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Jelen szabályzat csak azon kutyakiállítások tekintetében egészíti ki az FCI Általános 
Szabályzatát, melyeken “International Beauty Champion” – CACIB (fr.: Certificat D’ 

Aptitude au Championnat International de la FCI) címet lehet szerezni.  

Ezen a rendezvényekkel kapcsolatban az FCI-t honorárium illeti meg minden katalógusban 
szereplő kutya után. Ennek az összegét az FCI Közgyűlése határozza meg. Az említett 
illeték a szóban forgó kiállítás katalógusainak és CACIB/Res. CACIB jegyzékeinek 
beadásakor esedékes. Ezt akkor is ki kell fizetni, ha nem adtak ki CACIB-várományosságot. 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Az FCI teljes jogú és társult tagországainak évente legalább 1 (egy) CACIB kiállítást kell 
tartania. 

FCI tagként kizárólag a nemzeti kinológiai szervezetek felelősek annak meghatározásáért, 
hogy melyik kutyakiállításon lehet CACIB címért versenyezni. 

Az FCI titkárság feladata a CACIB kiállításokat tartalmazó táblázat elkészítése és közzététele. 

Az FCI által jóváhagyott kiállításokat a következő módon kell megjelölni és megnevezni: 
“FCI Nemzetközi CACIB Kutyakiállítás”. 

A kiállítások katalógusán egyértelműen fel kell tüntetni az FCI logót és a “Federation 
Cynologique Internationale (FCI)” megnevezést. 

2. PÁLYÁZÁS 

A CACIB Nemzetközi Kutyakiállítás rendezési jogának elnyerésére a pályázatot legkésőbb 
12 hónappal a és legkorábban négy naptári évvel a kiállítás előtt el kell küldeni az FCI 
titkárságának. 
 
3. KORLÁTOZÁSOK 
 
Csak egy CACIB cím adható ki minden nemben, és minden fajtában, és minden 
fajtaváltozatban – az “FCI Fajtajegyzék” alapján - ugyanazon a napon és ugyanazon a 
helyszínen. 
 
Világ- vagy szekció Kiállítás napján nem lehet másik CACIB kiállítást tartani ugyanazon a 
kontinensen. Kivételes esetekben egyeztetni kell az elnökséggel. 
 
Ha a kiállítást törölni kell vis major miatt, a rendezőnek vissza kell térítenie részben a már 
befizetett nevezési díjakat. 
 
Az FCI csak azon CACIB kiállítások ugyanazon a napon való rendezését fogja engedélyezni, 
melyek (légvonalban) legalább 300 km távolságra vannak egymástól. Ha a távolság 300 km-
nél kevesebb, akkor jóváhagyható mindkét kiállítás, ha az a rendező, aki elsőként továbbította 
a pályázatát, beleegyezik a másodikként pályázó kiállításának megrendezésébe. Ebben az 
esetben javasolt az FCI fajtacsoportoknak az FCI Fajtajegyzék alapján történő felosztása  a 
kiállítási helyek és napok között.  



 

 

 
CACIB kiállításokon, ha lehetséges, egy fajtát egy napon kell bírálni és az azonos FCI 
fajtacsoporthoz tartozó fajtákat is egy napon kell bírálni. Lehetőség van azonban a csoportok 
felosztására 2 napra, ha ezt szervezési okok indokolják. 
 
A CACIB kiállítások engedélyezését érintő döntések az FCI ügyvezető igazgatójának 
hatáskörébe tartoznak. 
 
4. SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEK / KUTYÁK NEVEZÉSE 
 
Minden kutyakiállításon a LEGFONTOSABB SZEMPONT a kutya jóléte. 
 
A rendezőknek meg kell bizonyosodniuk arról, hogy csak azokat a fajtákat állítják ki, 
amelyeknek a fajtastandardját az FCI végleg vagy átmenetileg elfogadja és amelyeket 
bejegyezték egy FCI tagország törzskönyvébe vagy a törzskönyv függelékébe. Ugyanez 
vonatkozik az FCI-hez nem csatlakozott országokra, melyeknek törzskönyvét az FCI 
elismeri.  Azokat a fajtákat, amelyeket az FCI még nem ismeri el (se véglegesen, se 
átmenetileg) nemzeti szinten kell elismertetni. Az ezen fajtákhoz tartozó kutyáknak  egy 
FCI tag vagy szerződéses partner által kiadott törzskönyvvel kell rendelkeznie. Ezeket a 
fajtákat nem lehet semelyik csoportba se besorolni (a katalógusban az (“FCI által nem 
elismert fajták”) nevű külön részben kell megjelenniük. Nem kaphatnak CACIB címet és nem 
vehetnek részt csoportversenyeken. Ezek a fajták nem versenyezhetnek FCI-címekért. A 
normál FCI díjat kell fizetni az e fajtákhoz tartozó kutyáknál. 
 
Minden olyan kiállításon, ahol kiadják az FCI CACIB címét, kötelező a fajták csoportokba 
való besorolása az érvényes FCI-fajtajegyzék szerint. A szabály figyelmen kívül hagyása 
esetén az FCI fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a jövőbeli CACIB kiadási engedélyeket a 
nemzetközi kiállításokon. 
 
Ezek a csoportok az alábbiak: 
 
1. Fajtacsoport Juhászkutyák és pásztorkutyák, kivéve svájci pásztorkutyák 
2. Fajtacsoport Pinscher és Schnauzer – Molosszer fajták – svájci hegyi- és 

pásztorkutyák 
3. Fajtacsoport Terrierek 
4. Fajtacsoport Tacskók 
5. Fajtacsoport Spitzek és ősi típusú kutyák 
6. Fajtacsoport Kopók és rokon fajták 
7. Fajtacsoport Vizslák 
8. Fajtacsoport Retrieverek – Kajtató kutyák – Vízi kutyák 
9. Fajtacsoport Társasági és törpe kutyák 
10. Fajtacsoport Agarak 
 
A kisebb nevezési számú CACIB kiállításon a rendezők megengedhetik a különböző 
csoportok együttes bírálatát a díszringben a csoportversenyeken. Ez azonban nem vonatkozik 
világ- és szekció kiállításokra. 
 



 

 

Minden CACIB kiállításnál a kiírásban és a katalógusban a fajtát meg kell nevezni az adott 
ország nyelvén és a fajta származási országának nyelvén illetve az FCI négy munkanyelvének 
az egyikén is. 
 
A kanokat és a szukákat külön kell feltüntetni. A számozásnak 1-től kell kezdődnie és nem 
szakadhat meg a katalóguson egészén belül. Azonos fajtán belül nem szakadhat meg a 
számozás. 
 
