
  به نام خدا

 FCIآیین نامه رکوردگیرى نژادى 

  میباشد  IKCخواننده محترم نسخه انگلیسی این قوانین مورد تایید 

 عمومی  -1

اجباري می باشد و باید  ،و همکاران قراردادي  FCIبراي همه ي ارگان هاي سگ ملی  میشودگفته  8تا  1قوانینی که در بند هاي 

توسط ارگان هاي سگ ملی کشوري که نژاد شناس براي هر فردي که میخواهد به عنوان داور  FCIبه عنوان حداقل الزامات 

یاد می شود  ’FCI NO‘به اختصار  FCIاز این به بعد ارگان ملی . ( است ، در نظر گرفته شود  FCIوي در آن اقامت دارد و عضو 

اما ، تحت هیچ . را افزایش دهد و تعیین کند  FCI است که الزامات عمومی تعیین شده توسط FCI NOاین دیگر بسته به ) 

  . شرایطی ، نباید قوانین کشور ها با این قوانین در تضاد باشد 

 .  نژاد شناسالزامات حداقلی براي درخواست ، آموزش ، امتحان و کاندید شدن به عنوان داور   -2

به صورت کشوري که در آن  FCI NOوانین شوند باید توسط ق نژاد شناسدرخواست کاندیداهایی که میخواهند داور 

است که دوره هاي مناسب و یک برنامه آموزشی پایه اي رضایت  FCI NOاین وظیفه ي . قانونی مقیم هستند تایید شود 

ده شدن براي امتحانات ضروري و براي گرفتن تاییدیه ابخش داوري براي کاندیداها براي رسیدن به آموزش الزم ، آم

این برنامه ي آموزشی باید الزامات حداقلی ذکر شده در این قوانین را . برگزار کنند  نژاد شناسداور  رسمی به عنوان

  . رعایت کنند 

شناخته شوند ، کاندیداهایی که براي نژاد اول درخواست می دهند باید  FCIبراي اینکه به عنوان داور بین المللی توسط 

  . الزامات زیر را داشته باشند 

  . ید به سن قانونی رسیده باشند با) الف 

که قبل تر در زمانی که درخواست براي کاندید شدن یک یا چند نژاد داده می شود ، درخواست دهنده باید ثابت کند ) ب

سال نتایج  5یک پرورش دهنده بوده و باید سگ هاي ثبت شده در استاد بوك کشور داشته باشد یا متناوبا به مدت 

سال روابط فعال و مسئوالنه در فعالیت هاي مربوط  5نمایش دهنده سگ داشته باشد یا متناوبا حداقل موفقی به عنوان یک 

  . به سگ داشته باشد 

سال به منظور کسب تجربه  1بار در حداقل زمان  5باید وظیفه رسمی به عنوان کمک یا منشی یک رینگ را به مدت ) پ

  . در مورد مراحل و قوانین کسب نماید 

مورد امتحان قرار گیرد و یک امتحان کتبی مقدماتی دهد تا نشان داده  FCI NOکاندیدا باید توسط کمیته ي منتخب ) ت

  . شود که در موارد زیر علم کافی دارد 

  ، ریخت شناسی و نوع حرکت سگ ها آناتومی 



  ژنتیک ، سالمت و شخصیت 

  علم بر استاندارد هاي نژاد 

 هاي داوري  رفتار ، الویت ها و تکنیک 

  و قوانین ملی مربوطه ي دیگر  نژاد شناسیقوانین ملی 

  نژاد شناسیقوانین FCI  این قوانینFCI وقوانین مربوطه دیگر نژاد شناس  براي داور هاي 

  زمانی که کاندیدا با موفقیت قسمت پایه ي علمی را از سرگذراند ، باید دوره هاي تخصصی تري را شروع نماید . 

  دوره ها باید توسط یک داور بسیار .این اولین دوره ایست که کاندیدا می آموزد که چگونه به سگ ها نگاه کند

 . را دنبال می کند  FCI NOبا تجربه تدریس شود که یک برنامه تمرینی خاص 

  و قوانین مه قوانین ، ه ها نژادهمه ي  ونه اي باشد که کاندیدا بتواند اطالعات کامل در موردباید به گ عملیدوره

است که دانش موضوعاتی را  تعدادي رکوردگیريدوره عملی شامل اتمام موفق .  مربوط به رینگ را کسب نماید

مشخص و  است که یک مدت زمان FCI NOکه در امتحان تئوري گذرانده را کسب خواهد کرد این وظیفه ي 

 . نماید یک تعداد  مشخص دوره عملی تبیین

  این آموزش نژاد به نژادي باید در . اطالعاتی که به یک داور داده می شود باید پایه ي نژاد به نژاد داشته باشد

کشور هایی انجام شود که یک سري از نژاد ها معمول تر و تعداد بیشتري از آن ها موجود است ، اما می تواند 

د هاي داوري خود در مورد نژاد هاي خاص هستند در بعضی از کشور ها که مشتاق به آموزش داوران یا کاندی

