie 
- Krajowy Champion Wystawowy  kraju, który nie jest członkiem FCI,  
  ale podpisał z nią stosowne porozumienie. 

 
Po zamknięciu zgłoszeń  i wydrukowaniu katalogu  nie  jest możliwe 
przenoszenie psa z klasy do klasy, chyba że problem wynikł z powodu błędu, 
popełnionego przez komitet organizacyjny. 
  

b. Klasy, w których nie można przyznać CACIB: 
- Klasa  młodszych szczeniąt  
  (prawidłowo zaszczepione szczenięta do 6 miesięcy)   fakultatywna 
- Klasa szczeniąt (od 6 do 9 miesięcy)      fakultatywna 
- Klasa młodzieży (od 9 do 18 miesięcy)     obowiązkowa 
- Klasa weteranów (powyżej 8 lat)      obowiązkowa 
  

c. Fakultatywna konkurencja Najlepszy Pies/Najlepsza Suka 
Musi w niej brać udział co najmniej Najlepszy Junior, Pies/Suka którym 
przyznano CACIB i Najlepszy Weteran. Sędzia przyznaje tym psom lokaty bez 
uwzględniania, z której klasy pochodzą. 
  

 



d. Fakultatywne klasy / konkurencje zbiorowe 
Aby pies mógł być zgłoszony do tych klas/konkurencji, musi także być zgłoszony 
indywidualnie do jednej z klas obowiązkowych. 
 
Klasa/konkurencja Najlepsza Para: pies i suka tej samej rasy i tej samej odmiany, 
stanowiąca własność jednego właściciela. 
Klasa/konkurencja Najlepsza Grupa Hodowla: minimum trzy a maksimum pięć 
osobników tej samej rasy i odmiany, bez względu na płeć, wyhodowanych przez tę 
samą osobę (o tym samym przydomku hodowlanym) nawet, jeśli osoba ta nie jest ich 
właścicielem. 
 
Klasa/konkurencja Najlepszy Reproduktor/Najlepsza Suka Hodowlana: pies lub suka 
z co najmniej trójką i najwyżej piątką potomków (obowiązuje pierwszy stopień 
pokrewieństwa, a więc synowie i córki). 
 
Wymienione fakultatywne klasy/konkurencje powinny być rozgrywane na ringach, na 
których sędziowane są dane rasy. Tam, gdzie zgłoszona jest więcej niż jedna 
para/grupa sędzia wybiera najlepszą z nich i tylko ona uczestniczy w finałach. 
 
 
6. OCENY I LOKATY 
  

Oceny przyznawane przez sędziów musza odpowiadać następującym definicjom: 
  

Oceny przyznawane przez sędziów musza odpowiadać następującym definicjom: 
Ocena „DOSKONAŁA" może zostać przyznana wyłącznie psu, który jest bardzo 
bliski do ideału wzorca rasy, prezentowanemu w doskonałej kondycji, sprawiającemu 
harmonijne wrażenie ogólne, posiadającemu zrównoważony charakter; reprezentu-
jącemu wysoką „klasę” i świetne chody. Jego zalety jako przedstawiciela rasy 
pozwolą zignorować kilka drobnych niedoskonałości, ale pies ten musi jednak 
wykazywać wyraźne cechy typowe dla swojej płci. 
 
Ocena „BARDZO DOBRA" może zostać przyznana tylko psu doskonałemu w typie, 
o zrównoważonych proporcjach i w dobrej kondycji. Można pominąć nieliczne drobne 
błędy, które nie dotyczą jednak budowy psa. Ocenę taką może otrzymać tylko pies 
dużej klasy. 
 
Ocena „DOBRA" może zostać przyznana psu, który wykazuje główne cechy rasy, 
jego zalety muszą przeważać nad wadami, tak aby pies mógł być uznany za 
dobrego przedstawiciela swej rasy.  
 
Ocenę  „DOSTATECZNĄ" należy przyznać psu o wystarczająco typowym 
wyglądzie, który prezentowany jest w nieodpowiedniej kondycji lub nie wykazuje 
typowych zalet ogólnie przyjętych dla danej rasy. 
 
Ocenę „DYSKWALIFIKUJĄCĄ" należy przyznać psu, który nie wykazuje cech 
typowych dla wzorca danej rasy, jego zachowanie wyraźnie nie odpowiada wzorcowi 
lub jest agresywny, który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, 
którego szata lub umaszczenie nie są zgodne z wzorcem rasy lub jest 
albinosem. 



Ocenę taką należy także przyznać psu, który jest tak mało typowy pod względem 
pojedynczej cechy, że może to stwarzać zagrożenie dla jego zdrowia. Ponadto ocena 
ta powinna być przyznawana psom, które wykazują dyskwalifikujące wady              
w rozumieniu wzorca rasy. Powód dyskwalifikacji musi być podany w karcie 
oceny.  
 
Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny opuścić ring     
z adnotacją: 
NIE DO OCENY: określenie to stosowane jest w odniesieniu do psa, który tkwi 
nieruchomo w ringu, bez przerwy skacze na wystawcę, kuleje  lub próbuje uciec         
z ringu, uniemożliwiając sędziemu ocenę mechaniki i sposobu poruszania się. 
Dotyczy to także psa, który nie pozwala się dotknąć sędziemu, co uniemożliwia 
dokonanie oceny zgryzu i uzębienia, anatomii i budowy ciała, szaty, ogona lub jąder. 
Dotyczy to także psa, u którego widoczne są ślady operacji lub zabiegów wskazujące 
na próbę oszustwa. Dotyczy to także sytuacji, w których sędzia ma poważne 
podstawy, aby podejrzewać, że pies poddany został zabiegom operacyjnym 
mającym na celu skorygowanie jego stanu naturalnego lub jego cech (np. 
skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona). Na karcie oceny należy podać 
uzasadnienie wydania werdykt „NIE DO OCENY". 
Cztery najlepsze psy w każdej klasie otrzymują lokaty, o ile uzyskały one ocenę co 
najmniej „BARDZO DOBRĄ". 
 
 
7. TYTUŁY, WNIOSKI I KONKURENCJE FINAŁOWE 
  

CACIB : „Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beaute de la F.C.I. 
("wniosek o przyznanie tytułu „Międzynarodowego Championa Piękności" - CACIB). 
Jedynymi psami, które mogą otrzymać CACIB, są te, którym została przyznana 
ocena „DOSKONAŁA" z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej    
i championów.  CACIB może zostać przyznany wyłącznie w przypadku, kiedy dany 
pies został oceniony jako pies wysokiej klasy. Ocena "DOSKONAŁA" z lokatą 
pierwszą nie jest równoznaczna z tym, że pies automatycznie i obowiązkowo 
otrzyma CACIB. 
 
Res.CACIB może zostać przyznany drugiemu najlepszemu psu, który otrzymał 
ocenę „DOSKONAŁĄ", w wyżej wymienionych klasach, pies z lokatą drugą         
w klasie z której pochodzi zdobywca CACIB może otrzymać res CACIB, jeżeli 
otrzymał ocenę doskonałą,  ale jego przyznanie nie jest obowiązkowe. 
Sędzia przyznaje CACIB i Res.CACIB kierując się jakością wystawianych psów, bez 
obowiązku sprawdzania, czy spełniają warunki dotyczące wieku i/lub rejestracji         
w księdze rodowodowej uznanej przez FCI. 
 
CAC (Certyfikat d’Aptitude au Championnat – wniosek o przyznanie tytułu krajowego 
championa) stanowi wyróżnienie krajowe, którego przyznanie określają przepisy 
krajowej organizacji kynologicznej. Krajowa organizacja kynologiczna decyduje         
w których klasach i jakim psom może być przyznany taki certyfikat. Uzyskanie CAC 
pozwala na otrzymanie w przyszłości tytułu championa krajowego. Pierwszy 
Championat Krajowy w kraju FCI musi być przyznany na podstawie co najmniej 
dwóch CAC, zdobytych na wystawach organizowanych przez jedną organizację 
kynologiczna, w jednym kraju, w dwóch różnych dniach. 



Przyznanie wszystkich certyfikatów, w tym certyfikatu CACIB, w ramach każdej płci      
i rasy, może zostać dokonane tylko przez jednego sędziego, którego należy wybrać     
i wskazać z odpowiednim wyprzedzeniem.  
 
Zwycięzca Rasy (BOB) i Zwycięzca Przeciwnej Płci (BOS) 
Najlepszy Junior, Zdobywca CACIB i Najlepszy Weteran z obu płci biorą udział 
w wyborze Zwycięzcy Rasy (BOB) o ile uzyskały oceny doskonałe. Po 
przyznaniu tytułu Zwycięzcy Rasy (BOB) sędzia musi wybrać najlepszego 
przedstawiciela płci przeciwnej (BOS).  
 
Fakultatywnie (w przypadku przeprowadzenia wcześniej wyboru najlepszego 
przedstawiciela każdej płci): Najlepszy Pies i Najlepsza Suka porównywane są 
o tytuł Zwycięzcy Rasy (BOB) i Zwycięzcy Płci Przeciwnej (BOS). 
Psy ras nie uznanych ostatecznie przez FCI, posiadających status rasy uznanej 
prowizorycznie, mogą otrzymać tytuły Zwycięzcy Rasy, Zwycięzcy Grupy i Zwycięzcy 
Wystawy, chociaż nie można im przyznać CACIB. Rasom tym można przyznawać 
także inne tytuły FCI. 
 
Konkurencje finałowe: 
Zwycięzca Grupy (BOG), Zwycięzca Wystawy (BIS), Najlepsza Grupa Hodowlana, 
Najlepszy Reproduktor, Najlepsza Suka Hodowlana, Najlepsza Para Hodowlana, 
Najlepszy Weteran, Najlepszy Junior, Najlepsze Szczenię, Najlepsze Młodsze 
Szczenię  oraz Młody Prezenter muszą być oceniane przez jednego tylko sędziego. 
Sędziów takich należy wybrać i wskazać z odpowiednim wyprzedzeniem. Aby 
konkurencje te przebiegały na Ringu Głównym jak najsprawniej, sędzia 
powinien ocenić psy/grupy na osobnym ringu przygotowawczym, tak aby po 
ich wejściu na Ring Główny mógł szybko dokonać wyboru półfinalistów lub 
finalistów, którzy zasługują na dokładniejszą ocenę. 
 
Prawo do oceny tych konkurencji mają wyłącznie sędziowie uprawnieni do tego 
przez ich krajowe organizacje kynologiczne. 
 