Csak a visszaigazolt nemzetközi és országos champion címeket, és az FCI Világ és Szekció 
kiállításokon elnyert hivatalos címeket (Világgyőztes, Junior Világgyőztes,  Veterán 
Világgyőztes, Szekció Győztes és Junior Szekció Győzte, Veterán Szekciógyőztes) lehet 
közé tenni a katalógusban. Más címek a katalógusban való közzétételét a szervező ország 
szabályozza. 
 
Beteg (átmenetileg beteg vagy fertőző betegségben szenvedő), szoptatós szukákat, vagy 
azokat, amelyek a kölykeikkel érkeznek, ki kell zárni a kiállításokról. Tüzelő szukák akkor 
vehetnek részt, ha a rendező szervezet kiállítási szabályzata ezt nem tiltja. Vak vagy süket 
kutyák nem vehetnek részt CACIB kiállításokon. Amennyiben ezt a szabályt nem tartja be a 
kiállító, és a bíró észreveszi, hogy egy kutya süket vagy vak, ki kell küldenie a kutyát a 
ringből.  
 
A katalógusban nem szereplő kutyákat nem lehet bírálni, hacsak nem olyan hibák történtek 
melyekért a rendező bizottság felelős (katalógus nyomtatási hiba, stb.). A nevezési lapokat 
teljesen ki kell tölteni és vissza kell juttatni a szervezőknek a meghatározott nevezési 
határidő előtt. A nevezési díjat igazolhatóan be kell fizetni. 
 
Vágott farkú és vágott fülű kutyák a származási országuk és a rendező ország törvényi 
szabályozásának megfelelően vehetnek részt. A vágott és nem vágott farkú vagy vágott vagy 
vágatlan fülű kutyák bírálatát diszkrimináció nélkül, kizárólag az érvényes fajtastandardok 
alapján kell végezni. A szervező ország vágott fülű és farkú kutyákra vonatkozó 
szabályainak szerepelnie kell a kiállítási kiírásban vagy a nevezési lapokon illetve a 
kiállítási szabályzatban. 
 
Tilos felkészíteni a kutyát olyan szerrel, ami megváltoztatja a szőrzet, bőr vagy orr  
felépítését, színét vagy formáját. Csak trimmelés, körömvágás, fésülés és kefélés 
engedélyezett. Tilos a kutyát a fésülő asztalon kikötve hagyni hosszabb ideig, mint amennyi 
az előkészítéséhez szükséges. 
 
Mikrochipek (ISO Standard) és tetoválások egyformán elfogadottak.  
 
A rendező bizottság fenntartja azt a jogot, hogy megtagadja egy kiállító részvételét a 
kiállításon. 
 
5. OSZTÁLYOK 
 
Dupla nevezések valamint a nevezési határidő után érkezett nevezések nem fogadhatók el. 
 



 

 

További nemzetközi vagy nemzeti kiállítások vagy versenyek, melyeket ugyanannak az 
FCI országos egyesületnek a klubja szervez, mely a CACIB kiállítást szervezi, akkor 
engedélyezhetők ugyanazon a kiállítási területen belül, ha ezt a CACIB kiállítás 
szervezője elfogadja.    
 
A kutya életkorának tekintetében a kiállítás napja irányadó. 
 
Kizárólag az alábbi osztályok elismertek az FCI által jóváhagyott CACIB kiállításokon: 
 
a. Osztályok, amelyekben CACIB kiadható: 
 
 - Növendék osztály  (15-24 hónapos kor)  kötelező 
 - Nyílt osztály   (15 hónapos kortól) kötelező 
 - Munka osztály  (15 hónapos kortól) kötelező 
 - Champion osztály  (15 hónapos kortól) kötelező 
 
Munka osztály 

A kutya munka osztályba való nevezéséhez a nevezési laphoz csatolni kell az FCI előírt 
formanyomtatványát, az FCImunkakutya-bizonyítványt - WCC (Munka osztály 
bizonyítvány) (melléklet 1a) és 1b) - melyeket mellékletben csatoltunk - amely annak a 
tagországnak visszaigazolását tartalmazza, ahol a kutya tartója és/vagy tulajdonosa törvényes 
lakóhellyel rendelkezik -, hogy a kutya teljesítette a megfelelő vizsgát, valamint adatokat 
tartalmaz a vizsgáról, melyen a kutya részt vett, azaz nem csak megemlíti azt.  

Csak azok a fajták indulhatnak munka osztályban, amelyek munka fajtaként vannak 
feltüntetve az FCI Fajtajegyzékében, figyelembe véve néhány országnak néhány fajtára 
elfogadott kivételét.  

 
Champion osztály 
 
A kutya Champion osztályba való nevezéséhez az alábbi címek egyikéről visszaigazolással 
kell rendelkezni a hivatalos legutolsó nevezési határidőre; a cím igezolását fénymásolatban 
csatolni kell a nevezéshez. 
 

■ FCI Nemzetközi Szépség Champion (C.I.B.) 
 
■ FCI Nemzetközi Kiállítási Champion (C.I.E.) 

 
■ Egy FCI tagország Nemzeti Szépség Championja (ezt a címet ugyanabban az FCI 
országban kell elérni legalább 2 CAC-várományossággal). 

 
■ Egy FCI ország Nemzeti Kiállítási Championja. 
 
■ Egy olyan nem FCI ország Nemzeti Szépség Championja, mely együttműködési 
egyezményt írt alá az FCI-vel 
 



 

 

■ Egy olyan nem FCI ország Nemzeti Kiállítási Championja, mely 
együttműködési egyezményt írt alá az FCI-vel 
 

A rendezvény nevezési határideje után nem lehet egy kutyát egyik osztályból áttenni egy 
másikba miután a katalógust kinyomtatták, kivéve ha adminisztratív hiba történt a 
kiállítási bizottság részéről. 
 
b. Osztályok, amelyekben CACIB nem adható ki: 
 
- Minor puppy osztály (korrekt módon beoltott kölykök  6 hónapos korig) választható 
 
- Kölyök osztály (6-9 hónapos kor)      választható 
 
- Junior osztály (9-18 hónapos kor)      kötelező 
 
- Veterán osztály (8 éves kortól)       kötelező 
 

c. Választható verseny: Best of Sex verseny (legjobb kan/legjobb szuka) 
 
Legalább a legjobb fiatal osztályos, a CACIB nyertes és a legjobb veterán osztályos 
kutyának szerepelnie kell ebben a versenyben. A bíró a kiállított kutyákat a küllemük 
alapján sorolja be, de nem veszi figyelembe, melyik  osztályból jöttek a kutyák. 
 
d. Szabadon választható versenyek 
 
Ahhoz, hogy a  kutya ezekre a versenyekre nevezhessen, a kötelező osztályok egyikébe is 
nevezni kell. 
 