 . نیز اتفاق بیفتد 

  شناخته شده و با تجربه  نژادشناسآموزش عملی باید زیر نظر یک داورFCI  کاندیدا باید گزارش . انجام شود

وزش قضاوت می کند بنویسد و به داوري که مسئولیت تایید علم ، مهایی در مورد سگ هایی که در طول آ

 . د و رفتار وي را دارد تحویل دهد عملکر

. گذراند بتکمیل دوره عملی ، کاندیدا باید یک امتحان عملی که زیر نظر کمیته امتحانات رسمی است را پس از 

 . تهیه نماید  در مورد این امتحان و نتایج اناین کمیته باید یک گزارش کتبی 

  سگ را قضاوت کند ، این موضوع در  2یدا باید حداقل کاند. امتحان باید هم به صورت کتبی و هم عملی باشد

کاندیدا باید یک برآیند انتقادي با امتیازات خوب یا کمتر از خوب به شکل . مورد نژاد هاي مختلف فرقی ندارد 

برایند ها توسط آزمون . سالمت و آسایش سگ توجه داشته باشد ظاهر و حرکت سگ بدهد و باید به وضعیت 

برگزار می  است برگزیده FCI NOامتحانات توسط یک کمیته که . بحث قرار خواهد گرفت گیرندگان مورد 

روال قوانین خاصی نداشته باشد ،  FCI NOرا دنبال خواهد کرد در صورتی که  FCI NOشود و قوانین مخصوص 

 : زیر طی خواهد شد 

به صورت  BOBدي ها در کنار دالیل برنده ل امتیاز دهی ها  و رتبه بنباید قضاوت کرده و یک برآیند شام کاندیدا

 . کتبی ارائه دهد 



  : کاندیدا باید به کمیته امتحانات ثابت کند که وي 

 . استاندارد ها را می داند و می داند که چگونه از ان ها استفاده کند  .1

و یا کم  اضافهامتیاز (ه به آن ها توجه کند نمونه هاي امتیازات و خطا ها را می داند و می داند که چگون .2

 ).کند

 . می داند که چگونه یک برایند امتیاز دهی بنویسد  .3

 . نژاد را می داند  چهتاریخ .4

 . سالمت و مشکالت نژاد را میداند  شخصیت ، کار ، .5

 . جمعیت نژاد را در کشور خود و دیگر کشور ها می داند  .6

 . ی شبیه به هم و متفاوت را میدا ند یتفاوت بین نژاد ها .7

  زمانی که کاندیدا توسطFCI NO  سال نژاد هاي  2پذیرفته شد و در لیست داوران آن قرار گرفت ، باید به مدت حداقل

 رکوردگیريکه در آن پذیرفته شده را در کشوري که مقیم است قضاوت کند  تا اجازه داشته باشد که به عنوان داور در 

 . شود  انتخاب خارج از کشور خود  CACIBدرجه با FCIهاي 

  اقامت داشته زندگی کند ، ن یشتر از سه سال در کشوري غیر از کشوري که در آاگر ب –یا کاندیداي داوري  –یک داور

نژادهاي جدید را از کشوري که هم اکنون در آن اقامت دارد دریافت یه تاییدادامه ي تحصیالت خود براي موظف است 

 . اعمال نمی شود  FCIه نژادهاي این تغییر براي داوران بین المللی هم .کند

  اگر کاندیدایی در بیشتر از یک کشور اقامت داشته باشد باید تصمیم بگیرد که تحت نظر کدام سازمانFCI NO خواهد یم

زمانی که یک کاندیداي داوري برنامه آموزشی خود را براي یک . باید از این تصمیم او آگاه شود  FCIدفتر .  داور باشد 

ام نژاد ها آغاز می کند ، این برنامه باید با همان سازمان ادامه یابد و اگر داوري به صورت دائم به منژاد خاص ، گروه یا ت

اظهار میدارد که مدارك داور بعد از سه سال به کشور   FCIن برود ، قوانین داورا FCIیک کشور دیگر داراي نمایندگی 

 . سال براي انتقال مدرك موافقت کند  3جدید منتقل شود مگر اینکه کشور مبدا قبل از 

  اگر یک نژاد جدید توسطFCI  به رسمیت شناخته شده داوران تمام نژادها می توانند به صورت خودکار  آن را قضاوت

 . اشد که وي براي قضاوت آن تایید شده است گروه هایی ب ءه این نژاد جزکنند مشروط بر اینک

  این وظیفه ي هرFCI NO  به عنوان عضوي ازFCI  است که تنها کسانی که الزامات باال را به انجام رسانیده اند را در لیست

هر ساله به دفتر وز داشته باشد و تا لیست خود را در کنار اطالعات در مورد هر داور به ر. قرار دهدرسمی داوران خود 

FCI  آن ها عنوان به نژاد هایی را که داور میتواند این لیست باید. گزارش دهد  CACIB ه مجاز به گروه هایی ک، بدهد

.   هست یا نه را، به صورت واضح بیان کند)  رکوردگیريبهترین ها در ( و اینکه آیا مجاز به داوري   داوري در آن ها است

