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ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ СТА}КУВАНЬ

для отримання званrrя суддi з екстер'сру та розширення перелiку порiд

1. Загальнi положення
* це набуття практичFlого досвiду сулдiвства собак певноТ породи в
Породному ринзi на сертифiкатнiй виставцi з екстер'сру пiсля завершення обов'язкового
теоретичного навчання з TieT породи (порiд), на атестацiю з суллiвства яких здобувач
1.1. Стажування

лретендуе.

Теоретичне навчання включае

в

себе досконале вивчення методики та технiки

Суддiвства на виставках з екстер'сру, загальrlого el<cTep'cpy, стандарту породи\порiд) та правил
проведення цiеТ виставки.
1.2. ЗлобуваLI * це член I(CY, який претеtIдуе на первиrIне присвосння звання суллi КСУ
бУДь-якого рангу або розширення перелil<у llорiд, яr<i BiH (вона) мас право судити на виставках

системi КСУ - МКФ певного раFIгу.
1.3. Атестацiя - це складання iспиту зi знання теоретичного матерiалу та наявностi
ПРаКТИЧНИх навикiв сулдiвства екзаменацiйнiЙ комiсiй КСУ на здобуття звання суддi з
екстер'еру будь-якого рангу або розширення перелiку порiд, якi сулля мас право судити, пiсля
проходження курсу теоретичIlого I]авчанtlя, стажувань та\або практичного суддiвства з тих
порiд, на сулдiвство яких здобувач претендуе.

з екстер'сру в

2, Пiдготовка до проходження стажування
Рiшення про проходження ста}кування на тiй чи iншiй сертифiкатнiй виставцi у того
чи iншого суддi здобувач приймае самостiйно, за власною iнiцiативою.
2.2. Ста>кування можна проходити на сертифiкатних виставках КСУ (рангу САС та
CACIB (oKpiM подвiйних/потрiйних виставок рангу CACIB у Киевi кЗолотi ворота) та
кУкраТна>, або <Золота Пектораль>, <Злато Скiфiв> та <Софiя КиТвська, або <КиТвська Русь>
та кКришталевиЙ Кубок УкраТни>) на територiТ УкраТrlи (за умови виконання пункту 2.1l) та
Сертифiкатних виставках (рагrгу САС та CACIB), якi проводя,гь краТни-члени чи KoHTpaKTHi
партнери МКФ (за умови виI(онання пункту 2,12),
Стажування з клубних виставок, племiнних заходiв або iнrших несертифiкатних
виставок не приймаються.
2.З. Стажування мо)кна проходити у суддiв-екзаменаторiв КСУ з екстер'еру по
вiдповiдних групах (,Щодаток j\Ъ l) або у суддiв iнших краТн-членiв МКФ (iноземних суддiв)
таким чином:
- У iноземних суллiв з ycix порiд собак, у iноземних сулдiв по групах - стажування
мо)(на проходити з ycix порiд собак, якi у лlих вiдкритi;
- у iноземних суллiв з окремих порiд - стажування можна проходити тiльки з TicT
породи, розведенням якоТ займаеться rlей суддя.
Враховусться r,iльки Ti породи та групи, якi вiдкритi у суллi на мiжнародному piBHi.
2.1 .

2.4. СтаiкуванI{я пiд однип,r i тим самим суддею на одну i ту саму породу зараховусться

тiльки l раз.

