Związek Kynologiczny w Polsce
Główna Komisja Szkolenia Psów
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
tel.: 022 826 46 74, fax: 022 826 46 54
www.zkwp-szkolenie.pl e-mail: gksp@zkwp.pl

Zbiór zasad organizowania i przeprowadzania
imprez sportów kynologicznych – egzaminów,
zawodów i testów psychicznych
we wszystkich dyscyplinach.
Niniejszy zbiór obejmuje dotychczas obowiązujące reguły organizowania imprez
sportowych w Związku Kynologicznym ujętych w różnych aktach prawnych. Zbiór oparty jest
na: Statucie ZKwP, Regulaminie organizacyjnym GKSP oraz aktualnych uchwałach Zarządu
Głównego i Głównej Komisji Szkolenia Psów oraz obowiązujących Regulaminach Egzaminów
i Zawodów - FCI i krajowych - różnych dyscyplin.
Tekst ten ma ułatwić Oddziałom organizowanie imprez poprzez zebranie w jedną
całość obowiązujących w ZKwP ogólnych zasad przeprowadzania imprezy sportów
kynologicznych (egzaminów, zawodów i testów psychicznych).

1.

Organizator egzaminu/zawodów

Organizatorami imprez sportowych (egzaminów, zawodów, testów) mogą być
wyłącznie oddziały ZKwP działające przez swoje Oddziałowe Komisje Szkolenia Psów. Tylko
oddziały ZKwP mogą pobierać opłaty, za które wystawiają pokwitowanie.
W celu zorganizowania imprezy Zarząd Oddziału, na wniosek Oddziałowej Komisji
Szkolenia powołuje odpowiednio Kierownika Egzaminu lub Kierownika Zawodów. Do pomocy
przy obsłudze imprezy można powołać Komitet Organizacyjny, którego przewodniczącym
jest kierownik.
Oddziałowa Komisja Szkolenia ustala propozycję rangi imprezy, jej zakres i
proponowaną obsadę sędziowską, wysokość opłaty startowej przedstawiając Zarządowi
Oddziału do zatwierdzenia.
Biuro oddziału powinno być poinformowane dokładnie o miejscu i godzinie imprezy tak
by mogło udzielić prawidłowej informacji.

2.

Zgłaszanie imprez

Oddział ZKwP, w którym organizowany jest egzamin, zawody lub testy psychiczne, po
zaakceptowaniu imprezy ma obowiązek zgłoszenia jej w Biurze Zarządu Głównego na
oficjalnym druku zgłoszenia egzaminu. Druki te są dostępne na stronie internetowej GKSP.
Zgłoszenie winno nastąpić zgodnie z uchwałą Z. Gł. nie później, niż 30 dni przed jej terminem.
Dla możliwości skutecznego opracowania administracyjnego zgłoszenia należy składać je z
większym, ok. dwumiesięcznym, wyprzedzeniem, a także na osobnym druku dla każdej
dyscypliny i imprezy. Zgłoszenie powinno być dokładnie wypełnione i podpisane przez
upoważnionego członka Zarządu Oddziału, gdyż Oddział ponosi odpowiedzialność za jego
realizację.
Odrzucone ze względów formalnych lub niekompletne zgłoszenia Biuro ZG odsyła do
zgłaszającego oddziału ZKwP wraz z adnotacją o przyczynie odrzucenia.
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Imprezy o randze ogólnopolskiej ( wnioski o przyznanie rangi Mistrzostw Polski, zawody
Pucharu Polski – o ile takie przewidziane są w danej dyscyplinie) powinny być zgłoszone do
końca roku poprzedzającego, a w wyjątkowych przypadkach na 3 miesiące przed
planowanym terminem. To samo dotyczy planowania imprez międzynarodowych z uwagi na
konieczność akceptacji GKSP i Sekretariatu FCI.
Wnioskowaną przez organizatora rangę zgłaszanych zawodów, zgodnie z
Regulaminem Organizacyjnym GKSP akceptuje właściwa podkomisja GKSP, której zadaniem
jest opracowanie planu imprez, a zatwierdza Prezydium GKSP przyjmując imprezę do planu
pracy i ewentualnie uwzględniając ją w preliminarzu budżetowym GKSP.
Oceny mogą dokonywać sędziowie kynologiczni o odpowiednich uprawnieniach.
Sędzia, po zatwierdzeniu kandydatury, zapraszany jest pisemnie przez Zarząd Oddziału,
który dokonuje z nim rozliczeń –zwrotu kosztów podróży i diety.
Obowiązki formalne dotyczące poszczególnych dyscyplin określają przepisy FCI oraz
regulaminy.
Ilość maksymalnej ilości psów ocenianych w jednym dniu określają regulaminy
poszczególnych dyscyplin. W przypadku braku uregulowań w tej kwestii maksymalną ilość
psów określa sędzia