 . باید در هنگام نوشتن این لیست رعایت شود  FCIعه لغات نژادي مجمو

  



  

  

   نژادشناسمفهوم داوران . 3

  . خود براي داوري یک یا چند نژاد تایید شده باشد   FCI NO کسی است که توسط FCI شناسیک داور نژاد

  : می تواند  FCI NO نژاد شناسیک داور 

I.  داور نژاديFCI  باشد . 

II. داور گروهی FCI  باشد . 

III.  داور بین المللی همه نژاد هايFCI  باشد . 

IV.  داور ملی همه نژاد هايFCI  باشد . 

  

FCI NO  باید اطالعات کامل در مورد هر داوري که اجازه داوري خارج از کشور اقامت خود را دارد را بهFCI  گزارش دهد .  

  

  

  چگونه یک داور نژاد هاي دیگر شویم ؟ . 4

نژاد در هر گروهی  تایید شده و قصد دارد براي نژاد هاي دیگري نیز تایید شود ، باید  دبراي داوري یک یا چنداوري که هم اکنون 

به صورت کتبی در خواست داده ، آموزش عملی دیده و آزمونی در مورد استاندارد هاي نژاد هایی که براي قضاوت آن درخواست 

  . هاي گفته شده اجباري است  داده را بگذراند همچنین یک تست عملی براي نژاد

در صورتی که تهیه ي سگ هایی از نژادي که داور ، کاندید آن است کامال غیر ممکن باشد ، به عنوان یک راه نهایی ، فرد می تواند 

استاندارد هاي نژادي که درخواست قضاوت آن را داده بگذراند ، این قانون تنها براي داوران با تجربه که  در مورد جامعیک امتحان 

  . میخواهند یک یا چند نژاد جدید به سوابق خود اضافه نمایند ، اعمال می شود 

  چگونه داور یک گروه شویم ؟ . 5

با توجه به مجموعه  FCIگروه هاي رسمی از گروه چند یا  یک خود براي داوري   FCI NOیک داور گروه کسی است که توسط 

گروه اولی که درخواست می دهند باید حداقل  5آموزش داوران گروه براي . براي نژاد هاي سگ تایید شده باشد  FCI اصطالحات



زمانی که . شده است  به هر نژادي از گروه ذکر (CACIB)مجاز به دادن عنوان قهرمانی  FCIیک داور گروه . سال طول بکشد  1

 (CACIB)هاي قهرمانی رکوردگیري   (BOG)گروه در  ، مجاز به دادن عنوان بهترین FCI NOاز  FCIتایید شدند ، داوران گروه 

  . براي گروه هایی که در آن تایید شده اند ، هستند 

  . اور براي داوري آن نژاد محفوظ است اگر نژادي به گروهی که داور براي داوري آن تایید صالحیت نشده منتقل شود ، حق د

حق  FCI NO. باید روش داوري وي را ارزیابی نماید  FCI NOقبل از اینکه کاندیدایی حق تحصیل بیش از یک گروه را داشته باشد ، 

  . یا حتی برنامه داوري تمام نژاد ها قرار دهد  خاصدر برنامه داوري یک گروه  را تصمیم بگیرد که داور نژادي تا این را دارد

  . هستند  9و  3، 2، 1گروه هاي  FCIگروه هاي کلیدي 

یک داور می تواند درخواست آموزش براي داوري گروه براي اولین گروه داوري خود را بدهد زمانی که براي مدت زمان   . أ

بار نژاد هایی که براي آن  5در این مدت باید حداقل .  نژاد از آن گروه باشد 3سال داور بوده و داور حداقل  4حداقل 

در نهایت ، وي باید سه سال پس از تایید اولین نژاد خود براي درخواست تحصیل به عنوان داور . تاید شده داوري کند 

 . گروه صبر نماید 

روه دوم ، باید اولین گروه زمانی که کاندیدایی در اولین گروه خود آموزش دید ، قبل از درخواست براي تحصیل در گ  . ب

 . به این صورت تحصیل در گروه هاي اولیه ، گروه به گروه انجام میشود . خود را به پایان برساند 

گروه اولیه باید در نظر داشته باشند که نمیتوانند هم زمان در بیشتر از یک گروه تحصیل نمایند زمانی که  5 کاندیداهاي  . ت

 . کلیدي می باشند  در حال تحصیل یکی از گروه هاي

 .گروه اولیه ي خود را به پایان رساند می تواند هم زمان در  بیشتر از دو گروه تحصیل نماید  5زمانیکه کاندیدا   . ث

 . آموزش می تواند در یک سال انجام شود  ،بعدي در گروه هاي. سال زمان می برد  2آموزش اولین گروه حداقل   . ج

ون عملی براي یک نژاد یا یک گروه از نژاد ها و یک امتحان تئوري براي این گروه امتحان کاندیداها باید شامل یک آزم  . ح

براي یک (تایید داوري براي یک تعداد مشخص از نژاد هاي یک گروه را داشته باشد ،  ،زمانی که داوري. از نژاد ها باشد 

