Regulamin Sędziów i Adeptów:

Sędziowie:
§1
Pieczę nad Sędziami RCPL sprawuje Sędzia Główny.
§2
Sędzią RCPL może zostać wyłącznie pełnoletni członek RCPL, który ukończył szkolenie
sędziowskie i złożył egzamin sędziowski z wynikiem pozytywnym.
§3
Sędziów RCPL powołuje Zarząd, na wniosek Sędziego Głównego, spośród adeptów
sędziowskich RCPL.
§4
W przypadku wstąpienia do Stowarzyszenia członka zagranicznego lub zwykłego
posiadającego uprawnienia innego Stowarzyszenia, Zarząd RCPL, na wniosek Sędziego
Głównego, może podjąć uchwałę o uznaniu uprawnień sędziowskich innego Stowarzyszenia i
przyznaniu tytułu sędziego RCPL bez szkoleń i egzaminów.
§5
Obowiązki Sędziego RCPL:
1. stale pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w spotkaniach i konferencjach sędziów
RCPL,
2. aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i uaktualnianiu standardu gatunku, którego jest
sędzią,
3. sędziować obiektywnie bez względu na sympatie i antypatie międzyludzkie,
4. przeprowadzać kwalifikację hodowlaną zgodnie z posiadaną wiedzą oraz stażem
sędziowskim,
5. aktywnie uczestniczyć w szkoleniu adeptów,
6. potwierdzać adeptom odbyte staże,
7. brać udział w przeprowadzaniu egzaminu sędziowskiego lub adepckiego na prośbę
Sędziego Głównego,
8. przeprowadzać ocenę zwierząt na wystawie, którą zobowiązał się sędziować,
9. zawiadamiać Sędziego Głównego o wszelkich wątpliwościach dotyczących pracy
innych sędziów,
10. odpowiadać na zaproszenia do sędziowania na wystawach w ciągu maksymalnie 7
dni,

11. zawiadomić Sędziego Głównego o każdorazowym zaproszeniu do sędziowania, które
otrzymał i swojej decyzji, którą podjął odnośnie tego sędziowania,
12. w przypadku nagłej niedyspozycji poinformować organizatora o tym, iż nie może
przybyć na wystawę, którą miał sędziować i udzielić organizatorowi wszelkiej
możliwej pomocy w znalezieniu zastępstwa.
§6
Prawa Sędziego RCPL:
1. sędziowanie wystawy w kraju i za granicą,
2. otrzymanie zwrotu kosztów poniesionych na dojazd i zakwaterowanie w trakcie
wystaw,
3. używanie imiennej pieczęci sędziego RCPL,
4. wybór adepta, który będzie odbywał przy nim staż na danej wystawie. Adept
wybierany jest z kandydatów przedstawionych przez organizatora wystawy,
5. odmowa przyjęcia jakiegokolwiek adepta na staż podczas danej wystawy. Sędzia musi
poinformować organizatora o tym fakcie akceptując zaproszenie do sędziowania.
§7
Sędziemu nie wolno oceniać własnych zwierząt ani dokonywać ich kwalifikacji hodowlanej.
§8
Sędzia nie może posiadać katalogu wystawowego w trakcie oceny.
Adepci:
§9
Adeptem może zostać osoba, która jest:
•
•
•
•

pełnoletnim członkiem RCPL, aktywnie działającym na rzecz Stowarzyszenia w ciągu
minimum ostatnich 6 miesięcy,
posiada nieposzlakowaną opinię,
złożyła wniosek o przyjęcie w poczet adeptów,
złożyła egzamin adepcki z wynikiem pozytywnym.

§ 10
Obowiązki adepta RCPL:
1. stale pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach
sędziów RCPL,
2. odbywać staże adepckie na wystawach RCPL oraz Stowarzyszeń uznawanych przez
RCPL,