Jeżeli pies zachowuje się na ringu widocznie dla sędziego agresywnie, sędzia 
ma obowiązek złożyć pisemne powiadomienie do komitetu organizacyjnego i 
wykluczyć takiego psa z pozostałych konkurencji. Pies traci wszystkie tytuły 
zdobyte tego dnia. 
 
 
8. ZATWIERDZANIE CACIB 
  

Przyznanie certyfikatu CACIB leży w kompetencji odpowiednich sędziów. 
Ostatecznego zatwierdzenia dokonuje FCI. 
 
Obowiązkiem Sekretariatu Generalnego FCI jest sprawdzić, czy zaproponowane do 
CACIB psy spełniają warunki wymagane do zatwierdzenia CACIB. 
 
Karty z potwierdzeniem otrzymania certyfikatu, które wydaje się wystawcom, 
stanowią dowód, że dany pies został zaproponowany do CACIB. Na kartach tych 
musi znajdować się napis: „Podlega zatwierdzeniu przez F.C I". 
 



Sekretariat Generalny musi sprawdzić, czy CACIB został przyznany właściwie. 
Najpóźniej na trzy miesiące po wystawie jej organizator musi przesłać do 
Sekretariatu Generalnego FCI dwa egzemplarze katalogu oraz listy psów 
zaproponowanych do CACIB i Res-CACIB. 
 
Listy te musza zawierać następujące informacje:  
Numer katalogowy, imię psa, księgę rodowodowa i numer wpisu do księgi 
rodowodowej, płeć, rasę i odmianę, datę urodzenia, nazwisko właściciela i nazwisko 
sędziego oraz klasę, w której CACIB został przyznany. 
 
Rasy powinny być wypisane zgodnie z nazwą stosowaną w jednym z języków FCI  
po czym należy podać nazwę stosowaną w kraju, w którym organizowana jest 
wystawa. 
 
W przypadku, kiedy dany pies nie zostanie ujęty na liście CACIB (np. dlatego, że 
został przeoczony), karta, która została wydana wystawcy, stanowi dowód 
przyznania CACIB, pod warunkiem jednak, że na liście nie został ujęty żaden inny 
pies tej samej rasy i płci. 
 
 
9. SĘDZIOWIE 
  

Jedynie uprawniony sędzia jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących 
przyznawania ocen, lokat oraz certyfikatów CACIB. Jest on przy tym zobowiązany do 
dokonywania tego bez jakiejkolwiek pomocy i ingerencji osób trzecich. 
Sędziowanie i ocena psów mogą być dokonywane wyłącznie przez sędziów, którzy    
w swojej krajowej organizacji kynologicznej uzyskali stosowne uprawnienia do 
sędziowania danej rasy. Sędziowie ci są zobowiązani do oceny psów wyłącznie       
w oparciu o aktualny obowiązujący w danym czasie wzorzec FCI. 
Sędzia może dokonywać oceny psów zagranicą tylko w przypadku, kiedy przed datą 
otwarcia wystawy właściwa mu krajowa organizacja kynologiczna wystawi pisemne 
upoważnienie do sędziowania odpowiedniej(ch) rasy(ras) i/lub konkurencji finałowych 
w ringu honorowym. 
Sędziowie z krajów, które nie są członkami FCI, mogą sędziować na wystawach FCI 
tylko w przypadku, kiedy krajowa organizacja kynologiczna, do której należą, jest 
związana z FCI umowami kontraktowymi lub innymi ustaleniami umownymi. 
Sędziowie tacy mogą sędziować na wystawach FCI pod warunkiem, że ich nazwisko 
znajduje się na oficjalnej liście ich krajowej organizacji kynologicznej. 
  

Obowiązują następujące zasady: 
a. Wszyscy sędziowie z krajów nie będących członkami FCI, w przypadku otrzymania 
zaproszenia do sędziowania na wystawie FCI, musza wypełnić standardowy 
kwestionariusz opracowany przez FCI. Kwestionariusz ten należy wysłać sędziom 
odpowiednio wcześnie, tak aby po podpisaniu go mogli go odesłać celem 
zatwierdzenia. 
b. Do obowiązków krajowej organizacji kynologicznej kraju, w którym sędzia z kraju 
nie będącego członkiem FCI ma sędziować, należy sprawdzenie prawidłowości 
informacji podanych w kwestionariuszu. 
c. Podczas sędziowania na wystawach zatwierdzonych przez FCI wszyscy 
sędziowie, także sędziowie z krajów nie będących członkami FCI muszą 
bezwzględnie stosować się do wzorców rasy FCI. Obowiązkiem organizatora 



wystawy jest odpowiednio wczesne przesłanie zaproszonym sędziom wzorca FCI dla 
tych ras, jakie będą oni oceniać. 
d. Sędziowie z krajów nie zrzeszonych w FCI  mogą oceniać wyłącznie rasy uznane 
przez ich krajową organizacje kynologiczną, nawet jeśli w swojej krajowej 
organizacji są sędziami wszystkich ras. 
e. Sędziowie z krajów nie będących członkami FCI powinni zostać  dokładnie               
i z odpowiednim wyprzedzeniem zapoznani  z Regulaminem Wystaw FCI a także 
innymi ważnymi przepisami i kwestiami proceduralnymi. Obowiązkiem 
organizatorów wystawy jest dostarczenie takim sędziom w odpowiednim czasie 
wyżej wymienionych materiałów informacyjnych. 
 
10. OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW 
  

Organizatorzy wystaw powinni znać przepisy, zawarte w Regulaminie Sędziów FCI      
i Regulaminie Wystaw FCI  i stosować się do nich w swym działaniu. 
FCI nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które mieć mogą miejsce         
w trakcie wystaw FCI. 
Stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności jest obowiązkiem organizatorów 
wystawy. 
 
ZAPRASZANIE SĘDZIÓW 
a. Organizatorzy wystawy muszą przesłać sędziemu pisemne zaproszenie. Sędzia 
jest zobowiązany do poinformowania organizatorów na piśmie o przyjęciu bądź 
odmowie zaproszenia. Sędzia powinien zawsze wywiązywać się ze swego 
obowiązku sędziowania, chyba że będzie to niemożliwe z ważnych i uzasadnionych 
powodów. 
b. Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu sędzia nie może wypełnić podjętego 
zobowiązania , musi bezzwłocznie poinformować o tym organizatora telefonicznie, za 
pośrednictwem faksu, e-maila lub telegramu. Rezygnacja musi zostać potwierdzona 
na piśmie. 
c. Organizator wystawy jest także związany swoim zaproszeniem w stosunku do 
danego sędziego. Odwołanie zaproszenia jest dopuszczalne jedynie z powodu 
działania siły wyższej lub na mocy wzajemnych ustaleń z sędzią. 
d. W przypadku, kiedy organizator wystawy jest zmuszony do jej odwołania, jego 
obowiązkiem jest zwrócenie sędziemu poniesionych przez niego kosztów. W 
przypadku, kiedy sędzia z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem „siły wyższej”, 
zdecyduje, że nie jest w stanie wypełnić swego zobowiązania, jest zobowiązany 
pokryć ewentualne poniesione przez organizatorów koszty związane z jego udziałem 
w wystawie. 
e. Zaleca się sędziom w chwili załatwiania formalności związanych z podróżą za 
granicę zawarcie umowy ubezpieczeniowej dot. zwrotu kosztów na wypadek 
odwołania lotu, wypadku itp. 
f. Jeśli sędzia oceniać ma rasy, uznane tylko w danym kraju, musi posiadać na nie 
uprawnienia, jak określa to Regulamin Sędziów FCI/organizacji krajowej,                    
a obowiązkiem organizatorów jest nadesłanie sędziemu ze stosownym 
wyprzedzeniem właściwych standardów. 
g. Na wystawach międzynarodowych FCI przynajmniej 2/3 sędziów muszą stanowić 
ci, którzy pochodzą z krajów członkowskich FCI. Jeśli na wystawie sędziuje tylko 
dwóch sędziów obaj muszą pochodzić z krajów członkowskich FCI. 
h. Sędziowie z krajów członkowskich FCI muszą przed wystawą uzyskać 
autoryzację do sędziowania ras i konkurencji finałowych od swej krajowej 



organizacji kynologicznej, chyba że organizacja ta umieściła swych sędziów na 
Liście Sędziów FCI (i dany sędzia nie jest objęty zawieszeniem w prawach 
sędziego). Sędziowie Grupy FCI z krajów członkowskich FCI mogą sędziować, bez 
potwierdzenia ze strony swej krajowej organizacji, wszystkie rasy z grupy, na którą 
posiadają uprawnienia, a także konkurencję Best of Group, w tych grupach na które 
mają uprawnienia. Mogą też sędziować Best in Show, o ile zgodzi się na to ich 
organizacja i organizatorzy wystawy, i jeśli mają uprawnienia do oceny przynajmniej 
dwóch grup FCI. 
i. Sędziowie Wszystkich Ras FCI z krajów członkowskich FCI oceniać mogą, bez 
potwierdzenia ze strony swej krajowej organizacji, wszystkie rasy i konkurencje, 
łącznie z Best in Show. 
j. Krajowi sędziowie wszystkich ras z krajów członkowskich FCI, w których 
zarejestrowanych jest mniej niż 100 ras, mogą sędziować tylko te rasy, które 
uznane są przez ich krajową organizację kynologiczną. Muszą oni uzyskać 
autoryzację swojej krajowej organizacji kynologicznej, chyba że znajdują się na 
liście sędziów FCI.  
 
LICZBA PSÓW 
Sędzia ma być poinformowany ze stosownym wyprzedzeniem i na piśmie              
o sędziowanych rasach i liczbie psów, i o sędziowanych konkurencjach 
finałowych. Należy to do obowiązków komitetu organizacyjnego. 
Sędzia nie powinien oceniać więcej, jak około 20 psów na godzinę i 80 w ciągu dnia, 
przy założeniu, że wymagane są opisy. Tam, gdzie opisy nie są wymagane, nie 
powinien sędziować więcej, niż 150 psów. W przypadkach spowodowanych siłą 
wyższą, np., choroba sędziego, warunki pogodowe etc. liczba ta może być 
zwiększona odpowiednio do 100 (z opisem) i 200 (bez opisu) psów. W każdym 
takim przypadku sędzia musi wyrazić na to zgodę, a organizatorzy zobowiązani 
są zapewnić doświadczoną obsługę ringową. Przy sędziowaniu więcej niż 100 
psów nie należy wymagać opisów.   
  