2.5. Посднувати стажуваLIня iз будь-якоtо роботоlо в ринзi (асистент,

секретар,
розпорядник, перекладач та irr.) забороняе,гься.
2.6. Здобувач самостiйно домовляеться з сулдеtо та органiзатором заходу про
проходження ста}куван I Iя.
2.7.У суллi в ринзi Moltce бути тiлы<и один (l) cTaTtep на одну (1) поролу.
2.8. Як суддя, так i органiзатор виставI(и мають право вiдмовити здобувачу у
проходrI(ен гl i cTarItyBaH ня.
2.9. Претенденти на первинне присвоення звання суддi з екстер'еру будь-якого рангу та
СУДДi, У яких вiдкрито до п'яти (5) груп МКФ можуть проходити стажування на однiй i тiй хtе
виставцi виклlочно rlo породах однiеТ i TieT групи. TaKi здобувачi не можуть на однiй iтiй самiй
ВИСтавцi проходити стажування по породах рiзних груп, HaBiTb якtllо во}jи судяться одним i
тим самим сулдеtо в одIlому i тому самому ринзi.
2.10, СтаяtуванIjя дiйснi гIротягом двох (2) poKiB гtiс-,lя дати Тх проход)tення.
2.1 l. Якщо виставка I]роходить l-Ia територiТ УкраТни, не пiзнiше нiж за два (2) титснi до
проведення
виставки здобувач подас заяву до органiзацiйного KoMiTeTy виставки, в якiй
дати
вКаЗуе iм'я суддi, з яким вiгl\вона попередньо домовилися про ста}кування, та породи, по яких
здобувач плануе стажуватися на цiй виставцi.
ПРiЗвище cTa)I(epa обов'язково вноситься в каталог виставки. Якщо прiзвище стажера
не вказане в каталозi, стажування не зараховуеться.
2,12. Якпlо виставка проходить у буль-якiй iншiй KpaTHi МКФ (член або контрактний
партнер) пiсля отримання попередньоТзгоди суддi та органiзаторiв вказаноТ виставки здобувач
зобов'язаний заздалегiдь звернутися до КвалiфiкацiйноТ KoMiciT експертiв з екстер'еру КСУ iз
проханням направити органiзаторам клопотанI{я на дозвiл вказаному здобувачу КСУ
проходити ста)I(ування по конкретним породам у конкретного суддi на цiй конкретttiй виставцi,
Квалiфiкацiйна комiсiя експертiв з екстер'еру КСУ мас право перевiрити piBeHb
ТеОРе'ГИЧних знать здобувача з вI(азаних порiд та вiдмовити у направленнi клопотаFIrlя на
Проходiкення стажування цього здобувача за кордоно]\4 у випадку, якщо piBeHb його (iT) знань
не с достатнiм.

З.

3. ПроходжеII [Iя стажуваrtня
l. CTaltep зобов'язаний з'явитися вчасно до початку роботи

в риtlзi.
З.2. CTailcep зобов'язаний пам'ятати, що головним у ри1-1зi с,гiльки суддя.
3.3. Стажер мас право заходити до рингу та покидати його виключно з дозволу суддi.
3.4. Стажування у жодному випадку не може заважати роботi суддi, ринговоТ бригади

та експонентам.

3.5. Стая<ер зобов'язаний бути чисто r,a офiцiйно вдягнений.

3.6. Стажер зобов'язаний поводитись коректно по вiлношенню до будь-кого, у жодному
ВИПадку не можна називати еltспонентiв на iм'я або повiдомляти про них буль-яку iнформацiю.

З,7. Стажер може висловлювати свою думку стосовно собак та\або розстановки тiльки
коли його про це попросить суддя.
3.8. Стажер мох(е перебувати в ринзi тiльки пiд час суддiвства тих порiд, по яких BiH
проходить стажування у цього суддi у цей день.
3,9. Сr'ажер у ринзi повинен бути максимально сконцеrIтрованим, не вiдволiкатися сам
та у жодFIому випадку не вiдволil(ати суддю.
3.10. Сулля повинен поставити декiлька запитаriь cTa)I(epy та впевнитися, що BiH (вона)
вОлодiе достатнiми знаннями aHaтoMiT, фiзiологiТ, статей собаки, стандарту та специфiки

породи i

rT

суддiвства.