3.

Organizacja imprezy

3.1 Kierownik Egzaminu/Zawodów
Za organizacyjną część egzaminu/zawodów odpowiedzialny jest Kierownik. Działa on z
upoważnienia Zarządu Oddziału i/lub Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów i przed nimi
odpowiada za organizację imprezy. Przeprowadza on i nadzoruje prace niezbędne do
przygotowania i przeprowadzenia imprezy. Musi on zapewnić prawidłowy jej przebieg i być
do dyspozycji pracującego sędziego.
Kierownik nie może na tej imprezie występować ani jako właściciel, ani przewodnik psa,
chyba że odpowiednie regulaminy stanowią inaczej
Kierownik ma obowiązek:
ustalić miejsce i termin imprezy
wstępnie zaprosić sędziów
Kierownik zobowiązany jest najpóźniej na sześć dni przed terminem imprezy pisemnie
powiadomić zaproszonych sędziów o szczegółach imprezy, ustalić termin i miejsce spotkania,
podać możliwość dojazdu, rodzaj imprezy i ilość zgłoszonych psów. W razie konieczności ma
obowiązek zarezerwowania noclegu dla sędziego. W przypadku niedopełnienia tych
warunków sędzia ma prawo odmówić oceny na danej imprezie informując o tym GKSP.
W przypadku zaproszenia sędziego z zagranicy konieczne jest również wystąpienie
Oddziału z prośbą do Biura ZG o uzyskanie zgody krajowej organizacji kynologicznej,
właściwej dla zaproszonego sędziego, na sędziowanie organizowanej imprezy.
Organizatorzy powinni przygotować dla uczestników dyplomy okolicznościowe i
medale-plakietki.
Do obowiązków kierownika należy również:
Uzyskanie wszystkich potrzebnych zezwoleń (właścicieli terenu i władz
administracyjnych) do przeprowadzenia imprezy
Przygotowanie terenu pod względem technicznym
Zapewnienie odpowiedniej ilości fachowych pomocników
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Zapewnienie potrzebnego sprzętu: wyposażenie placu, tabliczki i przedmioty
do pracy węchowej itp.
Zapewnienie dokumentacji: druków protokółów, kart ocen itp., w tym
roboczych kart ocen dla sędziów. Wzory druków należy pobrać ze strony internetowej
GKSP
Sprawdzenie, czy uczestnik ma uprawnienie do startu na danym poziomie
egzaminu.
Zadbanie o prawidłowe rozliczenie finansowe z sędzią
Przechowywanie Książeczek Startowych przez czas trwania imprezy.
Zapewnienie warunków do wypełnienia dokumentacji podczas imprezy
Spełnienie wszelkich innych wymogów zawartych w regulaminach i
komunikatach dotyczących dyscypliny, w której odbywa się impreza.
Uzyskanie zgody służb weterynaryjnych.
Dokonanie ubezpieczenia imprezy.
Na zakończenie imprezy przeprowadzenie ogłoszenia wyników (kolejności)
rozdanie nagród, kart ocen lub świadectw i książeczek startowych z wpisanym
wynikiem (również negatywnym) i podpisanych przez
sędziego.