آموزش مناسبی دیده مشروط بر اینکه  ممکن است که براي نژاد هاي دیگر این گروه بدون آزمون تایید شود )داور گروه

 . هم آورد فرااست که الزامات براي این آموزش خاص را  FCI NOاین بسته به .  باشد

براي آموزش  FCI NOبعد از کامل کردن پنجمین گروه ، یک کاندیدا می تواند به صورت رسمی درخواست کتبی به   . خ

 . تمام نژادي بنویسد  يداور برايگروه هاي بیشتر یا حتی 

در حالی که کاندیدا براي یک یا چند گروه در حال آموزش است ، باید به داوري نژاد هایی که براي آن ها تایید شده   . د

 . ادامه دهد 

 . اطالع رسانی کند  FCIشده است ، به  FCIداور گروه ) اولین گروه ( باید در مورد داوري که براي اولین بار  FCI NO  . ذ

  شویم ؟  FCIنه یک داور بین المللی  تمام نژادي  چگو. 6



خود براي داوري همه نژاد هاي گروه هاي شناخته شده توسط   FCI NOکسی است که توسط  FCIیک داور بین المللی  تمام نژادي  

FCI  هاي قهرمانی  رکوردگیريتنها این داوران به صورت رسمی براي داوري . ، تایید می شود(CACIB)   در سرتا سر دنیا براي همه

  . تایید می شوند  FCIنژاد هاي شناخته شده 

با توجه مخصوص به . مربوطه باشد  FCI NOباید به طور کامل تحت قضاوت  FCIکاندید شدن به عنوان داور بین المللی تمام نژادي 

  . تعداد نژاد هاي ثبت شده در کشور مورد سوال 

واجد  FCIد به عنوان داوران بین المللی تمام نژاد هاي نده سال از تایید اولین گروهشان بگذرد ، می توان اما این داوران تنها زمانی که

زمانی می تواند یک داور بین المللی تمام نژادي شود که براي نژاد که یک داور باید در نظر داشته باشد   FCI NO. شرایط شوند 

محل  در کشور نژادهایی که شامل این نژاد ها باید حداقل.  تایید شده باشد هاي مختلف در گروه هاي مختلف آموزش دیده و

باید به دفتر  FCIدر مورد تایید و کاندید شدن به عنوان داور بین المللی تمام نژادي اطالعات الزم . ، باشد  رایج هستندداور  اقامت

FCI  را ببینید  1ضمیمه . ( براي تایید نهایی ارسال شود. (  

  . را داشته باشد  FCIگروه  5، باید حداقل تایید داوري  ببیندآموزش  FCIبراي اینکه داوري براي داوري بین المللی تمام نژادي ) الف

، حداقل یکی از گروه هاي تایید شده داور باید از گروه هاي کلیدي  FCIبراي شروع آموزش داوري بین المللی تمام نژادي ) ب

  . باشد 

  . است که داوري گروه یک کاندیدا را براي براورده کردن شرایط باال جلو بیاندازد  FCI NOاین بسته به ) پ

 . باشدآموزش دیده  FCIدر تمام ده گروه  FCIباید اینطور در نظر گرفته شود که یک داور بین المللی تمام نژادي ) ت

  . سال باشد  10باید حداقل  FCIپایه ي تمام نژادي ) ضعیتو(و تایید  FCIزمان بین تایید داوري اولین گروه ) ث 

در مورد جزئیات آموزش و را به منظور اطالع رسانی  FCIلیستی از داوران جدید تمام نژاد هاي  FCI  ،FCI NOبه درخواست ) ج

  . ارسال میکند  FCIبه  انتجربه این داور
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این داور تنها . براي داوري همه نژادها در سطح ملی تایید شده است  FCI NOکسی است که توسط  FCIیک داور ملی تمام نژاد هاي 

در صورتی . کشور محل اقامت خود می باشد  (CACIB)قهرمانی  رکوردگیریهايدر  FCIمجاز به داوري همه نژاد هاي شناخته شده 

این تنها . تایید شده باشد  FCIگروه  5این داور مجاز است تمام نژاد ها را در سطح ملی داوري کند که به عنوان داور براي حداقل 

داور ملی . تر نباشد نژاد بیش 100آن شرکت می کنند از  رکوردگیریهاياي قابل اجرا است که تعداد نژادهایی که در  FCI NOبراي 

براي  FCIاجازه داوري خارج از کشور محل اقامت خود را براي نژادهایی دارد که به عنوان داور نژادي یا گروهی  FCIتمام نژادهاي 



دي اطالعات در مورد تایید یا کاندید شدن براي داور تمام نژا. آن ها تایید شده باشد  و در کشور وي به رسمیت شناخته شده باشند 

  . ارسال گردد  FCIملی باید به دفتر 
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هاي بین المللی عنوان قهرمانی رکوردگیریکه در هستند مجازمی باشند  FCI NOکه با شرایط ذکر شده جزو لیست  تنها داورانی