3. zawiadamiać Sędziego Głównego o wszelkich wątpliwościach dotyczących pracy
innych sędziów,
4. zawiadomić Sędziego Głównego o każdorazowym planowanym odbywaniu stażu
adepckiego,
5. w przypadku nagłej niedyspozycji poinformować organizatora o tym, iż nie może
przybyć na wystawę, na której miał odbywać staż,
6. dołożyć wszelkich starań, aby Sędzia nie był świadomy, że ocenia zwierzę/ta Adepta,
w przypadku, kiedy zaistnieje sytuacja, kiedy podczas szkolenia sędziowskiego
oceniane są zwierzęta Adepta.
§ 11
Prawa adepta RCPL:
1. pierwszeństwo w odbywaniu stażu na wystawach RCPL przed adeptami z innych
Stowarzyszeń,
2. otrzymanie pomocy w szkoleniu od Sędziów RCPL,
3. bycie informowanym na temat miejsc i terminów wystaw odbywających się w
Europie.
Szkolenia sędziowskie:
§ 12
Szkolenie sędziowskie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna składa
się z minimum 3 spotkań, także za pomocą platform elektronicznych, z Sędzią RCPL danego
gatunku, podczas których będzie przekazywana wiedza sędziowska. Część praktyczna składa
się ze stażu adepckiego.
§ 13
Kandydat na sędziego RCPL musi zaliczyć staż na 10 wystawach, w tym minimum 1 wystawie
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, minimum 5 staży przy Sędziach RCPL i minimum 3
staże przy Sędziach zagranicznych zaproszonych na wystawy RCPL.
W przypadku, jeśli na terenie Europy odbywają się mniej niż 3 wystawy rocznie danego
gatunku to kwestie rozpisania staży reguluje regulamin hodowlany sekcji danego gatunku.
§ 14
Staże adepckie muszą być potwierdzane pisemnie przez Sędziów, przy których dany staż był
odbywany lub przez organizatora wystawy na Karcie Stażu.
§ 15
Po odbyciu stażu adepckiego i odbyciu części teoretycznej Adept składa wniosek do Sędziego
Głównego o zorganizowanie egzaminu sędziowskiego. Egzamin sędziowski musi zostać
zorganizowany nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

§ 16
Szkolenie sędziowskie nie może trwać dłużej niż 5 lat.
§ 17
Podczas szkolenia sędziowskiego Adepta zobowiązuje podwójna składka członkowska.
Opłata ta pokrywa koszty zorganizowania szkolenia sędziowskiego i egzaminu na sędziego.
§ 18
Na egzamin adepcki i sędziowski składa się wiedza z zakresu:
•
•
•
•

genetyki gatunku,
wymogów chowu i hodowli gatunku,
standardu gatunku,
regulaminów RCPL.

§ 19
Egzamin adepcki sprawdza predyspozycje kandydata na zostanie sędzią.
§ 20
Egzamin sędziowski sprawdza wiedzę i umiejętności praktyczne kandydata na sędziego.
Kwalifikacja hodowlana:
§ 21
Regulaminy hodowlane poszczególnych gatunków zarejestrowanych w RCPL określają czy
kwalifikacja hodowlana jest przeprowadzana.
§ 22
Kwalifikacja hodowlana jest obowiązkiem wszystkich Sędziów RCPL.
§ 23
Kwalifikację hodowlaną przeprowadza Sędzia danego gatunku na pisemny wniosek Hodowcy
o rejestrację zwierzęcia z rodowodem / wniosek Hodowcy o rejestrację zwierzęcia bez
rodowodu.
§ 24
Kwalifikacja hodowlana odbywa się przez ocenę zwierzęcia przez Sędziego RCPL.

§ 25
Sędzia RCPL ocenia poprawność budowy, behawior zwierzęcia oraz zgodność ze standardem.
§ 26
Po przeprowadzeniu oceny Sędzia RCPL określa czy dane zwierzę nadaje się do hodowli i
maksymalną dopuszczalną ilość miotów jakie może dać.
§ 27
Po zakwalifikowaniu zwierzęcia jako hodowlany/hodowlana Sędzia RCPL nadaje zwierzęciu
numer, dokumentując to odpowiednią adnotacją na rodowodzie zwierzęcia oraz na wniosku
Hodowcy.
§ 28
Po nadaniu kwalifikacji hodowlanej Sędzia RCPL przesyła kopię wniosku Hodowcy wraz z
numerem kwalifikacji do Członka Zarządu ds. hodowli w terminie 7 dni roboczych. Członek
Zarządu ds. hodowli nanosi odpowiednie numery na swoją dokumentację.
Szczególne warunki kwalifikacji hodowlanej zwierząt bez rodowodu:
§ 29
Kwalifikacja hodowlana zwierzęcia bez rodowodu jest możliwa wyłącznie gdy zwierzę
prezentuje doskonały behawior, doskonałą budowę i odpowiada standardowi gatunku.
§ 30
Kwalifikacja zwierzęcia bez rodowodu jest płatna.
§ 31
Podczas kwalifikacji Sędzia RCPL podejmuje decyzję w oparciu:
•
•
•

swoją ocenę,
uzasadnienie hodowcy,
informacje o krewnych danego zwierzęcia, które udało się Sędziemu RCPL
potwierdzić.

§ 32
Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.08.2017 r.