3.2

Postanowienia dodatkowe

Każdy występ na zawodach, egzaminach i testach zaczyna się od zameldowania się
przewodnika z psem poprzez podanie nazwiska, nazwy psa, konkurencji, do której się zgłasza
i wyrażenia gotowości do startu. Na zakończenie zgłasza zakończenie swojego występu .
Końcem egzaminu/zawodów jest ogłoszenie wyników.
Organizator ma obowiązek zainstalowania na terenie imprezy tablicę wyników, na
której sekretarz imprezy wpisuje na bieżąco uzyskane przez uczestnika oceny.
Sędziowie w dyscyplinach gdzie jest to technicznie możliwe (n. p. PT, IPO) zobowiązani
są po każdym występie uczestnika przedstawić krótko swoje uwagi publicznie, podać ocenę i
przyznaną ilość punktów. Sędzia wypełnia roboczą kartę oceny, którą po ocenie i omówieniu
wyników odbiera od niego sekretarz i wpisuje wynik na tablicę wyników i do przygotowanej
wcześniej dokumentacji.
W przypadku równej ilości punktów końcowych, o określeniu kolejności mówią
regulaminy poszczególnych dyscyplin.
Na każdej imprezie sędzia, lub osoba przez niego upoważniona, musi dokonać
identyfikacji psa. Organizator winien zapewnić czytnik do odczytu mikrochipów. Przed
rozpoczęciem imprezy publicznej psy muszą być poddane kontroli weterynaryjnej.
Kolejność startu powinna być określona w drodze losowania. Suki z cieczką startują na
końcu po zakończeniu wszystkich konkurencji, a bezpośrednio przed swoim występem mogą
przeprowadzić trening, jeżeli inni zawodnicy mieli taką możliwość.
W zawodach może być prowadzona klasyfikacja indywidualna i drużynowa, o ile
organizator przewidzi taką możliwość. Powinno to być podane w biuletynie informacyjnym.
Drużyna może składać się z 3 do 5 zawodników. Wynikiem uzyskanym przez drużynę jest suma
wyników trzech najlepszych zawodników drużyny. W przypadku, gdy jeden lub więcej
zawodników ma wynik negatywny, drużyna jest niżej klasyfikowana od drużyny, której
wszystkie wyniki są pozytywne, chyba że regulamin tej dyscypliny stanowi inaczej.
W konkurencjach drużynowych drużyny reprezentujące Oddziały mogą być zgłaszane
wyłącznie pisemnie przez macierzyste Oddziały ZKwP, które będą reprezentować i tylko takie
zgłoszenia organizator może przyjąć. Wyłonienie reprezentacji powinno odbyć się na drodze
eliminacji. Wskazane jest, by zawodnicy mieli jednolite stroje z nazwą oddziału macierzystego.
Zaleca się, aby oddziały związku dofinansowywały udział swoich sportowców w imprezach.
W ramach występu w drużynie jeden przewodnik może prowadzić jednego (zgłoszonego)
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psa. Dodatkowe psy może prowadzić tylko w konkurencji indywidualnej. Należy uwzględniać
wymogi regulaminów, które często ograniczają do 2 ilość prowadzonych przez jednego
przewodnika.
Zgodnie z uchwałą GKSP zabrania się zawodnikom występować w strojach
reklamujących prywatne zakłady szkolenia psów na imprezach organizowanych przez
Związek Kynologiczny. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zalecenia sędzia
ma prawo zdyskwalifikować uczestnika wpisując powód do książeczki startowej, a
organizator powiadamia o tym fakcie jego oddział macierzysty. Umieszczanie odpłatne
reklam szkół w katalogach zawodów nie jest zabronione.
Po odbytej imprezie w ciągu 14 dni organizujący Oddział ZKwP przesyła do Biura ZG
oryginał protokółu, zawierający również oceny negatywne, podpisany przez sędziów
oceniających imprezę. Podkomisje na podstawie danych uzyskanych z Biura Z. Gł.
opracowują zestawienia wyników do zamieszczenia na stronie internetowej GKSP. Z imprez
ogólnopolskich musi zostać sporządzone przez organizatora krótkie sprawozdanie, które
będzie opublikowane.
Oddziały organizujące imprezy pokrywają wszelkie koszty organizacji imprezy. Deficyt
takich imprez jak Mistrzostwa Polski i niektórych imprez ogólnopolskich może być pokryty z
funduszu Zarządu Głównego przewidzianego dla GKSP, po uzyskaniu akceptacji. W tym
przypadku konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie preliminarza kosztów z GKSP. Zasady te
przedstawiane są w bieżących komunikatach GKSP.
Asystenci chcący pełnić swoją funkcję na imprezie powinni złożyć do organizatora
pisemny wniosek przed terminem zamknięcia zgłoszeń. Wniosek musi być pozytywnie
zaopiniowany przez Zarząd macierzystego oddziału asystenta. Ilość asystentów na ringu
ustala organizator w uzgodnieniu z sędzią. GKSP nie przewiduje udziału asystentów na
zawodach międzynarodowych i Mistrzostwach Polski.
Od kwoty wpłaty od każdego uczestnika egzaminu i zawodów organizator musi
odprowadzić opłatę na rzecz Zarządu Głównego zgodnie z aktualnie obowiązującymi
zasadami określonymi przez Zarząd Główny, a opublikowanymi w pismach okólnych i
komunikatach GKSP. Opłaty należy dokonywać bez wezwania na podstawie ilości
uczestników. Pula stworzona przez opłaty służy do finansowania działalności sportowej przez
Zarząd Główny.