- Kutyapár verseny: azonos fajtából és változatból származó kan és szuka, amelyek egy 
tulajdonoshoz tartoznak. 
 
- Tenyészcsoport verseny: min. 3, max. 5 kiállított kutya azonos fajtából és változatból, nemi 
megkülönböztetés nélkül, amelyeket egyazon személy tenyésztett (azonos kennel név alatt), 
akkor is, ha nincsenek a tulajdonában. 
 
- Utódcsoport verseny: egy anya és egy apa min. 3, max. 5 utóddal (első generáció, 
kan/szuka). 
 
Ezeket az opcionális versenyeket lehetőleg a fajta-bírálati ringben kell bírálni. A fajtabíró 
kiválasztja a legjobb csoportot és csak ez a csoport versenyezhet a BIS körben. 
 
6. KVALIFIKÁCIÓK ÉS HELYEZÉSEK 
 
A bírók által kiosztott kvalifikációknak az alábbi definíciókkal kell összhangban lenniük: 
 
KITŰNŐ csak annak a kutyának adható, amelyik az ideális fajta standardhoz nagyon közel 
van, kitűnő állapotban kerül bemutatásra, harmonikus és kiegyensúlyozott temperamentuma 
van, színvonalas, és kitűnő a testtartása. A kutya kiválóan képviselt fajtajellege megengedi, 



 

 

hogy a kisebb “hiányosságok” feledhetők legyenek, de a kutya rendelkezzen a nemének 
megfelelő tipikus tulajdonságokkal. 
 
NAGYON JÓ csak annak a kutyának adományozható, amelyik rendelkezik a fajtája tipikus 
tulajdonságaival, kiegyensúlyozott arányai vannak és kifogástalan állapotú. Néhány kisebb 
hiba tolerálható, kivéve az alaktani természetűeket. Ezt a díjat csak olyan kutyának lehet adni, 
amelyik típusos.   
 
JÓ annak a kutyának adható, amelyik a fajtája fő tulajdonságaival rendelkezik. A jó 
tulajdonságoknak túlsúlyban kell lenniük a hibákkal szemben, úgy, hogy a kutya a 
fajtája jó képviselőjének legyen tekinthető.  
 
ELÉGSÉGES annak a kutyának adható, amelyik megfelel a fajtájának, de az általánosan 
elfogadott tulajdonságokkal nem rendelkezik, vagy amelyik fizikai állapota kívánnivalót hagy 
maga után.  
 
DISZKVALIFIKÁLT: annak a kutyának kell adni, amelyik nem egyezik a fajta standard 
által előírt típussal; amelyik magatartása egyértelműen nem a standardnak megfelelő vagy 
agresszív; amelyiknek abnormális heréi vannak; amelyiknek a fogazata hibás vagy hiányos 
vagy állkapcsa szabálytalan; amelyik szín- és / vagy szőrstruktúrája nem felel meg a 
standardnak vagy egyértelműen az albinizmus jeleit viseli magán. Ezt a kvalifikációt azok a 
kutyák is kapják, amelyek olyan kis mértékben egyeznek a fajta önálló tulajdonságaival, hogy 
ez az egészségüket veszélyezteti. Továbbá azok a kutyák is ezt a minősítést kapják, amelyek 
kizáró hibákat mutatnak a fajta standard tekintetében. A bírálatnak tartalmaznia kell az 
okot ami miatt a kutya a DISZKVALIFIKÁLT minősítést kapta. 
 
Azok a kutyák, amelyeknek egyik fenti minősítés sem adható, az alábbi besorolással távoznak 
a ringből: 
 
NEM BÍRÁLHATÓ. Ezt az értékelést olyan kutya kaphatja, amelyik nem mozog, mely 
béna, mely folyamatosan felugrál a felvezetőre vagy megpróbál a ringből kiszabadulni, 
lehetetlenné teszi a testtartás és mozgás értékelését vagy folyamatosan kikerüli azt, hogy a 
bíró „vizsgálja“ és lehetetlenné teszi a fogak, anatómia és felépítés, farok vagy herék 
ellenőrzését. Ez a minősítés akkor is kiadásra kerül, ha műtét vagy kezelés nyomai 
figyelhetők meg, és úgy tűnik, hogy a kiállító meg akarta téveszteni a bírót.  
Ugyanez érvényes akkor is, ha a bírónak oka van operációt gyanítani, ami arra szolgált, hogy 
javítsa az eredetei adottságokat vagy jellegzetességeket (pl: szemhéj-, fül- vagy 
farokkorrekció). A bírálatban fel kell tüntetni az okot, amiért a kutya NEM BÍRÁLHATÓ 
besorolást kapott.  
 
A négy legjobb kutya minden osztályban helyezést ér el feltéve, hogy legalább „NAGYON 
JÓ“ minősítést kaptak. 
 
7. CÍMEK, DÍJAK ÉS VERSENYEK A DÍSZKÖRBEN 
 
CACIB - Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI 
 



 

 

Csak azokat a kutyákat lehet figyelembe venni a CACIB kiadásához, amelyek “KITŰNŐ 1.” 
minősítést kaptak növendék, nyílt, munka vagy champion osztályban. CACIB csak akkor 
adható ki, ha a szóban forgó kutyáról megállapították, hogy egészen kiváló tulajdonságokkal 
rendelkezik. A CACIB nem automatikusan és kötelezően kapcsolódik a “KITŰNŐ 1.” 
eredményhez.  
 
A Reserve CACIB-ot a második legjobb kutya kapja, amelyik “KITŰNŐ” minősítést szerzett 
a fent említett osztályokban. A Reserve CACIB cím kiadása azonban nem kötelező. 
 
A bíró CACIB és Reserve CACIB címet ad a kutyák tulajdonságai alapján annak ellenőrzése 
nélkül, hogy vajon megfelelnek-e a követelményeknek a kor és / vagy az FCI által elismert 
törzskönyvben való regisztráció tekintetében. 
 
A CAC (fr.: Certificat d’Aptitude au Championat) egy besorolás, melyet a nemzeti kutyás 
egyesület ad ki. A nemzeti kennel klub hatásköre eldönteni, hogy melyik osztályokban és 
melyik kutyáknak adományozható ez a besorolás. A CAC beleszámít az országos champion 
címbe. 
 
Egy FCI ország nemzeti champion címéhez legalább 2 CAC cím szükséges ugyanazon 
nemzeti kutyás egyesület által ugyanabban az országban két különböző napon szervezett 
kiállításról. 
 
Minden nemnél és fajtánál csak egy bíró adja ki az összes díjat, beleértve a CACIB-ot is. Ezt 
a bírót előre kijelölik. 
 
