Regulamin Sędziów KHRON

REGULAMIN SĘDZIÓW
WSTĘP
Sędzią Klubu Hodowców Rasy Owczarek Niemiecki moŜe zostać tylko pełnoletni członek
KHRON (wybitny hodowca) o nieposzlakowanej opinii zdał egzamin i odbył starz asystencki określony
niniejszym regulaminem, a następnie uzyskał pozytywne oceny na teoretycznym i praktycznym
egzaminie sędziowskim.

Rozdział I
Asystencji KHRON
§1
Wymagania względem kandydata

1. Asystentem moŜe zostać pełnoletni członek KHRON.
2. Asystencji dzielą się pod względem specjalności:
a. Wystawowych
b. Pracy
3. Kandydat na asystenta wystawowego musi być hodowcą rasy owczarek niemiecki i mieć
zarejestrowaną hodowlę w KHRON. Przedstawić wyniki własnej pracy hodowlanej. „Wyhodować
i pokazać na Wystawie Klubowej po róŜnych pięciu sukach z jego przydomkiem hodowlanym
potomstwo na ocenę doskonałą”
4. Kandydat na asystenta pracy musi być członek KHRON, który wyszkolił po trzech róŜnych matkach
trzy psy lub suki i zdał egzamin na ocenę pozytywną minimum PO I lub PSO I.
§2
Procedura powoływania i egzaminacyjna
1. Kursy szkolenia dla kandydatów na asystentów prowadzone są przez Koła KHRON według programu
ustalonego przez Zarząd KHRON.
2. Organizatorem egzaminu asystenckiego jest Zarząd Koła KHRON, który występuje do Zarządu
KHRON o zatwierdzenie komisji egzaminacyjnej i terminu egzaminu.
3. W skład komisji wchodzą:
a. co najmniej dwaj sędziowie KHRON z których jeden jest przewodniczącym komisji.
b. specjalista z dziedziny weterynaryjnej
c. członek Zarządu Koła.
4. Kandydat na asystenta moŜe być dopuszczony do egzaminu w innym Kole zgłoszenie kandydata na
egzamin kierowane jest przez Koło macierzyste.
5. Egzamin obejmuje wiadomości z zakresu:
a. Anatomii psa
b. Psychologii psa
c. Fizjologii psa
d. Podstawowych pojęć genetyki
e. Historii pochodzenia rasy Owczarek Niemiecki
f. Szczegółowa znajomość wzorca rasy
g. Ogólnych wiadomości o chorobach spotykanych u psów
h. Znajomości statutu oraz regulaminów
i. Regulaminów pracy psów obronnych.
6. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu oddzielnie dla kaŜdego kandydata oryginał
protokółu przesyła się do Zarządu KHRON a kopia pozostaje w aktach Zarządu Koła.
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7. Zarząd KHRON po sprawdzeniu protokółu i zatwierdzeniu go powołuje asystenta i w terminie 30 dni
wysyła Indeks Asystencki, w którym sędzia na wystawach potwierdza kaŜdorazowo jego
uczestnictwo na wystawie lub próbach pracy.
8. Starz asystencki trwa minimum dwa lata
a. W pierwszym roku minimum 10 asystentur
b. W drugim roku minimum 15 asystentur
9. Starz asystencki dla asystentów pracy trwa minimum dwa lata
a. W pierwszym roku minimum 6 asystentur
b. W drugim roku minimum 10 asystentur
§3
PRAWA I OBOWIĄZKI ASYSTENCKIE
1. Asystent nie moŜe pełnić funkcji na wystawie, której wystawiany jest pies stanowiący jego własność.
2. Zarządowi Koła przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie wniosku do Zarządu KHRON o pozbawienie
uprawnień asystenckich w przypadku zaniechania pracy w Kole zaniechania hodowli, wygaśnięcia
praw członkowskich lub popełnienia wykroczeń nie licujących z godnością przyszłego sędziego.
3. Asystent zobowiązany jest do powiadomienia Zarząd KHRON o zmianie adresu lub przeniesieniu się
do innego Koła.