3.3

Informacja o imprezie

Po otrzymaniu przez Oddział informacji o przyjęciu zgłoszenia Kierownik ma obowiązek
zadbać o rozpropagowanie imprezy na oficjalnych stronach internetowych: oddziału i GKSP.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wynika z faktu umieszczenia jej w kalendarzu imprez
na stronie internetowej GKSP.
W informacji o zawodach należy podać:
Rodzaj imprezy, rangę i regulamin, na podstawie którego będzie się ona
odbywała
Miejsce i termin imprezy wraz z terminem przyjmowania zawodników i kontroli
weterynaryjnej
Obsadę sędziowską
Kierownika Egzaminu/Zawodów i tel. kontaktowy
Warunki i sposób zgłoszenia, w tym wymagane dane potrzebne do zgłoszenia
oraz informację o konieczności udokumentowania opłacenia bieżącej składki
członkowskiej przez zawodników/przewodników z Polski
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Wysokość opłaty startowej i formę płatności – nr konta i czy możliwe jest
dokonanie opłaty w dniu zawodów.
Możliwość dojazdu na teren imprezy.
Biuletyn informacyjny o imprezach ogólnopolskich powinien być rozesłany do
wszystkich oddziałów Związku również zwykłą pocztą. Organizator powinien powiadomić o
zawodach uczestników poprzednich imprez.

4.

