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1. Yleistä
1.1.

Luonnollisiin henkilöihin viittaavia termejä sovelletaan kummankin sukupuolen edustajiin ja
yhteisöihin.

1.2.

Määräykset kohdissa 1–8 sitovat kaikkia FCI:n jäseniä ja sopimuskumppaneita ja ovat FCI:n
antamia vähimmäisvaatimuksia. Määräykset koskevat kaikkia henkilöitä, joiden asuinmaan
kansallinen FCI:n jäsenenä oleva kenneljärjestö (jäljempänä kansallinen kenneljärjestö) on
hyväksynyt paimennuskokeiden tuomareiksi.

1.3.

Kansallinen kenneljärjestö voi halutessaan antaa lisävaatimuksia FCI:n asettamiin yleisiin
vaatimuksiin sekä tarkentaa niitä. Maiden omat säännöt eivät kuitenkaan missään
olosuhteissa saa olla ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa. Kullakin maalla on oikeus tehdä
tuomarien pätevöimismenettelystä yksityiskohtaisempi, kansallisten sääntöjen mukaisesti.
Tässä tuomarisäännössä asetettuja vaatimuksia ei kuitenkaan tule lieventää.

1.4.

Nämä säännöt koskevat uusia hyväksyttyjä tuomareita. Olemassa olevat arvostelupätevyydet
säilyvät, ellei kansallinen kenneljärjestö toisin päätä.

1.5.

Kansallisen kenneljärjestön vastuulla on tarjota sopivia kursseja sekä riittävä tuomarien
peruskoulutusohjelma varmistaakseen, että sen kokelaat saavat tarpeellisen koulutuksen,
valmentaakseen heitä loppukoetta varten ja huolehtiakseen heidän virallisesta
pätevöimisestään kansainvälisiksi paimennuskokeiden tuomareiksi. Jatkokoulutusta on
tarjottava kokelaille sekä pitkään tehtävistään poissa olleille paimennuskokeiden tuomareille.
Kokelaan on suoritettava koulutusohjelma ennen loppukokeeseen (NHAT, HWT ja IHT1–3)
osallistumista. Loppukokeessa kaksi eri tuomaria arvioi kokelaan tuomarityöskentelyä.
Kansallisten kenneljärjestöjen vastuulla on FCI:n jäseninä lisätä virallisiin kansainvälisten
paimennuskokeiden tuomarilistoihinsa vain ne henkilöt, jotka täyttävät yllä esitetyt
vaatimukset. Lisäksi kansallisten kenneljärjestöjen velvollisuutena on tarvittaessa päivittää
lista ja siinä olevien tuomarien tiedot sekä toimittaa lista FCI:n paimennuskomissiolle.

2. Hakijalle asetettavat vähimmäisvaatimukset
2.1.

Kansainväliseksi tuomariksi hakeutuvan on lähetettävä kansalliselle kenneljärjestölle
kirjallinen ja allekirjoitettu hakemus. Paimennuskokeiden tuomariksi pyrkivän kokelaan
hakemuksen on oltava kokelaan asuinmaan kansallisen kenneljärjestön virallisten
määräysten ja ohjeiden mukainen.

2.2.

Jotta FCI voi tunnustaa kokelaan kansainväliseksi paimennuskokeiden tuomariksi, on tämän
täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) kokelaalla on tarvittavat ammatilliset, fyysiset, suulliset ja moraaliset ominaisuudet;
b) kokelas on kansallinen paimennuskokeiden tuomari;
c) kokelas on asuinmaassaan täysi-ikäinen;
d) hakemushetkellä kokelaan on täytynyt osallistua vähintään yhden koiran kanssa
paimennuskokeen korkeimpaan tasoluokkaan (FCI IHT-3);
e) kokelas osallistuu kirjalliseen pääsykokeeseen, jossa hän osoittaa omaavansa riittävät
tiedot tuomarin esiintymisestä, arvosteluperiaatteista ja -tekniikasta sekä FCI:n
paimennussäännöstöstä;
f) kokelaalla on kokemusta itsenäisestä tuomarityöskentelystä vähintään 2 vuoden ajalta;
vähintään 6 kokeen tulee olla FCI IHT -kokeita, joissa kaikki tasoluokat ovat edustettuina;
g) kokelaan hyväksymistä puoltaa kaksi eri kansainvälistä tuomaria.
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3. FCI:n kansainvälisen paimennuskokeiden tuomarin asema
3.1.

FCI:n kansainvälinen paimennuskokeiden tuomari on henkilö, jonka kansainvälinen
kenneljärjestö on hyväksynyt arvostelemaan FCI:n kansainvälisissä paimennuskokeissa
(CACITR).

3.2. Kukin kansainvälinen paimennuskokeiden tuomari voi erikoistua:
a)
b)
c)

FCI TS-,
FCI CS-,
sekä FCI TS- että CS-kokeisiin.

3.3.