PRAWA SĘDZIÓW 
Sędziowie udający się na międzynarodowe wystawy FCI organizowane poza 
granicami swojego kraju mają następujące prawa: 
a. Organizator wystawy lub zapraszający klub kynologiczny musi opiekować się 
sędzią od chwili jego przyjazdu do kraju, w którym będzie sędziował, do czasu jego 
wyjazdu, a więc w uprzednio uzgodnionych terminach . Obejmuje to zwykle dzień 
przed rozpoczęciem wystawy i dzień po jej zakończeniu. 
b. Sędziemu zapewnić trzeba godziwe zakwaterowanie, które może też obejmować 
noc przed i noc po wystawie, stosownie do zaplanowanej podróży. 
c. Sędziowie i organizatorzy wystaw mogą dokonywać pomiędzy sobą prywatnych 
ustaleń, które mogą różnić się od tych określonych w „Załączniku do Regulaminu 
Wystaw i Regulaminu Sędziów FCI”. Jeżeli jednak ustalenia takie nie miały 
miejsca, warunki wymienione we wspomnianym Załączniku muszą być 
spełnione. 
d. Zaleca się, by ustalenia finansowe pomiędzy sędzią a organizatorami wystawy 
były dokonywane odpowiednio wcześniej w formie pisemnej umowy. Obydwie strony 
powinny przestrzegać warunków dokonanej umowy. 
  

ORGANIZACJA RINGU I PERSONEL RINGOWY 
Ocena ras miniaturowych oraz innych małych ras powinna odbywać się na stołach, 
których dostarczenie należy do obowiązków organizatora wystawy. 



Sędzia zarządza pracą w ringu. W przypadku problemów organizacyjnych 
sędzia powinien skonsultować się z gospodarzem ringu i podjąć stosowną 
decyzję. 
Sędziemu podczas jego pracy na ringu powinien zawsze pomagać 1 sekretarz 
ringowy i 1 gospodarz ringu, których zapewnić powinien organizator wystawy. 
Pomocnicy na ringu powinni biegle posługiwać się językiem wybranym przez 
sędziego spośród czterech oficjalnych języków FCI. 
Gospodarz ringu powinien dobrze znać regulamin wystaw FCI, jak również oficjalny 
regulamin wystaw obowiązujący w kraju, gdzie organizowana jest wystawa. Krajowe 
organizacje FCI powinny zorganizować szkolenie i ustalić kryteria mianowania 
obsługi ringowej. 
Gospodarz ringu i sekretarz  powinni wykonywać dla sędziego następujące 
czynności: 
- wywoływanie psów zgłoszonych do danej klasy 
- odnotowywanie w każdej klasie psów, które nie zgłosiły się do oceny 
- powiadamianie sędziego o jakiejkolwiek zmianie wystawcy lub nieprawidłowym 
  zgłoszeniu psa 
- sporządzenie pod dyktando sędziego opisu psa w języku wybranym przez    
  sędziego (i wcześniej podanym przez sędziego organizatorom) tak, aby sędzia  
  rozumiał, co jest napisane. Tłumaczenia, jeśli to konieczne mają być  
  dokonywane poza ringiem. 
- zorganizowanie wszelkich prac administracyjnych oraz rozdanie przyznanych 
  tytułów i nagród. 
- wykonywanie wszystkich poleceń sędziego. 
 
11. OBOWIĄZKI SĘDZIÓW 
  

Sędzia wystawow: 
- powinien zawsze punktualnie przybyć na miejsce wskazane w programie 

wystawy. Może on opuścić teren wystawy dopiero po całkowitym 
wypełnieniu wyznaczonych mu zadań. 

- nie powinien  krytykować innego sędziego. 
- nie może w żadnym wypadku zabiegać o zaproszenie do sędziowania. 
- nie może korzystać z  katalogu przed zakończeniem pracy na ringu 
- powinien zachowywać się stosownie na ringu oraz oceniać wszystkie 

psy z jednakową uwagą. Powinien być ubrany stosownie do pracy, którą 
wykonuje, oraz zachowywać się bez zarzutu i uprzejmie. 

- nie może palić w czasie oceny na ringu 
- nie może pić napojów alkoholowych w czasie oceny na ringu 
-          korzystać z telefonu komórkowego podczas sędziowania 
- nie może zgłosić na wystawę, podczas której sam sędziuje, psów będących 

jego własnością 
- nie może na wystawie, na  której sam sędziuje, prezentować żadnego psa. 
 Partnerzy, bezpośredni członkowie jego rodziny oraz osoby żyjące z nim we 

wspólnym gospodarstwie domowym mogą wystawiać i prezentować psy tych 
ras, których sędzia w tym dniu nie ocenia. 

- może w czasie wystaw z prawem przyznawania CACIB, w czasie których nie 
wykonuje funkcji sędziego wystawowego, prezentować tylko takie psy, które 
zostały wyhodowane przez niego, jego partnera, bezpośredniego członka 
rodziny lub osobę żyjącą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub 



takie, których on lub jedna z w/w osób jest właścicielem lub 
współwłaścicielem. 

- nie może oceniać psa, którego on, jego partner, członek rodziny lub 
osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym był 
właścicielem lub współwłaścicielem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 
poprzedzających daną wystawę, którego pielęgnował, sprzedał lub 
pośredniczył w sprzedaży.  

- nie może przyjeżdżać na wystawę w towarzystwie wystawcy, którego psy 
ma oceniać. 

- w żadnych okolicznościach nie może mieszkać ani spotykać się na 
gruncie towarzyskim z wystawcą, którego psy ma oceniać. Pobyt             
u wystawcy, którego psy oceniał dany sędzia, dozwolone jest tylko PO 
ZAKOŃCZENIU wystawy. To samo dotyczy prywatnych spotkań                    
z wystawcami. 