(CACIB)  نژاد هایی که داوران از عضو  هاي قراردادي . اعطا نمایندFCI  واضح در قرارداد اجازه قضاوت آن ها را دارند به صورت

  .  و عضو قراردادي لیست شده اند FCIهاي شخصی امضا شده توسط 

  داورانی که توسطFCI NO  باید براي اجازه ي  سال یا بیشتر قضاوت نکرده اند 5خودشان تایید شده اند ، اما به مدت ،

قبل از قبول اجازه داوري ، باید صالحیت درخواست دهنده  FCI NO. داوري دوباره ، امتحان عملی دیگري را بگذرانند 

 .  ، بررسی نمایدداوري نژاد یا نژاد هایی که وي قبال اجازه ي داوري آن ها را داشته 

  عبارت با به بعد از این ( داورانی که به کشور هایی که ارگان ملی سگ آن ها“NO”  عضو ) از آن یاد می شود ،FCI  یا

قبل گرفته  FCI NOاز براي نژاد هایی که مدرك آن را  FCIمی توانند ، با درخواست دادن به  ندهمکار قراردادي آن نیست

که موسس دعوت کننده از آن بی خبر باشد وجود نداشته  بر اینکه اقدام انضباطید ، مشروط نهمچنان داوري کن ندبود

بروي  FCI. یک لیست مشابه از آنها نگه می دارد و اجازه هاي داوري را نشر می دهد  FCI. نیز ان را قبول کند  FCIباشد و 

 .اي دیگر ببیند را براي نژادها یا گروه ه FCIن داوران دیگر نمی توانند آموزش هاي دیگر ای. این افراد نظارت دارد 

 که از یک کشور اگرداوراي NO  آن نمایندهFCI نماینده  در آنجا هم  است به دیگر کشوري کهFCI  موجود است

، تایید شده باقی می مانند مشروط بر اینکه  استقبلی تایید شده   FCI NOکند ، براي داوري نژادهایی که توسط مهاجرت 

 . نشده باشد  اواقدام انضباطی شامل حال 

 کاندیداي داوري ، تنها در زمانی می تواند در لیست داوران  یک داور یاFCI NO  12کشور دیگري وارد شود که به مدت 

سال  3داوران در حداکثر مدت  باید فرم درخواستی توسط این.  و اقامت داشته باشد ماه متوالی ساکن آن کشور شده

 . جدید مسئول این داوران است  FCI NOاز این پس. امت ارسال شود جدید جهت تغییر محل اق FCI NOبراي 

 FCI NO  لیست  اینکه تصمیمی براي قراردادن وي درقبل از  –اي که داور یا کاندیداي داوري میخواهد در آن ثبت شود

تصمیم وجود دارد ؟ اي که داور از آن می آید سئوال کند که آیا اعتراضی به این  FCI NOباید از  –داوران گرفته شود 

سابق دالیل خود را  FCI NOباشد وجود داشته اگر اعتراضی نباشد ، فرد می تواند در لیست قرار گیرد ، اگر اعتراضی 

سابق  FCI NOمی خواهد در آن ساکن شود باید به نظر  فردکشوري که  FCI NO. جدید شرح می دهد  FCI NOبراي 

ود تا زمانیکه تصمیمی گرفته نشده  ف .را دارد  FCIداور حق اعتراض به . و فرد را وارد لیست خود نکند احترام گذاشته 

 . ارسال شود  FCIیک کپی از مکاتبات باید براي . جدید قرار بگیرد  FCI NOنمی تواند در لیست داوران 
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براي نژادهایی که قضاوتشان می  FCIهستند ، داوران باید استاندارد هاي  FCIآن عضو  NOکشور هایی که  رکوردگیریهايدر 

آن ها نباید هیچ استانداردي را طوري تفسیر . کنند را رعایت کنند ، تا آن جایی که با قوانین ملی آن کشور در تضاد نباشند 

  . کنند که با وضعیت سالمتی سگ در تضاد باشد 

رعایت و قوانین دیگر آن  FCI رکوردگیريقوانین  به عالوه نژادشناس باید حتما این قوانین داوري رادر زمان داوري ، هر داور 

  .  نماید

  . با مطالعه ي استاندارد ها و همه قوانین مهم دیگر ، خود را آماده کنند رکوردگیري داوران باید براي هر 

  : داوران باید 

 ها احترام بگذارند  حمل کنندهد هایی که به آن ها محول شده را داشته باشند ، به سگ ها و صالحیت داوري نژا . 

  همیشه در کارشان دقیق و کامل باشند . 

  سگ ها را با توجه به استاندارد هايFCI  مربوط به آن نژاد داوري کنند . 

  دستورالعمل هاي داوران نژادشناسFCI خالص رعایت کنند  را براي تعهد به سالمت سگ هاي. 