 
Best of Breed (BOB) és Best of Opposite Sex (BOS) versenyek 
 
A Best Junior, CACIB győztes és Best Veterán mindkét nemből, ha kitűnőt kapott, 
versenyezhet a Best of Breed (BOB) címért. A bírónak ki kell választania az ellenkező 
nem legszebb kutyáját is (BOS) a BOB nyertes után. 
 
Opció: (egy választható Best of Sex verseny megtartása esetében): a legjobb kan és a 
legjobb szuka a Best of Sex versenyből versenyez a Best of Breed (BOB) és a Best of 
Opposite Sex (BOS) címért. 
 
Azok a fajták, amelyeket az FCI még nem ismert el véglegesen (ideiglenes státuszúak), bár 
nem kaphatnak CACIB-ot, de részt vehetnek a Fajtagyőztes (Best of Breed), a Csoportgyőztes 
(Best in Group) és a Kiállítás győztese (Best in Show) versenyeken. Ezek a fajták 
versenyezhetnek több FCI címért is. 
 
 
Versenyek  a díszringben: 
 
A Csoportgyőztes (Best in Group), Kiállítás győztese (Best in Show), Tenyészcsoport 
(Breeders’ Group), Utódcsoport (Progeny Group), Kutyapár (Couple Class) (Brace), Legjobb 
veterán (Best Veteran), Legjobb Junior (Best Junior), Legjobb Kölyök (Best Puppy), Legjobb 



 

 

minor puppy (Best Minor Puppy) és fiatal felvezető (Junior Handling) versenyeket 
kizárólag egy bíró bírálja, akit előre ki kell jelölni.  
 
Hogy a versenyek a BIS körben hatékonyabbak legyenek, a bírónak előbírálatot kell 
végeznie a csoport kiállított kutyái között egy külön körben kellő idővel a BIS körben 
való megjelenés előtt, hogy a bíró a BIS körben megjelent kutyák megtekintése után 
gyorsan kiválaszthassa az elődöntősöket vagy döntősöket, melyeket alaposabban 
megtekint. 
 
Csak azok a bírók bírálhatják ezeket a versenyeket, akiket a saját nemzeti kutyás 
szervezetük jóváhagyott erre a feladatra és akiknek megfelelő írásos engedélyt adott ki. 
 
Ha a kutya agresszíven viselkedik a körben (fajta- és csoportdöntők) és a viselkedésének 
szemtanúja a feladatát végző bíró, a bírónak jelentést kell írnia a rendezőbizottság 
részére és ki kell zárnia a kutyát a verseny további részéből. Az összes díjat és címet 
törölni kell, melyet a kutya aznap kapott. 
 
 
8. CACIB VISSZAIGAZOLÁSA 
 
Az illetékes bíró adja ki a CACIB javaslatokat. A végleges visszaigazolást az FCI végzi. 
 
Az FCI titkársága ellenőrzi a felterjesztett kutyákat, hogy megfelelnek-e a CACIB 
visszaigazolás követelményeinek. 
 
A kiállításon a kiállítóknak átadott kártyák igazolják, hogy az adott kutyát CACIB-ra 
felterjesztették. A kártyán az alábbi szövegnek kell szerepelnie: “FCI által történő 
visszaigazolásra”.  
    
Az FCI titkárságnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a CACIB-ot helyesen ítélték-e oda. 
Legkésőbb három hónappal a kiállítás után a katalógust a kiállítás rendezőjének két 
példányban továbbítani kell az FCI titkárságra a CACIB-ra és Reserve CACIB-ra 
felterjesztett kutyák listájával együtt. 
 
A listáknak az alábbi adatokat kell tartalmazniuk: 
 
Katalógusszám, kutya neve, törzskönyv és törzskönyv száma, nem, fajta és fajtaváltozat, 
születési dátum, tulajdonos neve, bíró neve és az osztály, amelyben a CACIB-ot szerezte.  
 
A fajtákat listázzák a négy FCI munkanyelv egyikén, amit követ a kiállítást rendező 
országban használt megnevezés.  
 
Ha a kutya nem szerepel a CACIB listán (ha pl. a szervező kifelejtette), a kártyát elfogadják 
bizonyítékként feltéve, hogy nincs másik, a listán szereplő kutya ugyanabban a fajtában és 
nemben. 
 
 



 

 

9. BÍRÓK 
 
Csak az illetékes bíró rendelkezik felhatalmazással arra, hogy döntéseket hozzon a 
kvalifikációk, helyezések és CACIB címek kiadásával kapcsolatban. Ezt külső segítség   
és/vagy bárki más beavatkozása nélkül köteles végrehajtani. 
  
Csak azok a bírók, akiket a nemzeti szervezetük feljogosít az adott fajta bírálatára, bírálhatnak 
és értékelhetnek kutyákat. Bírói tevékenységük alatt kötelesek szigorúan és kizárólag az 
aktuálisan érvényes FCI fajta standarddal összhangban bírálni. 
 
A nem FCI-tagország bírói csak úgy működhetnek az FCI kiállításain, ha az illetékes nemzeti 
szervezetük kapcsolatban áll az FCI-vel szerződéses megállapodás vagy becsületbeli 
megegyezés formájában. Ezek a bírók csak akkor bírálhatnak FCI kiállításain, ha a nevük 
szerepel a nemzeti kutyás szervezetük hivatalos listáján. 
 
Az alábbiak vonatkoznak rájuk: 
 
a. FCI kiállításokon való bírálatra szóló meghívás esetén minden nem FCI országból 

származó bírónak ki kell töltenie egy az FCI által kiadott kérdőívet. Ezt a kiállítás 
előtt időben elküldik nekik, és vissza kell küldeniük aláírva jóváhagyásra.  

 
b. Az országnak a nemzeti szervezetének feladata, ahol a nem FCI tagországból való bíró 

bírál, hogy ellenőrizze a kérdőíven szereplő információk érvényességét. 
 
c. Nem FCI tagországból érkező bíróknak minden körülmények között követniük kell az 

FCI fajta standardokat, amikor az FCI által engedélyezett kiállításokon 
tevékenykednek. Az általuk bírálandó fajták FCI standardjait a rendezőnek, aki 
meghívta őket, el kell küldenie a bírók részére időben a kiállítás előtt. 

 
d. Bírók nem FCI tagországokból és társult tagsággal rendelkező országokból csak azon 

fajták bírálatára jogosultak, amelyeket a nemzeti kutyás szervezetük elismer, amikor 
FCI kiállításokon tevékenykednek akkor is, ha minden fajtát bíráló bíróként 
szerepelnek a saját nemzeti kennel klubjuk listáján. 

 
e. Nem FCI tagországbeli bírókat teljes körűen tájékoztatni kell előzetesen és részletesen 

az FCI Kiállítási Szabályzatáról, csakúgy, mint a többi fontos eljárási ügyről és 
szabályról. A kiállítást tartó országban a kiállítás szervezőjének a felelőssége, hogy a 
bírókat előzetesen tájékoztassa a szükséges tudnivalókról.  