 
12. PROTESTY 
  

Wszystkie decyzje sędziego dotyczące oceny psa, przyznanej mu lokaty a także 
przyznania tytułów i certyfikatów są ostateczne i niepodważalne. 
Przyjmowane są jedynie formalne skargi dotyczące organizacji wystawy oraz 
przyznanych tytułów i certyfikatów, złożone na piśmie niezwłocznie po wydarzeniu, 
którego dotyczą, do organizatora wystawy wraz z kaucją wynoszącą 
dwukrotność opłaty za wystawę. Złożenie skargi musi być odnotowane przez 
sekretariat wystawy. Jeżeli skarga zostanie uznana za nieuzasadnioną, kaucja ta 
zostanie przekazana organizatorowi wystawy. Jeśli skarga zostanie uznana za 
zasadną kaucja zwracana jest skarżącemu. 
 
13. KARY 
  

Naruszenie niniejszego regulaminu może być karane postępowaniem 
dyscyplinarnym. FCI może odmówić danemu organizatorowi wydania zgody na 
organizację wystaw z prawem przyznawania CACIB na okres od jednego do kilku lat. 
Decyzję taką podejmuje Komitet Generalny FCI po ustnym lub pisemnym 
przesłuchaniu danego organizatora. Apelacje od kar nałożonych przez Komitet 
Generalny FCI rozstrzyga Walne Zgromadzenie FCI jako instancja ostateczna. 
 
14. ZAKAZ UDZIAŁU W WYSTAWACH 
  

Każdy kraj członkowski i wszyscy partnerzy FCI są zobowiązani, zgodnie                   
z przepisami obowiązującymi w ich krajach, do opublikowania listy wszystkich psów 
i/lub wystawców objętych zakazem udziału w wystawach. 
Przestrzeganie tego zakazu obowiązuje wszystkich organizatorów wystaw. 
 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

Każdy organizator wystawy CACIB musi przestrzegać przepisów, zasad i praw 
obowiązujących w danym kraju. 
W przypadku zgłoszenia określonych skarg, Komitet Generalny FCI może podjąć 
ostateczną decyzję o przedsięwzięciu środków w związku z naruszeniem niniejszego 
regulaminu przez wystawców, sędziów FCI i organizatorów wystaw 
międzynarodowych. 



Decyzje te mają za zadanie przyczyniać się do utrzymania wiarygodności wystaw 
międzynarodowych FCI i zagwarantowanie stosowania regulaminów. 
 
 
 
 

Aneks do 
  

REGULAMINU WYSTAW FCI 
(Fédération Cynologique Internationale) 

 
 

Regulamin uzupełniający dotyczący organizacji  
Wystaw Światowych i Wystaw Sekcji 

 
 
 
 
PREAMBUŁA 
  

Raz w roku, podczas wystawy międzynarodowej wyznaczonej przez  
Zgromadzenie  Generalne FCI możliwe jest przyznanie tytułu „Zwycięzca Świata”. 
 
Raz w roku, podczas wystawy międzynarodowej wyznaczonej przez każdą z sekcji 
FCI możliwe jest przyznanie tytułu „Zwycięzca Sekcji" . 
 
Tytuły „Zwycięzcy Świata” i „Zwycięzcy Sekcji” mogą być przyznawane we 
wszystkich rasach ostatecznie lub prowizorycznie. Rasy, które nie są uznane 
choćby prowizorycznie nie mogą być zgłaszane na Wystawę Światową ani na 
Wystawę Sekcji. 
Dla tytułów „Zwycięzca Świata" i „Zwycięzca Sekcji" nie ma tytułów rezerwowych. 
Wystawy te muszą być zorganizowanie ściśle zgodnie z aktualnym Regulaminem 
FCI. 
 
Wystawy Światowe i Wystawy Sekcji mogą być organizowane wyłącznie przez kraje 
członkowskie zrzeszone w FCI. 
Tego samego dnia na danym kontynencie nie może być zorganizowana żadna 
inna wystawa CACIB. 
Niezależnie od sekcji, w której organizowana jest taka wystawa, okres przerwy 
pomiędzy Wystawą Światową i Wystawą Sekcji musi wynosić przynajmniej 6 tygodni. 
Jeżeli Wystawa Światowa i Wystawa Sekcji są organizowane w obrębie tej samej 
sekcji, okres przerwy pomiędzy nimi musi wynosić trzy miesiące. Data Wystawy 
Światowej ma w takim przypadku pierwszeństwo. 
 
Opłaty za zgłoszenia na Wystawie Światowej i Wystawie Sekcji muszą być takie 
same dla wszystkich wystawców. Dla członków kraju, który jest organizatorem 
wystawy, można zastosować zniżki w opłatach za zgłoszenia. 
 
 
 



1. PRZEPISY 
  

Tytuł „Zwycięzca Świata" lub „Zwycięzca Sekcji..." otrzymuje pies i suka, którym 
przyznano CACIB  (zob. rozdział 7 „...Tytuły i Wyróżnienia” regulaminu wystaw FCI). 
Przyznanie tych tytułów jest niezależne od liczby zgłoszeń dla danej rasy.          
W przypadku ras prowizorycznie uznanych przez FCI  tytuły te są przyznawane 
dla najlepszego  psa i najlepszej suki wybranych z porównania klas pośrednia, 
użytkowa, otwarta i championów. W przypadku tych ras nie przyznaje się 
CACIB.  
 