3.1l. Стажер повинен зробити MiHiMyM один (l) усний опис та MiHiMyM один (l)
письмовий опис собаки дорослого класу, MiHiMyM одну (l) розстановку собак в будь_якому

Дорослому класi iз MiHiMyM трьох (3) собак та обрати краш{ого представника породи, а TaKo)I(
ПОЯСНИТи Свос рitltення. Експерт робить письмову рецензirо на письмовиЙ опис собаки, який
ЗРОбив стажер, Письмовий опис собаки з рецензiсю експерта ста)кер мас доJlучи,ги до пакету
документiв, якi вiгl надае на атестацiю.
3.12. Категорично заборонясться висловлювати свою думку стосовно собак, Тх оцiнки
або розстановки до того, як суддя про це попросить.
З.lЗ. Тiльки пiсля завершення роботи усього рингу ста}кер може отримати оцiнку суддi,
пiдписаний стажерський лист, обговорити iз суллею свое ста}I(ування, отримати письмову
рецензiю на письмовий опис собаки, вiдгук та рекомендацiТ.
З.14. Стажерський лист повинен бути пiдписаний суддею особисто, cTarKepcbKi листи iз
факсимiле або iH. не приймаються.
З,l5. Стажер обов'язково повинен зробити фото iз суддею, у якого проходив

ста}кування.

3.1б. Отримання дозволу стажуватися у певному ринзi пiд певним суддею на виставцi у
жОдному випадку не дас гIрава cTa)I(epy вва}ка,ги себе повноправним членом суддiвськоТ
бригади цiсТ виставки та розраховувати на Ti я< caMi привiлеТ, що мають суллi цiеТ виставки.
4.

Санкцii

4.1. Якщо cTa)I(ep поруlхуе буль-який пуFlкт llих правиJI l,а\або llололtень

КСУ та МКФ,
Рiruегtням Квалi(liкаLtiйноТ rtoMiciT експертiв з екстер'сру КСУ Birt (вона) мо)ке бути
позбав.llениЙ права проходити ста)I(ува[IlIя на виставках в системi КСУ - МКФ у майбутньому
на певний TepMiH та\або в}ке отриманi стаrItуваllня можуть бути анульованi в залежностi вiд
серйозностi такого порушення,

Додаток Л! 1
Перелilс суллi в-екзаменаторiв
порiд:

КСУ

СУллi-екзаменатори з ycix порiд, у яких можна проходити стажування з будь-яких
Агафонова 0.IO.
Александров Б.П.
Александрова Fl.A.
Гергель Ю.М.
Гончарук О.О,
Калiнiченко Г.П.
Ляшова Л,М.
олейнiкова З.В.
Семененко I.C.
Слукiн С,В.
Хиrкняк В.М.
Шиян В.В.
Шиян Т.Ю.

Суллi-екзаменатори з порiд окремих груп, у яких таI(ож можна проходити
стажування, але тiльки з порiд вказаноi групи (лосвiдченi суллi КСУ, у яких вiдкрито
бiльше 5 груп):
1 група
Малiй С.
Cm.allKoBa Н,

2 група
Бельськuй В.М,

Буслав О.
lейок Н.
Щелlчук Т.

Козорiз !,
Кравченко О.П.
OHittpHtctl Г,Г.
Палiй М,К.
Поzоdiна В.П.
Толпiна е.Я.
Xu,uellKo о.
Шuялl В.В.
Яtюва Н.В.
3 група

Переzуdа К,Г.
4 група
Тар К,Г.
Борuсrлва
5 група

Т.

Буслав О,
Оlitценко Г.Г.
Xu"MеrtKo о.
6 група

Тар К.Г.

7 група
Зеленслвська LC.

8 група
Гвозс)сва М,А.

Гоенко о.
Конdрашкit-ш Г.
Мшвенко В.
Сверчкова Т.
9 група
Бельськuй В.М.
Iýрzаttовuч, Л,
Палuлсо Ю.

10 група
Зеленовська I.C.

Юний хендлер
Беlъськuй В.М.
НезDоля Н.
Шuян В.В.