  احترام بگذارند و حمل کننده ها  دیگر داوران همکاربه . 
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  قرار هاي سفر ) الف 

 ممکن است با مطالبی که در ضمیمه قرارداد هاي خصوصی ببندند ، که  برگزار کننده رکوردگیري هاکه با ارگان هاي داوران آزادند 

وجود هاي شخصی اگر قرارداد  اما. گفته شد ، تفاوت داشته باشند قبال که   FCI نژادشناسسگ و قوانین داوران  رکوردگیري

  . فوایدي که در ضمیمه آمده ، بهره مند شوند  از که ها می توانند توقع داشته باشند، آن  نداشته باشند

به  برگزار کننده رکوردگیريتوصیه می شود که قرارهاي مالی به صورت یک قرارداد یا یک قرار نوشته شده بین داور و ارگان 

  . تشریح نوشته شود و توسط دو طرف مورد احترام قرار بگیرد 

  بیمه ) ب

با توجه به . دیگري دعوت می شود ، ببندد براي زمانیکه به کشور ... ) کنسل شدن پرواز ، تصادف و (داور باید یک قرارداد بیمه 

   :مل نماید در کشور هاي عضو وجود دارد ، به داور پیشنهاد می شود که به صورت زیر ع که شرایط مختلفی

  به مدت یک سال تنظیم نمایندداورانی که به صورت متناوب در کشور هاي دیگر داوري میکنند این قرارداد بیمه را  . 



 براي هر رکوردگیري به صورت جدا در کشور هاي دیگر داوري میکنند این قرارداد بیمه را  مورديرت داورانی که به صو

 .تنظیم نمایند 
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رفتار وي باید قابل اطمینان و غیر  به همین دلیل. بر دوش دارد  جامعه جهانی سگ  وظیفه ي مهمی در FCIعضو  شناسنژادهر داور 

  . قابل سرزنش باشد ، چه در هنگام داوري و چه در زندگی شخصی

  :  در نتیجه

قبل از انجام وظایفی که به وي یک داور هرگز نباید براي جلسات داوري خود تاخیر داشته باشد و یا محل رکوردگیري را  -

 .محول شده است ترك نماید 

 . ور دیگري را زیر سوال ببرد یک داور نباید کار دا -

 . انجام دهدداوري کند که تحت هیچ شرایطی یک داور نمیتواند درخواست  -

 . حین داوري مشاوره دهد و یا  قبلسگ ها یک داور اجازه ندارد در مورد فهرست  -

وي باید . نماید  بررسی، یک داور باید رفتار مناسبی داشته باشد و همه ي سگ ها را بدون تبعیض  محل رکوردگیريدر  -

 . و مودب باشد  موقرو همیشه باید  به انجام رساند معتدل و مناسب لباس بپوشد تا بتواند وظایف خود را کامل

 . یک داور نمی تواند در زمین سیگار بکشد  -

 . که در ایران داوري میکند باید کلیه قوانین جمهوري اسالمی ایران را رعایت نماید  يداور -

 .از موبایل استفاده کند اند در زمین یک داور نمیتو -

 .  را مانند یک مربی کنترل نماید و او محل رکوردگیري نمودهسگی را وارد  تواند در جایی که داوري میکند یک داور نمی -

شده و مربی  محل رکوردگیرى، هر عضو خانواده درجه یک یا هر فردي که با داور زندگی میکند می تواند وارد  شریک -

 . داوري نکند  رکوردگیريهمان نژاد باشد به شرطی که داور در روز سگی از 

،  حضور داشته باشد (CACIB)به شرطی یک داور می تواند به عنوان حمل کننده سگ در محل رکوردگیرى جهانی سگ  -

، هر  سگ باشد یا سگ متعلق به شریک مالک یا پرورش دهنده یا شریکو  نباشدداور دوره رکوردگیري وي در آن که 

 .عضو خانواده درجه یک یا هر فردي که با داور زندگی میکند باشد 



یک داور نمی تواند هیچ سگی را که صاحب بوده ، شریک بوده ، به وي خو گرفته ، نگه داشته یا شش ماه قبل مسابقه اي  -

عضو درجه یک  ،داور  یکشردر مورد سگ هاي  قانون همچنین این. که وي آن را داوري میکند فروخته را ، داوري کند 

 . خانواده وي یا هر کسی که با وي زندگی می کند ، صدق می کند 

 . قضاوت شده اند سفر کند  رکوردگیرىبه کشور کسانی که قبال زیر نظر وي در براي رکوردگیرى یک داور نمی تواند  -

وش و بش کرده و پیش وي تحت هیچ شرایطی یک داور نمی تواند در کنار فردي که سگش تحت قضاوت وي است خ -

 . داور تنها زمانی که داوري اش کامل شد می تواند این کار را انجام دهد . بماند 
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یا کالب هاي زیر نظر آن طراحی شده داوري  FCI NOتنها می تواند در رخداد هایی که توسط  FCI نژادشناسیک داور ) الف 

 نیست برگزار شده داوري کند مگر اینکه آن FCIکه توسط کالبی که زیر نظر  رکوردگیريیک داور نمی تواند در . کند 

محل  FCI NOدر این صورت ، باید از ) . غیر عضو یا همکار قراردادي ( نباشد  FCIدر کشوري باشد که زیر نظر  رکوردگیري