Tytuł „Młodzieżowy Zwycięzca Świata" lub „Młodzieżowy Zwycięzca Sekcji" 
otrzymuje najlepszy pies i najlepsza suka z klasy młodzieży pod warunkiem, że 
otrzymały one ocenę „DOSKONAŁĄ” i I lokatę. 
 
Tytuł „Najlepszy Weteran Wystawy Światowej” i „Najlepszy Weteran Wystawy Sekcji” 
zostanie przyznany najlepszemu psu z klasy weteranów i najlepszej suce z klasy 
weteranów pod warunkiem, że otrzymały ocenę „DOSKONAŁA” i I lokatę. 
Powyższe tytuły przyznawane są dla poszczególnych ras i odmian tak samo jak 
wnioski CACIB. 
 
Pies i suka, które otrzymały CACIB, Najlepszy Pies i Najlepsza Suka z klasy 
Młodzieży, które otrzymały ocenę „DOSKONAŁĄ" i I lokatę, Najlepszy Pies                  
i Najlepsza Suka z klasy Weteranów, które otrzymały ocenę „DOSKONAŁĄ" i I lokatę 
rywalizują o tytuł - „Zwycięzca Rasy" (BOB) i Najlepszego Płci Przeciwnej (BOS). 
 
Powyższe tytuły, a także tytuł „Zwycięzca Rasy" (BOB) i Najlepszego Płci 
Przeciwnej (BOS)  powinien przyznać tylko jeden sędzia, którego należy wyznaczyć 
z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 
Wszystkie psy muszą być oceniane zgodnie z Regulaminem Wystaw FCI. 
Fakultatywne jest sporządzenie przez sędziego opisu w języku kraju organizatora lub 
w jednym z oficjalnych języków FCI. Organizatorzy mają swobodę wyboru 
formularza, który zostanie wykorzystany, ale są odpowiedzialni za jego 
przetłumaczenie. Organizator powinien podać do wiadomości wystawców w 
programie wystawy czy opisy są przewidziane jest czy też nie. 
 
Na Wystawach Światowych i Wystawach Sekcji obowiązkowy jest podział na grupy 
zgodny z aktualnym Nazewnictwem Ras FCI. Poszczególne grupy muszą być 
oceniane w całości tego samego dnia. 
 
Nie przeprowadza się wyboru „Zwycięzca Dnia". W ostatnim dniu wystawy zwycięzcy 
wszystkich grup rywalizują o tytuł „Zwycięzcy Wystawy” (BIS). Obecność 
Zwycięzców Grup jest obowiązkowa. 
 
Podczas każdej Wystawy Światowej i Sekcji organizator powinien także 
zorganizować Światowe  lub Sekcyjne Zawody Obedience i analogicznie Konkurs 
Młodego Prezentera. 
 
 
 
 



2. TEREN WYSTAWY I RINGI 
  

Wystawy Światowe i Wystawy Sekcji muszą być organizowane na terenach 
odpowiednich do przeprowadzania tego typu imprez. 
 
Każdy ring musi być wystarczająco duży, aby psy mogły być oceniane zarówno         
w pozycji stojącej jak i w ruchu bez żadnego ograniczenia, odpowiednio do wielkości 
i liczby wystawianych psów. 
 
Organizatorzy Wystaw Światowych i Wystaw Sekcji muszą przygotować ring 
honorowy, który powinien być tak duży, aby można było dokonać oceny wszystkich 
psów zgodnie z podziałem grupowym FCI. Psy wystawiane w grupach i innych 
konkurencjach finałowych powinny być najpierw ocenione w ringu 
przygotowawczym. Ocena w ringu honorowym powinna być ograniczona do 
półfinalistów lub finalistów.  
 
Organizatorzy powinni zapewnić zwycięzcom ras łatwy dostęp do ringu 
honorowego z ringu przygotowawczego. 
 
Jeżeli podczas trwania wystawy odbywają się imprezy dodatkowe, nie mogą one        
w żadnym wypadku utrudniać przebiegu wystawy. 
 
W przypadku wystaw odbywających się na otwartym terenie komitet organizacyjny 
powinien zapewnić odpowiednią ochronę zabezpieczającą przed warunkami 
atmosferycznymi. 
 
 
3. SĘDZIOWIE 
  

Sędziowie oceniający na Wystawach Światowych i Wystawach Sekcji muszą 
posiadać szczególnie duże doświadczenie w zakresie znajomości rasy(ras), którą 
będą oceniać, a także duże doświadczenie w sędziowaniu na dużych i ważnych 
wystawach FCI. Sędziowie powinni móc udokumentować posiadane doświadczenie 
wystawowe. 
 
Konkurencje „Zwycięzca Grupy" (BOG) i „Zwycięzca Wystawy" (BIS) muszą być 
oceniane przez jednego sędziego, który posiada odpowiednie uprawnienia. 
 
Podczas Wystawy Światowej lub Wystawy Sekcji tylko sędziowie wszystkich ras    
(All-round)  z krajów członkowskich  FCI mogą oceniać konkurencję „Zwycięzca 
Wystawy” (BiS). Konkurencję „Zwycięzca Grupy” (BOG) może oceniać tylko jeden 
sędzia grupy, mający uprawnienia do sędziowania danej grupy lub sędzia                
all-rounder, pochodzący z krajów członkowskich  FCI. 
 