Kansainvälisen kenneljärjestön on toimitettava FCI:n paimennuskomissiolle täydelliset tiedot
jokaisesta tuomarista, jolla on oikeus arvostella oman asuinmaansa ulkopuolella.

3.4.

Voidakseen tulla kansainväliseksi paimennuskokeiden tuomariksi, tuomarin on osattava
sujuvasti yhtä FCI:n neljästä virallisesta kielestä (englanti, ranska, saksa ja espanja).

3.5.

Kansainvälisen kenneljärjestön vastuulla on pätevöidä tuomareita FCI:n kansainvälisiksi
paimennuskokeiden tuomareiksi; FCI:n kansainväliseksi paimennuskokeiden tuomariksi
pätevöimiselle asetettavat vaatimukset on kuitenkin ehdottomasti täytettävä.

3.6.

Tieto henkilön nimityksestä FCI:n kansainväliseksi paimennuskokeiden tuomariksi on
toimitettava FCI:n paimennuskomission puheenjohtajalle.

3.7.

Vain FCI:n kansainväliset paimennuskokeiden tuomarit voivat arvostella FCI:n paimennuksen
Euroopan mestaruuskilpailuissa.

3.8.

Kansallisen kenneljärjestönsä hyväksymän kansainvälisen paimennuskokeiden tuomarin, joka
ei ole toiminut arvostelutehtävissä vähintään 5 vuoteen, on saatettava tietonsa ajan tasalle
ennen kuin hän voi jälleen arvostella FCI:n kansainvälisissä koetapahtumissa. Kansainvälisen
kenneljärjestön on varmistuttava tuomarin kelpoisuudesta ennen arvosteluoikeuksien
palauttamista.

4. Yleiset ehdot tuomarin siirrosta kenneljärjestöstä toiseen
4.1.

FCI-maasta toiseen muuttava paimennuskokeiden tuomari säilyttää pätevyytensä. Uuden
asuinmaan kansallinen kenneljärjestö voi hyväksyä tuomarin vanhan asuinmaan kansallisen
kenneljärjestön vahvistuksen jälkeen ja edellyttäen, ettei tuomariin ole kohdistunut
kurinpidollisia toimenpiteitä.

4.2.

FCI-maasta toiseen muuttavan tuomarin on lähettävä hakemus uuden asuinmaan
kansalliselle kenneljärjestölle heti laillisen asuinpaikan vaihtumisen jälkeen. Uusi kansallinen
kenneljärjestö on vastuussa maahan muuttaneesta tuomarista. Tuomarilla on velvollisuus
osallistua täydennyskoulutukseen täyttääkseen uudessa asuinmaassaan tuomareille asetetut
vaatimukset.

5. Paimennuskokeen tuomarin eettiset ohjeet
5.1.

Tuomarin on huomioitava FCI:n kansainvälisten paimennuskokeiden järjestämisohjeissa
mainitut tuomarin yleiset velvollisuudet.

5.2.

Tuomarin on aina varmistettava, että kokeessa noudatetaan sääntöjä ja vastaa tekemistään
päätöksistä itse.

5.3.

Tuomari tekee päätöksiä itsenäisesti ja FCI:n sääntöjen mukaisesti.

5.4.

Arvostelun tulee aina perustua tuomarin omiin havaintoihin tasapuolisen arvostelun
varmistamiseksi.
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5.5.

Tuomarin on valmistauduttava kuhunkin arvostelutehtävään opiskelemalla säännöt ja tärkeät
vaatimukset. Paimennuskokeiden tuomarin on aina oltava perusteellinen ja noudatettava
huolellisuutta tehtävässään.

5.6.

Tuomarin on noudatettava kansallisia koesääntöjä ja kyseisen maan lakeja koetapahtumissa,
jotka järjestetään FCI:n ulkopuolisissa maissa.

5.7.

Tuomarin on noudatettava paitsi paimennusta ja eläinten terveyttä koskevia sääntöjä ja
ohjeita, myös tapahtumapaikkaa koskevia sääntöjä ja ohjeita.

5.8.

Tuomari ei saa arvostella koiraa, jonka hän on kuuden kuukauden sisällä ennen tapahtumaa
omistanut, osaomistanut tai myynyt tai jota hän on kouluttanut tai pitänyt hallussaan. Sama
koskee myös tuomarin kumppanin, lähisukulaisen tai samassa taloudessa asuvan henkilön
omistamia koiria.

5.9.

Tuomarin on ilmoitettava järjestäjälle välittömästi estymisestään.

5.10

Tuomari ei saa missään olosuhteissa pyytää arvostelutehtäviä.

5.11.

Kaikkien kansallisten kenneljärjestöjen paimennuskokeiden tuomareilla on tärkeä tehtävä
kansainvälisessä koirayhteisössä. Tuomarin käytöksen tulee siksi olla luotettavaa ja
nuhteetonta, sekä arvostellessa että yksityiselämässä. Paimennuskokeiden tuomarin on
kunnioitettava kollegoitaan ja osallistujia sekä noudatettava yleisiä eettisiä sääntöjä. Hänen
on esimerkiksi vältettävä toisten tuomarien työn julkista kritisoimista.