 
 
10. A KIÁLLÍTÁS SZERVEZŐ BIZOTTSÁGÁNAK FELADATAI 
 
A Kiállítás Szervező Bizottságának ismernie kell az FCI Küllembírói Szabályzatának és FCI 
Kiállítási Szabályzatának tartalmát, és el kell fogadnia ezeket a rendelkezéseket. 
Az FCI-t nem terheli felelősség semmilyen balesetért, mely egy FCI védnöksége alatt 
szervezett kutyakiállításon történt. 
A felelősségbiztosítást a kiállítás rendezőinek kell nyújtania. 



 

 

 
A BÍRÓK MEGHÍVÁSA 
 
a. A kiállítás rendezőinek írásos meghívót kell küldeniük a bírónak. A bíró köteles 

tájékoztatni a rendezőt írásban, arról, hogy elfogadja-e vagy visszautasítja-e a 
meghívást. A bírónak mindig teljesíteni kell a kötelességét, ha bíróként tevékenykedik, 
hacsak nincs nyomós oka ennek elmulasztására. 

 
b. Ha a bíró képtelen ellátni a kötelességét bármilyen nyomós indok miatt, a kiállítás 

szervezőjét azonnal értesítenie kell telefonon, faxon vagy e-mailben. A törlést levélben 
meg kell erősíteni.  

  
c. Hasonlóképpen a kiállítás rendezője szintén köteles tartani magát a meghíváshoz. A 

lemondás csak akkor megengedett, ha előre nem látható esemény következett be vagy 
a bíróval kölcsönösen megegyeztek.    

 
d. Amennyiben a kiállítás rendezőjét kötelezik a rendezvény törlésére vagy az adott bíró 

meghívásának lemondására, köteles megtéríteni a bírónak a már felmerült költségeit. 
Ha egy bíró bármilyen okból kifolyólag, ami nem előre nem látható körülményből 
fakad, nem tudja ellátni bírói feladatait, köteles  megfizetni az időközben esetlegesen 
felmerülő extra költségeket.  

 
e. A bírónak ajánlott biztosítási szerződést kötnie (járattörlés, balesetek, stb.), 

akárhányszor meghívják bírálni külföldre. 
 

f. A bíró bírálhat csak nemzeti szinten elismert fajtákat, de ezt az illető FCI tagszervezet 
küllembírói szabályzata szerint kell tennie, illetve időben meg kell ismerkednie a fajta 
standardot a kiállítás előtt. 

 
g. Az összes FCI nemzetközi kiállításon a bírói testületből (fajta-csoport-allrounder 

bírók) a meghívott bírók legalább 2/3-ának egy FCI nemzeti kutyás egyesület 
jóváhagyásával kell rendelkeznie. Ha a szervezőnek csak két bíróra van szüksége, 
mindkettőnek rendelkeznie kell az FCI nemzeti kennel klubjának 
jóváhagyásával. 

 
h. A teljes jogú FCI tagországokból érkező FCI fajtabíróknak visszaigazolásra van 

szükségük – a rendezvény előtt – a nemzeti kennel klubjuktól, hogy bírálhatják a 
fajtá(ka)t és/vagy a döntőket a díszkörben külföldön, kivéve ha a törvényes 
lakhelyük szerinti ország nemzeti kennel klubja feltette a bíróit az FCI 
bírójegyzékbe (ha nincs közzétett szankció a jegyzékben ezekről a bírókról). A 
teljes jogú FCI tagországokból érkező csoportbírók bírálhatják a nemzeti kutyás 
szervezetük külön engedélye nélkül az összes olyan csoport fajtáját, melyekre van 
engedélyük van. Bírálhatnak a BIS versenyben is, ha a nemzeti kutyás szervezet és a 
szervező engedélyezi, és a bíró rendelkezik FCI csoportbírói engedéllyel legalább két 
FCI csoportra. 

 



 

 

i. Az FCI minden fajtát bíráló nemzetközi bírók a teljes jogú FCI tagországokból 
bírálhatnak a nemzeti kutyás szervezetük bármilyen engedélye nélkül bármilyen fajtát, 
bármilyen versenyen beleértve a Best in Group és a Best in Show versenyeket is. 

 
j. Az FCI nemzeti minden fajtát bíráló bírók a teljes jogú FCI tagországokból 

kevesebb mint 100 regisztrált fajtával csak a nemzeti kennel klubjuk által 
elfogadott fajtákat bírálhatják. A nemzeti kennel klubjuk engedélyével kell 
rendelkezniük, kivéve ha szerepelnek az FCI bírójegyzékben. 

 
 
A FAJTÁK KIJELÖLÉSE 
 
A bírót kellő időben előre tájékoztatni kell a bírálandó fajtákról és a bírálandó kutyák 
számáról, és a tiszteletkörben betöltendő feladatairól. A kiállítás szervezőjének a felelőssége, 
hogy előre elküldje írásban az erre vonatkozó információkat a bírónak. 
 
A bírótól nem lehet elvárni, hogy kb. 20 kutyánál többet bíráljon óránként és 80 kutyánál 
többet bíráljon egy nap ha a nemzeti szervezet egyéni leíró bírálatot kér minden egyes 
kutyáról. Nem bírálhat 150-nél több kutyát naponta, ha nem kérnek leíró bírálatot.  
Vis major esetekben például utolsó pillanatban való betegség, időjárás stb. miatti 
bírólemondás esetén ez a szám növelhető 100-ra és 200-ra szöveges bírálattal vagy 
anélkül. Ezekben a helyzetekben közös megegyezésnek kell létrejönnie a szervező és a 
bíró között, akinek nagyon gyakorlott ringtitkárokat és asszisztenseket kell 
rendelkezésre bocsájtani. Ha azt kérik, hogy a bíró 100-nál több kutyát bíráljon, akkor 
a bírálatnak szöveges értékelés nélkül kell történnie.  
 