 FCIیا ارگانی زیر نظر آن شده اند باید از  FCI NOدر یک ارگان  ه دعوت به داوريهمه داورانی ک. اقامت خود اجازه بگیرد 

NO    اجازه براي داوران ( ،  3محل اقامت خود اجازه کسب نماید ، به استثناي بند خاص گفته شده در قسمت. (  

که مطمئن  کشوري غیر از محل اقامت خود ، داور باید تمام تالش خود را انجام دهد نامه داوري ازدر هنگام دریافت دعوت) ب        

  . است  FCIیا ارگان هاي شناخته شده توسط  FCIزیر نظر  رکوردگیرشود که ارگان 

یا شریک  FCI NO، داور باید مطمئن شود که این کالب توسط  باشد توسط یک کالب برنامه ریزي شده رکوردگیرياگر ) پ

  . در آن برگزار می شود ، شناخته شده است  رکوردگیرىآن کشوري که  FCIقراردادي 

نسوي ، آلمانی انگلیسی ، فرا(  FCIاز زبان هاي رسمی  به یکیج از کشور محل اقامت خود قضاوت میکند باید رازمانیکه داوري خ) ت

درخواست نماید ، داور باید کننده  اربرگز چنانچه در صورتی که داور نتواند این الزام را برآورده کند ،. باشد  مسلط) یا اسپانیاي 

  . داشته باشد  همراه مترجم خود را

اقامت خود نگرفته  ، برعهده  محل FCI NOنمی تواند داوري نژادي را که تایید داوري آن را از یک داور تحت هیچ شرایطی ) ث 

  . صادق است  نیز )رکوردگیرىبهترین ها در سطح ( و ) بهترین ها در گروه( این قانون در مورد داوري . گیرد 

 FCIباید تحت هر گونه شرایطی از استاندارد هاي نژادي ستند ، ه FCIعضو  داورانی که از کشور هاي غیرهمه داوران ، حتی ) ج 

  .  نماینداستفاده  FCIمصوب  رکوردگیري هايبراي داوري در 



رکوردگیري هستند تنها مجاز به داوري نژادهایی در د یا عضو هم پیمان نمی باش FCIداورانی که تابع کشوري هستند که عضو ) چ 

  . هستند که توسط ارگان ملی سگشان براي داوري آن تایید شده باشند  FCIبین المللی  هاي

دعوت می  FCI رکوردگیرىداوري در یک نمی باشند ، زمانی که براي  FCIتمام داورانی که تابع کشور هایی هستند که عضو ) ح

دعوت کننده در زمان  NOاین فرم توسط . را پر کنند ) پیوست شده ( FCIشوند باید یک فرم سواالت استاندارد طراحی شده توسط 

  . مناسب فرستاده می شود و باید براي تایید به صورت امضا شده برگردانده شود 

اگر داوري این کار را انجام . د ط به وظایف داوري بخواهخارج مربواضافی براي مه شدت ممنوع است که داور که یک هزینه ب)خ

  . خود مجازات خواهد شد  FCI NOدهد ، به سختی توسط 
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در . داشته باشند  FCIهاي  رکوردگیريباید یک اجازه نامه کتبی از ارگان سگ مربوطه خود براي داوري در FCI داوران نژادشناس

که در دسترس هستند داوري  FCIداوران موظفند سختگیرانه و با جزئیات با توجه به استاندارد هاي نژادي ،  داوري حین وظیفه

( ن اجازه رسمی از ارگان ملی سگ خود ، مجاز به داوري همه نژاد هاي گروه خود در کنار داوري ود، ب FCIداوران گروه . نمایند 

مشروط  نیز را رکوردگیريآن ها می توانند بهترین در مسابقات . اند ، هستند براي گروهی که در آن تایید شده ) بهترین گروه 

د ده باشد داوري کندر حداقل دو گروه تایید ش FCIد و وي به عنوان داور گروه براینکه ارگان ملی سگ کشور دعوت کننده تایید کن

بدون داشتن اجازه رسمی از ارگان ملی سگشان مجاز به داوري هر نژاد ، هر  FCI NOوابسته به  FCIداوران بین المللی تمام نژادي .

  . هستند  در رکوردگیري گروه و بهتریندرمسابقه ، شامل بهترین 

مجاز به داوري نژاد هاي شناخته شده در سطح ملی هستند ، مشروط بر اینکه استاندارد این نژاد داوران بین المللی تمام نژادي 

این قانون همچنین براي داوران  . قرار بگیرد رکوردگیري در اختیار داوردر مدتی مناسب قبل از  رکوردگیريکننده توسط برگزار 

  . نیز صدق می کند  مورد نژادهایی که در گروهشان می باشد در FCIگروه 

  . باشند  FCI NOتوسط یک  FCI اعضاي هیات داوران از داوران تایید شده باید حداقل دو سوم FCIبین المللی  رکوردگیريدر هر 

  جریمه ها.12

خور قرار میگیرد، که باید  FCI NOرا نقض کند، تحت قضاوت  یا قوانین ملیو  FCI رکوردگیريهر داوري، به هر نحوي، قوانین .1