6. Matka- ja vakuutusjärjestelyt
6.1.

Kaikki tuomarille aiheutuneet kulut, kuten matka-, ateria- ja majoituskulut jne., on
korvattava.

6.2.

Arvostellessaan kansainvälisessä tai Euroopassa pidetyssä FCI:n tapahtumassa, tuomari saa
järjestäjältä yllä mainittujen korvausten lisäksi 50 € päivärahan kutakin arvostelupäivää ja 35
€ päivärahan kutakin matkustuspäivää kohti.

6.3.

Suositeltavaa on, että tuomari ja järjestäjä laativat sopimuksen tai muutoin sopivat
kirjallisesti korvauksiin liittyvistä yksityiskohdista. Molempien osapuolten on noudatettava
sovittua.

6.4.

Paimennuskokeiden tuomarin tulee ottaa vakuutus (lennon peruuntumisen,
onnettomuuksien jne. varalta) aina, kun hänet kutsutaan arvostelemaan ulkomaille.

7. Ulkomaisten arvostelutehtävien vastaanottaminen
7.1.

Voidakseen arvostella FCI:n kokeissa, paimennuskokeiden tuomari tarvitsee kansallisen
kenneljärjestönsä antaman kirjallisen luvan. Vain kansallisen kenneljärjestönsä pätevöimä
paimennuskokeiden tuomari saa toimia paimennuskokeen tuomarina.

7.2.

FCI:n paimennuskokeiden tuomari saa arvostella vain FCI:n kansallisen kenneljärjestön tai,
oman kansallisen kenneljärjestönsä ja tapahtumamaan kansallisen kenneljärjestön luvalla,
FCI:n kumppanimaan (ei-jäsenen) järjestämissä tapahtumissa.

7.3.

Nimitettäessä kansainvälistä tuomaria arvostelutehtävään toiseen maahan noudatetaan
seuraavaa menettelyä:
a) Paimennuskokeen järjestäjä lähettää arvostelukutsut ehtoineen (taloudelliset ja
aineelliset ehdot sekä yhteistoiminta) arvostelutehtäviin kutsuttaville tuomareille.
b) Järjestäjä pyytää kansallista kenneljärjestöään lähettämään tuomarin asuinmaan
kansalliselle kenneljärjestölle vahvistuspyynnön.
c) Tuomarin kansallinen kenneljärjestö antaa vahvistuksen siitä, että tuomarilla on oikeus
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arvostella kyseisessä tapahtumassa.
d)

Järjestäjän kansallinen kenneljärjestö lähettää vahvistuksen järjestäjälle.

e)

Järjestäjä ilmoittaa asiasta tuomarille.

7.4.

Saatuaan arvostelukutsun ulkomaille paimennuskokeiden tuomarin on tehtävä tarvittavia
tiedusteluita varmistaakseen, että paimennuskoetapahtuma on FCI:n alainen tai että sen
järjestäjä on FCI:n tunnustama. Tuomarilla on arvostellessaan velvollisuus noudattaa vain ja
ainoastaan FCI:n voimassa olevia sääntöjä.

7.5.

Kaikkien paimennuskokeiden tuomarien, myös FCI:n ulkopuolisista maista olevien tuomarien,
on kaikissa tilanteissa noudatettava FCI:n sääntöjä arvostellessaan FCI:n alaisissa
tapahtumissa.

8. Rangaistukset
8.1.

Tuomariin, joka rikkoo FCI:n paimennussääntöjä ja/tai kansallisia määräyksiä sekä FCI:n
paimennuskokeiden tuomarisääntöä, sovelletaan tuomarin kansallisen kenneljärjestön
sääntöjä. Kansallisen kenneljärjestön on annettava kyseiselle tuomarille rangaistus, mikäli
rikkomus todetaan tapahtuneeksi. Kansallisilla kenneljärjestöillä on velvollisuus hyväksyä
sääntö, joka oikeuttaa rankaisemaan tuomaria mistä tahansa virheestä tai rikkomuksesta.

8.2.

Kyseessä olevaa paimennuskokeiden tuomaria on kuultava joko suullisesti tai kirjallisesti.
Tuomarilla on oikeus valittaa päätöksestä. Henkilö, joka on osallistunut rangaistuksen
määräämiseen, ei voi olla sen tahon jäsen, jolle valitus osoitetaan.

8.3.

Kansallisen kenneljärjestön on ilmoitettava päätöksestä FCI:lle päätöksen tultua voimaan.

8.4.

Englanninkielinen versio on alkuperäinen.

8.5.

Tämä sääntö hyväksyttiin FCI:n hallituksen kokouksessa Thuinissa marraskuussa 2018.
Sääntö tulee voimaan 1.2.2019.
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