BÍRÓ JOGAI 
 
A következők a saját országukon kívül rendezett FCI nemzetközi kiállításra utazó bírók jogai: 
 
a. Az előzetes megállapodás szerint a rendező szervezetnek vagy a vendéglátó klubnak 

kell törődnie a bíróval abba az országba történő megérkezésétől számítva, ahol bírál, 
egészen az elutazásáig; ez általában magában foglalja a kiállítást megelőző és a 
kiállítás utáni napot. 

 
b. A bírónak megfelelő szállást kell biztosítani az elfoglaltsága idejére, mely 

tartalmazhatja a kiállítás előtti és utáni éjszakát is a bírók utazási költségeiben leírtak 
szerint. 

 
c.  A bírók szabadon köthetnek egyéni megállapodást a kiállításszervezőkkel, mely 

eltérhet az „FCI Kiállítási és Küllembírói Szabályzatának mellékletében” leírtaktól. Ha 
nem történt ilyen személyes megegyezés,  akkor a bíróknak a függelékben megemlített 
juttatásokat kell adni. 

 
d.  Tanácsos a pénzügyi megállapodást írásos szerződés vagy írásos megállapodás 

formájában előre megkötni a bíró és a kiállítás szervezői között. Ezt mindkét félnek 
tiszteletben kell tartania. 

 



 

 

RINGTITKÁROK ÉS A SEGÍTŐ SZEMÉLYZET 
 
A toy és más kistestű fajtákat asztalon kell megvizsgálni, melyet a szervező biztosít. 
 
A bíró a főnök a ringben. Szervezési gondok esetén a fő ringtitkárnak konzultálnia kell a 
bíróval és a döntéseket a bíróval egyetértésben kell meghozni. 
 
A szervezési tevékenységek támogatásához egy ringtitkárt és egy írnokot bocsátanak a bíró 
rendelkezésére. A fent említett asszisztenseknek és a fő ringtitkárnak folyékonyan kell 
beszélniük a bíró által preferált nyelvet, amely egyike az FCI négy munkanyelvének. 
 
A ringtitkárokat és az írnokokat a kiállítás szervezőinek kell biztosítaniuk.  
 
Az asszisztensek jól kell ismerni az FCI Kiállítási Szabályzatát valamint a kiállításnak 
helyet adó ország kiállítási szabályait. Az FCI nemzeti kennel klubnak speciális képzést 
és vizsgáztatási rendszert kell szerveznie a ringtitkárok és asszisztensek számára. 
 
A ringtitkárnak és az írnoknak az alábbi szolgáltatásokat kell biztosítania a bírónak: 
 
-  összegyűjtik az osztályokat; 
 
-  ellenőrzik  a hiányzókat minden osztályban; 
 
-  értesítik a bírót bármilyen változásról a felvezetőkkel avagy bármilyen szabálytalan 

nevezéssel kapcsolatban; 
 
-  Elsősorban, amikor szükséges, leírják a bíró bírálatát a bíró által választott 
 nyelven (melyet a bíró előre közölt a kiállításszervezőkkel), hogy a bíró megértse, 
 mit írtak le. Ha szükséges, a bírálat fordítását a ringen kívül kell végezni egy 
 speciális fordításra kijelölt területen. 
 
-  elrendeznek minden szükséges papírmunkát és kiosztják a díjakat; 
 
-  követik a bíró összes instrukcióját. 
 
 
11. KORLÁTOZÁSOK BÍRÓK RÉSZÉRE A KIÁLLÍTÁSOKON 
 

− A bíró sosem késhet a bírálatról vagy nem hagyhatja el a kiállítás területét 
azelőtt, hogy teljes mértékben teljesítette volna a feladatát, melyre kinevezték. 

− A bíró sohase kritizálhatja a másik bíró munkáját. 
− A bíró semmilyen körülmények között se kérhet bírói kinevezést. 
− A bíró nem nézheti meg a kiállítási katalógust a bírálat előtt vagy alatt. 
− A ringben a bírónak megfelelően kell viselkednie és az összes kutyát pártatlanul 

kell megvizsgálnia. Mértékletesen és megfelelően kell öltözködnie a betöltött 
feladatához illően és mindig korrektnek és finom modorúnak kell lennie. 

− nem dohányozhat a ringben. 
− nem fogyaszthat alkoholt a ringben. 



 

 

− nem használhat mobiltelefont a ringben a bírálat alatt. 
− nem nevezhet vagy vezethet fel kutyát a kiállításon, ahol bíróként működik közre. 
− Partnere, közvetlen családjának bármely tagja, vagy a háztartásában vele élő személy 

nevezhet és felvezethet bármilyen olyan fajtájú kutyát, amelyet a szóban forgó bíró 
nem bírál a kiállítás azon napján. 

− Azoknak a kutyáknak, amelyeket a bíró vezet fel olyan CACIB kiállításon, ahol nem 
tevékenykedik bíróként, a bíró, vagy partnere vagy egy közvetlen családtagja, vagy 
egy vele azonos háztartásban élő személy által tenyésztettnek kell lenniük, vagy 
tulajdonát illetve társtulajdonát kell képezniük. 

− Egy bíró nem bírálhat olyan kutyát, mely az ő, a partnere, a közvetlen 
családtagja vagy bármilyen vele egy háztartásban élő személy tulajdonában, 
társtulajdonában van, készít fel, az otthonában tart vagy elad a kiállítást 
megelőző hat hónapban, melyen közreműködik. 

− Egy bíró nem utazhat olyan kiállításra, ahol bírál olyan kiállítókkal akik az ő 
bírálata alatt állítanak ki ilyen rendezvényeken. 

− Semmilyen körülmények között sem érintkezhet vagy tartózkodhat a bíró 
kiállítókkal, melyek nála állítanak ki. Ezt megteheti a bírói kinevezésének 
teljesítése UTÁN. 

 
 
12. PANASZOK 
 
A bíró által meghozott bármilyen döntés a besorolást, a díjakat és a helyezést illetően 
végleges és vitathatatlan. 
 
A kiállítás rendezésével, a helyezés kiadásával, a díjakhoz és  helyezésekhez  tartozó 
eljárással kapcsolatos panaszok elfogadhatóak és azonnal jelezni kell ezeket írásban a 
kiállítás szervezőjének, a nevezési díj kétszeresének azonnali kaucióként való letétele 
mellett. Ezt a kiállítási titkárságnak jegyzőkönyvbe kell vennie. Ha a panasz nem 
megalapozott, a kaució a kiállítás rendezőjét illeti. Ha a panasz jogosnak találtatik, a pénzt 
visszatérítik a panasztevőnek. 
 
 
13. BÜNTETÉSEK 
 
Jelen szabályok megsértése fegyelmi intézkedésekkel büntethető. Az FCI megfoszthatja az 
érintett rendezőt a CACIB kiadási jogától egy vagy több évre, mivel ezek az ő nemzetközi 
rendezvényei. Egy ilyen döntést az FCI elnöksége hoz az érintett rendező szóbeli vagy 
írásbeli meghallgatása után. Bármilyen fellebbezés az FCI elnöksége által kiszabott büntetés 
ellen az FCI Közgyűlése elé kerül, mely meghozza a végső döntést. 
 