قوانینی را تصویب کند که آن ها را وادار به جریمه هر  موظف است FCI NO. داور متهم را در صورت اثبات تخلف جریمه کنند

  .بدرفتاري یا هر تخلفی میکند



باید به . این موضوع که داور متهم حق دفاع از خود را چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی داشته باشد، باید ضمانت شود. 2

توانند از  هیچ کدام از اعضاي کمیته رسیدگی به اعتراض نمی. اعتراض کند تصمیم گرفته شده، داور این حق داده شود که بر علیه

  .اعضاي کمیته صادر کننده جریمه باشند

3.FCI NO  کرده باشندباید از قبل این گزینه ها را براي مجازات ها پیش بینی:  

  .موضوع را بدون مجازات خاتمه دهد. الف

  به منظور منع شدن از داوري به جریان انداختن یک اخطار رسمی با یا بدون تهدید داور. ب

  منع داوري یک فرد براي یک مدت مشخص. پ

  کردن حکم داوري باطل. ت

  رد کردن یا پس گرفتن اجازه داوري در مناطق دیگر. ث

  .در جریان این تصمیم قرار بگیرد FCI NOباید توسط  FCIزمانی که مجازات به صورت قانونی تصویب شد، .4

  

  تغییرات در قوانین. 13

قسمتی از این ، مخصوصا زمانی که یر قسمت هایی از این قوانین نماید، میتواند با تصمیم نهایی خود، اقدام به تغی FCIکمیته اجرایی 

برگزار میشود، معتبر  FCIکه این قوانین در هر رخداد بین المللی که تحت نظارت  تا اطمینان حاصل شود شوند،قوانین بی اعتبار 

  .ین استفاده میشوداست و از این قوان

  .نامعتبر بودن قسمت یا قسمت هایی از این قوانین، دلیل نامعتبر بودن کل قوانین نمیباشد

قراردادي ابالغ  و همکاران FCIبه سرعت به اجرا در می آیند و باید به تمامی اعضاي  FCIاین قوانین پس از تایید کمیته عمومی 

  .شوند

  .نسخه انگلیسی موثق میباشد 

ژانویه  1این قوانین از تاریخ . تایید شده است FCIتوسط کمیته عمومی  2007اکتبر  31این قوانین در جلسه اي در برلین در تاریخ 

  .به اجرا در خواهند آمد 2008ي 

 FCIدر امستردام توسط کمیته عمومی  2008تغییراتی که با بزرگ کردن یا ایتالیک کردن حروف نشان داده شده اند،در آپریل 

  .تایید شده اند و از تاریخ نشر معتبر هستند



داراي ایرادات ویرایشى و بعضا  ممکن است  میباشد و ترجمه فارسی IKCخواننده محترم نسخه انگلیسی این قوانین مورد تایید 

  .داراي بار متفاوت معنایی با نسخه نگلیسی می باشد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مکمل قوانین هزینه هاي سفر :  FCI مسابقات سگ و قوانین داوران  مسابقات ضمیمه 

  داوران

  

1.  

یک بلیط معقول با (، پارکینگ، قطار،اتوبوس، تاکسی، هواپیما  کیلومتر شمار حقیقی با احتساب همه ي هزینه هاي معمولی سفر 

در کنار هزینه غذا در  )و یک گزینه براي تعویض پذیري -اگر ممکن بود–توجه به شرایط اقتصادي شامل بیمه کنسل شدن پرواز 

در زمان رسیدن یا در زمان قرار قبلی که با برگزار کننده گذاشته شده، به  به سرعت ، که داور متحمل شده بایدمسابقه حین سفر به

  .شود پرداخت وي 

  

2.  

  تعلق دارند  FCIکشورهایی که به منطقه ي اروپایی بین المللی که در  مسابقات  همانند مسابقات منطقه اي در تمام دنیا وبراي داوري 

  .دریافت کند هزینه سفر، )1گزینه (، طبق هزینه هاي گفته شده در باال مسابقه داور باید از برگزار کننده 



 35هستند مبلغ هزینه سفر حداقل  FCIبراي داوري که در شوهاي بین المللی برگزارشونده در کشورهایی که عضو دیگر مناطق 

  .است) 1گزینه (براي هزینه هاي ذکر شده در باال ) روزهاي داوري و سفر(یورو 

، برگزار کننده اجازه دارد که مبلغ ذکر شده را به داوران بومی خود، طبق قوانین ملی، به صورت  براي همه ي شوهاي بین المللی

  .روزانه پرداخت کند

  

  

  نسخه انگلیسی مدرك موثق میباشد

از . تایید شده اند FCIتوسط کمیته عمومی  2013تغییراتی که با ایتالیک کردن حروف نشان داده شده اند در هلسینکی در اکتبر 

  .اجرا میشود 2014ژانویه

  .تایید شده اند FCIتوسط کمیته عمومی  2014درستی حروف بزرگ و ایتالیک شده در کنکن در آپریل 