Na Wystawy Światowe i Wystawy Sekcji należy wyznaczyć starannie dobraną 
międzynarodową obsadę sędziowską. Na Wystawy Światowe powinien zostać 
zaproszony co najmniej jeden sędzia z każdej sekcji FCI. Można również zaprosić      
w ograniczonej liczbie kwalifikowanych sędziów pochodzących z krajów, które nie 
należą do FCI, przede wszystkim do oceny ras pochodzących z ich kraju. Obsada 
sędziowska powinna w większości składać się z sędziów krajów członkowskich FCI. 



W programach Wystaw Światowych i Wystaw Sekcji należy wyraźnie 
przyporządkować rasy psów poszczególnym sędziom. 
Na Wystawy Światowe i Wystawy Sekcji sędziowie są zapraszani i zatrudniani przez 
krajowe organizacje kynologiczne, organizujące daną wystawę. 
 

Sędziowie, którzy są także oficjalnymi przedstawicielami Krajów 
Członkowskich na Zgromadzeniu Generalnym FCI, odbywającym się łącznie         
z Wystawą Światową,  50% swoich kosztów podróży muszą mieć zwrócone 
przez organizatorów  Zgromadzenia. 
 
4. OBSERWATOR  FCI 
  

A.  Na każdą Wystawę Światową Komitet Generalny FCI mianuje swojego 
przedstawiciela, który będzie oficjalnym Obserwatorem FCI. Dyrektor Wykonawczy 
FCI asystuje Obserwatorowi FCI. 
Na Wystawy Sekcji odpowiednia sekcja proponuje swojego oficjalnego obserwatora, 
którego ostatecznie zatwierdza Komitet Generalny FCI. 
 

B. Obserwator FCI posiada następujące uprawnienia: 
a. doradzanie i pomaganie organizatorowi w przygotowaniach do wystawy 
b. sprawdzenie, czy krajowa organizacja kynologiczna w kraju będącym  
    gospodarzem wystawy zastosowała się do wszystkich zasad i specjalnych  
    przepisów FCI oraz czy zasady te i przepisy specjalne są odpowiednio  
    przestrzegane podczas wystawy  
c. zapisywanie szczegółów wszelkich skarg złożonych podczas trwania wystawy,  
    które odnoszą się do naruszenia zasad i przepisów specjalnych FCI 
d. przedstawienie Komitetowi Generalnemu FCI pisemnego obszernego  
    sprawozdania o przebiegu wystawy wraz z przekazaniem informacji dotyczących  
    złożonych skarg oraz świadczenie pomocy Komitetowi Generalnemu FCI                   
    w rozwiązywaniu tych spraw, jeżeli jest to konieczne. 
 

C. W przypadku, kiedy obserwator FCI jest jednocześnie członkiem Komitetu 
Generalnego FCI, wówczas reprezentuje on Komitet Generalny FCI na wystawie,      
o ile nie jest na niej obecny żaden z członków Komitetu Generalnego. 
 

D. Wszystkie koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia Obserwatora FCI 
pokrywa organizator Wystawy Światowej lub Sekcji. Obserwatorowi wypłacana 
jest taka sam dieta jak sędziom. 
 
 
 
 
Oryginalnym dokumentem jest tekst w angielskiej wersji językowej. 
 
Regulamin zatwierdzony przez Komitet Generalny FCI w Berlinie w dniu          
31 października 2007 i wchodzi w życie od 1 stycznia 2008. 
 

Zmiany zapisane tłustym drukiem  zostały przyjęte przez Komitet Generalny FCI      
w Wiedniu w kwietniu 2012, wchodzą one w życie z dniem 1 stycznia 2013.  
 

Wprowadza się dwuletni okres przejściowy do (31 grudnia 2014), po to aby 
członkowie i partnerzy kontraktowi FCI mogli dostosować swoje krajowe 
regulacje do niniejszego Regulaminu. 



ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU WYSTAW I REGULAMINU SĘDZIÓW 
FCI 

 
 
ZASADY ROZLICZANIA SĘDZIÓW 
  

1. Koszty podróży obejmują przebytą liczbę kilometrów (koszt jednego kilometra 
ustala Komitet Generalny FCI, nie mniej jak 0.35 Euro/km), parking, pociąg, autobus, 
taksówki, bilet lotniczy ( za rozsądną cenę w klasie „economy” z ubezpieczeniem na 
wypadek odwołania lotu i z możliwością zmiany), a także koszt posiłków podczas 
podróży. Poniesione przez sędziego wydatki mają być zwrócone niezwłocznie po 
przybyciu, a w rozliczeniu uwzględnić należy wszelkie dodatkowe ustalenia, jeśli 
miały miejsce. 
 
2. Sędziowie Wystawy Światowej, Wystaw Sekcji i Wystaw Międzynarodowych 
FCI mają prawo poza wyżej wymienionym zwrotem kosztów do „dniówki” w 
wysokości 35 euro za każdy dzień sędziowania, a także za każdy dzień 
podróży. Organizator wystawy może sędziom z własnego kraju wypłacać 
„dniówkę” według własnych przepisów. 
 
 
 
Oryginalnym dokumentem jest tekst w angielskiej wersji językowej. 
  

Poprawiony Załącznik został zatwierdzony przez Komitet Generalny FCI            
w Wiedniu  w kwietniu 2012, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013. 