 
14. A KIÁLLÍTÁSTÓL VALÓ ELTILTÁS 
 
Minden FCI tagország és szerződéses partner köteles a nemzeti előírásokkal összhangban 
közzétenni azoknak a kutyáknak és/vagy kiállítóknak a jegyzékét, akik el vannak tiltva a 
kiállításoktól.  



 

 

Az eltiltás minden rendezőt kötelez. 
 
15. INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA 
 
CACIB Kiállítás minden rendezőjének követnie kell az adott ország szabályait és törvényeit. 
Különleges panaszok kapcsán az FCI elnöksége beavatkozhat és meghozhatja a végső 
döntést, akkor, ha a kiállítók, FCI bírók és kiállítás rendezők figyelmen kívül hagyják ezeket a 
szabályokat. Ezek a döntések segítik fenntartani az FCI nemzetközi kiállításainak a 
hitelességét és biztosítják ezen szabályok betartását. 
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Kiegészítő szabályok a Fédération Cynologique Internationale (FCI) 
Szekció- és Világkiállításaihoz 

 
 
BEVEZETÉS 
 
Évente egyszer az FCI közgyűlése által meghatározott nemzetközi CACIB kiállításon, 
“világgyőztes” cím adható ki az FCI által elismert összes fajtának. Évente egyszer az FCI 
egyes szekciói által meghatározott nemzetközi CACIB kiállításokon, “szekciógyőztes” cím 
adható ki az FCI által elismert összes fajtának. A világ- és szekciógyőztes cím kiadható 
minden fajtának, melyet az FCI ideiglenesen vagy véglegesen elismer. Az FCI által még 
se ideiglenesen se véglegesen elismert fajtákat nem lehet nevezni világ- és 
szekciókiállításokra. Nincs “Reserve” világgyőztes vagy szekciógyőztes. Ezeket a 
kiállításokat szigorúan az FCI szabályok szerint kell szervezni. 
 
Világ- és szekció kiállításokat csak az FCI teljes jogú tagjai rendezhetnek. Világ- vagy 
szekció kiállítás napján tilos másik CACIB kiállítást tartani ugyanazon a kontinensen, 
ahol a világ- vagy szekciókiállítást szervezik. Tekintet nélkül a szekcióra, amelyben ezek a 
kiállítások helyet kapnak, lennie kell egy legalább 6 hetes periódusnak világkiállítás és 
szekciókiállítás között. Világ- és szekció kiállítás között (amikor ugyanabban a szekcióban 
tartják), legalább három hónapos szünetnek kell lennie. A világkiállítás elsőbbséget élvez.  
 
A nevezési díjaknak a világ- és szekció kiállításokra azonosnak kell lenniük minden kiállító 
számára. Lehet azonban kedvezményt adni a rendező nemzeti kennel klub tagjainak.  
 
1 SZABÁLYOK 
 
 A “világgyőztes” és “szekciógyőztes” címet az a CACIB-ra felterjesztett kan és szuka kapja, 
valamint a legjobb kan és a legjobb szuka az FCI által ideiglenesen elismert fajtáknál (ld. 7. 
rész. “Címek és díjak” FCI Kiállítási Szabályzat). A cím adományozása a nevezésétől 
független ennél a fajtánál. Az FCI által ideiglenesen elismert fajták esetében a világ- és 
szekciógyőztes címeket a legszebb kannak és a legszebb szukának adják ki a növendék, 
nyílt, munka és champion osztályból. Ezek a fajták nem kaphatnak CACIB-ot. 
 
A “fiatal világgyőztes” vagy a “fiatal szekciógyőztes” címet a legjobb fiatal kan és szuka 
kapja feltéve, hogy “KITŰNŐ 1” (1st EXCELLENT) besorolást kaptak.  
 
A “veterán világgyőztes” vagy a “veterán szekciógyőztes” címet a legjobb veterán kan és 
szuka kapja feltéve, hogy “KITŰNŐ 1” (1st EXCELLENT) besorolást kaptak.  
 
A fiatal és a veterán győztes címeket az FCI CACIB ki8adási lista szerint adják ki. 
 
A CACIB-ra javasolt kan és szuka, a legjobb fiatal kan és a legjobb fiatal szuka, valamint a 
legjobb veterán kan és a legjobb veterán szuka, amelyek “KITŰNŐ 1” (1st EXCELLENT) 
minősítést kaptak fiatal és veterán osztályokban versenyeznek a “fajtagyőztes” (Best of Breed) 
és az „ellenkező nem legszebb kutyája” Best of Opposite Sex (BOS) címekért. 
 
Egy előre kinevezett bíró adja ki a fenti címeket és a “fajtagyőztes” címet (Best of Breed) és 
az „ellenkező nem legszebb kutyája” Best of Opposite Sex (BOS) címeket. 
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Minden kutyát az FCI Kiállítási Szabályzata alapján kell bírálni. A leíró bírálat opcionális. 
A bírálatokat a rendező ország hivatalos nyelvén kell írni vagy a bíró által választott négy 
FCI munkanyelv egyikén. A rendező dönt a bírálat típusáról és ő felelős ennek fordításáért. A 
rendezőnek jeleznie kell a kiállítás kiírásában, hogy kapnak-e a kiállítók leíró bírálatot 
vagy sem.  
 
Világ- és szekció kiállításra a csoportbeosztás a jelenlegi FCI Fajtajegyzék szerint szigorúan 
kötelező. Az önálló csoportokat ugyanazon a napon kell bírálni teljes mértékben. 
 
A versenyt a “nap győztese” (Winner of the day) címért nem lehet megtartani. Minden 
csoportgyőztes  kötelezően versenyez a kiállítás utolsó napján a “Best in Show”-ban. 
 
Minden világ- és szekciókiállítás alatt a rendezőnek egy Obedience Világ- és szekcióversenyt 
és egy világ- és szekció junior handling versenyt is kell tartania. 
 
2 KIÁLLÍTÁSI TERÜLET ÉS RINGEK 
 
A világ- és szekció kiállításokat a célnak megfelelő kiállítási területen kell tartani. 
 
Minden önálló ringnek elég nagynak kell lennie amiatt, hogy a kutyákat állva lehessen bírálni 
és elég helynek kell lennie a ringben való szabad mozgáshoz a kutyák mérete, tömege és 
száma szerint.  
 
A világ- és szekció kiállítások rendezőinek biztosítaniuk kell egy tisztelet ringet, mely elég 
nagy ahhoz, hogy helyet adjon az összes kutya FCI csoportok alapján történő bírálatához. A 
csoportversenyekben és a BIS kör egyéb versenyeiben versenyző kiállított kutyáknál  
kötelező a külön körökben történő előbírálat kellő időben az időbeosztás szerint előírt 
BIS körben való megjelenés előtt. A BIS körben való további bírálatot korlátozni kell a 
szűkített listás elődöntős vagy döntős kutyákra. 
 