Uczestnictwo

Przewodnicy i właściciele psów muszą być aktualnymi członkami Związku t. j. mieć
opłaconą składkę za bieżący rok. W przypadku, gdy przewodnikiem psa jest osoba, która nie
ukończyła 16 lat, jej opiekun prawny musi być aktualnym członkiem Związku i wykazać się
opłaconą składką członkowską za bieżący rok. Osoby nieletnie (w wieku 16 -18 lat)
uczestniczące w imprezach kynologicznych muszą być w towarzystwie opiekuna. Dotyczy to
również wyjazdów zagranicznych, na które został wydelegowany małoletni. W tym
przypadku małoletniemu musi towarzyszyć opiekun, który jedzie na własny koszt. Uczestnicy
powinni brać to pod uwagę startując w eliminacjach do drużyny.
W egzaminach, zawodach i szkoleniu we wszystkich dyscyplinach mogą brać udział
wszystkie psy – z rodowodami i bez. Warunkiem jest członkowstwo właściciela i przewodnika
w ZKwP. Nie dotyczy to imprez : Mistrzostwa Polski , międzynarodowych pod patronatem FCI
oraz wyścigów chartów, w których uczestniczyć można tylko z psami rodowodowymi.
Uczestnicy powinni zgłosić się na imprezę przed końcem przyjmowania zgłoszeń.
Składając zgłoszenie uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za udział w imprezie,
nawet jeżeli nie weźmie w niej udziału. Jeżeli wycofanie nastąpi przed terminem zgłoszeń, nie
ma obowiązku wnoszenia opłaty lub opłata jest zwracana.
Uczestnik zgłaszając się do imprezy musi stosować do poleceń sędziego i Kierownika
Egzaminu/Zawodów, tym niemniej zgodnie z zasadami obowiązującymi w FCI decyzję o
wykonaniu tych poleceń wykonuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Każdy pies musi mieć wystawioną książeczkę startową. Należy je zakupić wyłącznie w
macierzystym Oddziale ZKwP właściciela psa i poświadczyć w niej opłatę składki
członkowskiej za rok bieżący. Możliwe jest też przedłożenie legitymacji członkowskiej.
Uwaga: Oddział wystawiający książeczkę startową zobowiązany jest do wpisania jej do
ewidencji, tak, by jeden pies miał wystawioną tylko jedną książeczkę na egzaminy PT, IPO i
Obedience. Inną książeczkę wystawia się do zawodów agility. Pies może mieć też
wystawione kolejne książeczki do startów w zawodach agility – dla każdego przewodnika
osobną.
Każdy przewodnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem imprezy przekazać
Kierownikowi Egzaminu Książeczkę Startową z udokumentowaniem zdania egzaminów na
niższe stopnie.
Jednego dnia przewodnik z tym samym psem może zdawać tylko jeden egzamin w
danej dyscyplinie.
Nie można zdawać egzaminu na stopień wyższy nie mając zdanych egzaminów na
stopnie niższe. Dodatkowo przed zdaniem egzaminu IPO-1 lub IPO-V, pies musi mieć zdany
egzamin podstawowy PT.
W każdej imprezie mogą brać udział tylko psy zdrowe i sprawne fizycznie.
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Przewodnik może zdawać z psem nieograniczoną ilość egzaminów na poziomie, który
wcześniej już uzyskał, chyba że regulamin stanowi inaczej. Należy traktować to jako występ
sportowy. Nie można zdawać egzaminu na stopień niższy niż ten, który już został uzyskany.
W przypadku dyskwalifikacji psa z powodów określonych regulaminem egzaminu
opłata startowa nie podlega zwrotowi
Ocena sędziego jest ostateczna i niepodważalna. Uczestników obowiązuje sportowe
zachowanie i stosowny strój. Za niesportowe, nieetyczne postępowanie, naruszenie dobrych
obyczajów, próbę oszustwa, jakąkolwiek krytykę werdyktu sędziego, organizator na
polecenie sędziego ma prawo usunąć uczestnika z terenu egzaminu, bez prawa do zwrotu
opłaty i powiadamia pisemnie Zarząd Oddziału w celu wyciągnięcia konsekwencji. W
książeczkę startową i protokół wpisuje się całkowitą dyskwalifikację. Książeczkę startową
zatrzymuje się i dołącza do pisma.
.

5.

Nadzór

GKSP ma prawo wysłania na każdą imprezę swojego obserwatora, którego zadaniem
jest kontrola zgodności przeprowadzenia imprezy zgodnie z obowiązującymi regulaminami i
komunikatami ZKwP. Obserwator składa sprawozdanie za swoich czynności do GKSP w ciągu
14 dni.

6.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych powyższymi przepisami należy stosować się do innych
przepisów ZKwP i FCI, oraz informacji w bieżących Komunikatach GKSP.

Warszawa, październik 2007 r.

Prezydium Głównej Komisji
Szkolenia Psów
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