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Smernica ZŠK SR upravujúca všeobecné časti
jednotlivých medzinárodných skúšobných
poriadkov pre podmienky Slovenskej republiky
Predmetom smernice je úprava a doplnenie vybraných všeobecných častí
jednotlivých skúšobných poriadkov Zväzu športovej kynológie Slovenskej
republiky (ďalej len ZŠK SR) tak aby vyhovovali podmienkam a potrebám
kynologickej praxe v SR. V častiach kde sa táto smernica prekrýva, alebo
ovplyvňuje výklad konkrétneho skúšobného poriadku platí stav v zmysle tejto
smernice.
1. Delegovanie rozhodcu na kynologické akcie organizované kynologickým

klubom kde je členom.

Rozhodca nesmie posudzovať kynologické akcie so zadaním skúšky
usporiadané v priestoroch kynologického klubu kde je sám členom, alebo sú
organizované kynologickým klubom kde je sám členom. V prípade jeho
delegovania na takúto akciu musí sám na tento konflikt upozorniť. Výnimky z
tohto pravidla sú možné len v prípadoch:
- Danú akciu posudzuje viac rozhodcov v každej triede alebo stupni
skúšky. Napríklad IGP, NSP každý oddiel iný rozhodca, alebo OB viacerí
rozhodcovia súčasne všetky triedy.
- Kynologická akcia je organizovaná ako Majstrovstvá Slovenskej
republiky, prípadne kvalifikačné preteky, alebo rozhodca bol delegovaný
priamo výcvikovou komisiou ZŠK SR, alebo prezídiom ZŠK SR.
2. Posudzovanie blízkych alebo spriaznených osôb rozhodcom.
Rozhodca nesmie posudzovať psov, ktorí sú jeho vlastníctvom, alebo je ich
držiteľom, alebo ich majitelia, vlastníci alebo chovatelia žijú s ním v spoločnej
domácnosti, alebo psi, ktorí sú predvádzaní osobami žijúcimi s ním v spoločnej
domácnosti. Výnimky z tohto pravidla sú možné len v prípadoch:
- Danú kynologickú akciu posudzuje viac rozhodcov v každej triede, stupni
skúšky. Napríklad IGP, NSP každý oddiel iný rozhodca, alebo v OB viacerí
rozhodcovia súčasne všetky triedy.
- Kynologická akcia je organizovaná ako Majstrovstvá Slovenskej republiky,
prípadne kvalifikačné preteky, alebo rozhodca bol delegovaný priamo výcvikovou
komisiou ZŠK SR , alebo prezídiom ZŠK SR.

3. Každá kynologická akcia konaná v rámci ZŠK SR je verejná.