A szervezőknek biztosítani kell azt, hogy a BOB győztesek könnyen bejuthassanak az 
előbíráló körből a BIS körbe. 
 
A rendezőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a kiállítók könnyen megközelíthessék a fő 
ringet. 
 
Ha egyéb tevékenységek zajlanak a kiállítás alatt, ezek nem zavarhatják a kiállítás sima 
lebonyolítását. 
 
A rendező bizottságnak biztosítania kell a megfelelő időjárás elleni védelmet szabadtéri 
kiállítások esetén.     
 
3 BÍRÓK  
 
A világ- és szekció kiállításokon tevékenykedő bíróknak különösen tapasztaltnak kell lenniük 
az általuk bírált fajta/ák tekintetében és nagy tapasztalattal kell rendelkezniük a nagy és fontos 
FCI kiállításokon való közreműködésben. A tapasztalatot igazolni kell. 
 
Best of Group (BOG csoportgyőztes) és Best in Show (BIS Kiállítás legjobbja) versenyeket 
csak egy bíró bírálja, aki erre jogosult.  



 

 1

1

 
Világ- és szekció kiállításokon csak FCI teljes jogú tagállamából érkező allrounder bíró 
bírálhatja a BIS versenyt.  
 
Csak FCI teljes jogú tagállamából érkező, a csoportra engedéllyel rendelkező csoportbíró 
vagy egy  FCI egy teljes jogú tagállamából érkező allrounder bíró bírálhatja a BIG versenyt.  
 
Kiegyensúlyozott nemzetközi bírói testületet kell kinevezni világ- és szekció kiállításokra. 
Tiszteletben kell tartani az FCI Kiállítási Szabályzat BÍRÓK MEGHÍVÁSÁ-ról szóló 10. 
pontjának g) bekezdését (a bírói testületben a meghívott bírók legalább 2/3-ának FCI nemzeti 
egyesület által elfogadott bíróknak kell lennie). Továbbá a nem FCI tag országokból érkező 
képesített bírók bírálhatják a saját nemzeti fajtáikat. 
A világkiállításokra minden FCI szekcióból legalább egy bírót meg kell hívni. 
 
A világ- és szekció kiállítások programjainak egyértelműen meg kell jelölniük az adott bíró 
által bírált fajtákat. 
 
Világ- és szekció kiállítások esetében a kiállítást tartó ország nemzeti kutyás egyesületének 
kell kijelölnie és alkalmaznia a bírókat. 
 
A rendezvényszervezőnek az utazási költség legalább 50%-át vissza kell térítenie azon 
bírók részére, melyek a nemzeti kennel klub hivatalos képviselői is egyben a 
világkiállításhoz kapcsolódó FCI közgyűlésen. 
 
4 FCI MEGFIGYELŐ 
 
A Az FCI elnöksége kinevez egy hivatalos FCI megfigyelőt minden világkiállításra. Az 

FCI ügyvezető igazgatója segít a hivatalos FCI küldöttnek. 
Szekció kiállításoknál az illető szekció javaslatot tesz a hivatalos FCI megfigyelő 
személyére, melyet az FCI elnöksége jóváhagy. 

 
B Az FCI megfigyelő az alábbi jogosultságokkal rendelkezik: 
 

a. támogatást és tanácsot ad a rendező klubnak a kiállítás előkészületei során; 
 
b. biztosítja, hogy a nemzeti  kutyás szervezet a rendező országban betartson 

minden FCI szabályt és speciális előírást és hogy ezeket az FCI szabályokat és 
speciális előírásokat korrekt módon alkalmazza a kiállítás alatt; 

 
c. leír részletesen minden panaszt, mely a kiállítás alatt érkezett és az FCI 

szabályok és speciális előírások megszegésére vonatkozik; 
 

d. tájékoztatja az FCI elnökségét egy részletes írásbeli jelentésben a történtekről, 
értesíti az elnökséget a fontos panaszokról, és segít az FCI elnökségnek az 
ügyek kezelésében amennyiben ez szükséges. A jelentés másolatát el kell 
küldeni az FCI Kiállítási Bizottság elnökének. 

 
C Ha a hivatalos FCI megfigyelő az FCI elnökségének tagja egyben, ő képviseli az FCI-t 

a kiállításon feltéve, hogy az FCI elnökségének más tagja nincs jelen.  
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D Az FCI megfigyelőnek a világ- és szekció kiállításokon a szervezőtől napidíjat kell 
kapnia a bírókhoz hasonlóan, illetve fedezni kell az utazási, szállás- és étkezési 
költségeit. 

 
Az angol szöveg a hiteles dokumentum. 
 
Jelen szabályokat az FCI elnöksége elfogadta Berlinben, 2007. október 31-én. A 
szabályzat hatályos 2008. január 1-jétől. 
 
A kövér betűs változtatásokat az FCI elnöksége 2012. áprilisában fogadta el Bécsben.  
2013. január 1-től hatályosak ezek a változtatások. 
 
Egy két éves átmeneti időszakot (határidő: 2014. dec. 31.) állapítunk meg, hogy az FCI 
tagok és szerződéses partnerek a nemzeti szabályzataikat hozzáigazíthassák e 
szabályzathoz. 
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Melléklet az FCI KIÁLLÍTÁSI ÉS KIÁLLÍTÁSI BÍRÓI SZABÁLYZATÁHOZ 
 

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK A BÍRÓK UTAZÁSI KÖLTSÉGEIHEZ 
 
 
1. 
 
A normál utazási költség minden esetben tartalmazza a valódi távot kilométerben (a 
visszatérítésről az FCI elnökség dönt, minimum 0.35 Euro/km), a parkolási díjat, vonat-, 
busz-, taxi, repülőútköltséget (ésszerű árú turista osztályos jegy törlési biztosítással – 
amennyiben lehetséges – és változtatási lehetőséggel), valamint a kiállításra való utazás alatti 
étkezések árát, melyet a bírónak közvetlenül az érkezés után kell visszatéríteni vagy aszerint, 
ahogy előzetesen megegyeztek a szervezővel. 
 
2. 
 
A világ-, szekció- és nemzetközi kiállításokon való bírálatnál a fent említett költségek 
mellett egy legalább 35 Eurós „napidíjat” kell minden bírálati napra és minden utazási 
napra fizetni a fent említett költségeken kívül. A szervező adhat napidíjat a hazai 
bíróknak a nemzeti törvények szerint. 
 
 
Az angol szöveg az eredeti. 
 
A megváltoztatott mellékletet az FCI elnöksége Bécsben fogadta el 2012. áprilisában. 
2013. január 1-től hatályos. 