ROZDZIAŁ II
SĘDZIOWIE KHRON
§4
PODZIAŁ I KOMPETENCJE
Sędziowie KHRON dzielą się pod względem
1. Specjalności na:
- Sędziów wystawowych
- Sędziów pracy
- Sędziów licencjatorów
2. Sędziowie KHRON są uprawnieni do oceniani psów na wystawach Okręgowych Terenowych
i wystawie Klubowej oraz Egzaminów Szkolenia, Konkursów Szkolenia przeprowadzania Przeglądów
Hodowlanych i Licencji.
§5
PROCEDURA EGZAMINOWANIA,POWOŁYWANIA, AWANSOWANIA
I ROSZERZANIA UPRAWNIEŃ

1. Asystent, który spełnił wymogi wynikające z rozdziału 1 § 2 p. 8, 9 niniejszego regulaminu składa za
pośrednictwem macierzystego Koła do Zarządu KHRON wniosek o dopuszczenie go do egzaminu
sędziowskiego. Do wniosku dołącza się indeks asystencki, dwie fotografie. Zarząd Koła zobowiązany
jest przesłać wyŜej wymienione dokumenty do Zarządu KHRON. Zarząd KHRON po rozpatrzeniu
całej dokumentacji podejmuje Decyzje odnośnie dopuszczenia względnie nie dopuszczenia asystenta
do egzaminu sędziowskiego.
2. Organizatorem egzaminu sędziowskiego jest zawsze Zarząd KHRON
3. Egzamin sędziowski składa się z części teoretycznej a następnie praktycznej Obie części egzaminu
złoŜone powinny być najdalej w ciągu roku W przeciwnym razie część teoretyczna musi być
powtórzona.
4. Zarząd KHRON powiadamia pisemnie kandydata z cztero tygodniowym wyprzedzeniem o terminie
i miejscu egzaminu teoretycznego i praktycznego.
5. Zarząd KHRON powołuje kaŜdorazowo komisje egzaminacyjną do przeprowadzenia Egzaminu
sędziowskiego w części (teoretycznej i praktycznej) W skład komisji w części teoretycznej wchodzą:
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- Prezydent KHRON
- Sędzia KHRON wyznaczony przez Zarząd
- Sędzia KHRON pracy wyznaczony przez Zarząd
W skład komisji części praktycznej wchodzi:
- Prezydent KHRON
- Sędzia wystawowy wyznaczony przez Zarząd KHRON
- Sędzia pracy Wyznaczony przez KHRON (dotyczy kandydatów na sędziów Pracy)
6. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej bezpośrednio po egzaminie (części teoretycznej) informuje
kandydata o wyniku jego egzaminu.
7. Niezbędnym warunkiem dopuszczenia kandydata do części praktycznej jest zdanie części
teoretycznej egzaminu.
8. Egzamin praktyczny odbywa się na wystawie lub próbach pracy Podczas części praktycznej
egzaminu kandydat powinien wykazać się
a. Doskonałą znajomością wzorca rasy Owczarek Niemiecki i jego interpretacji określonej przez
Zarząd KHRON lub kraj pochodzenia rasy.
b. Umiejętnością oceny zalet i wad adekwatną do współczesnych załoŜeń i poziomu jakościowego
rasy Owczarek Niemiecki.
c. Szybkim podejmowaniem właściwych decyzji przy ocenie.
d. Znajomością organizacji pracy w ringu
e. Znajomością regulaminu sędziowania
f. Właściwym stosunkiem do wystawców i widzów
g. Doskonałą umiejętnością uzasadnienia fachowej wymowy uzasadniającej ocenę i lokatę psa na
wystawie.
h. Znajomością regulaminów szkolenia psów (nie dotyczy kandydatów sędziów wystawowych)
Postanowienia § u 5 p.6 stosuje się odpowiednio.
9. Z kaŜdej części egzaminu sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, którego oryginał wysyła
się do Zarządu KHRON a kopię do macierzystego Koła KHRON.
10. Powołanie asystenta do grupy sędziów następuje na najbliŜszym posiedzeniu Zarządu, KHRON.
Sędzia otrzymuje legitymacje sędziowska. Indeks asystencki Pozostaje w aktach KHRON.

§6
Sędziowie Licencjatorzy
1. Sędzią Licenjatorem jest automatycznie sędzia mający uprawnienia sędziego wystawowego i pracy.
2. Sędzią Licencjatorem moŜe zostać sędzia wystawowy po odbyciu 4 asystentur na egzaminach
szkolenia psów.
§7
Kary dla sędziów
1. Sędzia moŜe zostać ukarany w dokładnie uzasadnionych przypadkach po wnikliwym dochodzeniu
i dokładnym rozpatrzeniu przez Zarząd KHRON.
2. Kary:
a. Ustne ostrzeŜenie
b. Pisemne ostrzeŜenie z wpisaniem do akt
c. Zawieszenie w czynnościach sędziego na okres 6 miesięcy
d. Zawieszenie w czynnościach sędziego na okres 1 roku
e. Zawieszenie w czynnościach sędziego na okres 2 lat
f. Odebranie uprawnień sędziowskich.

Zatwierdzono dnia 20.02.2001r.
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