Cavies Club of Poland - Komisja Sędziowska.
Regulamin Sędziów i Adeptów.
1. Komisja sędziowska
W skład komisji sędziowskiej wchodzą wszyscy Polscy sędziowie, automatycznie od momentu
zdania pozytywnie pierwszego praktycznego egzaminu.
I. Przewodniczący komisji sędziowskiej
Kieruje pracą komisji, wybierany bezterminowo, w głosowaniu komisji sędziowskiej.
Odwołanie przewodniczącego następuje na wniosek co najmniej trzech członków komisji
sędziowskiej, złożony do Zarządu Głównego CCP. Zarząd bezzwłocznie poddaje pod
głosowanie członkom komisji sędziowskiej. Odwołanie następuje w głosowaniu jawnym przez
2/3 głosów za odwołaniem.

II. Obowiązki i Prawa Komisji Sędziowskiej :
a)
b)
c)
d)
e)

Opieka nad Polskim Standardem.
Wprowadzanie zmian, tworzenie wzorców nowych ras / odmian barwnych.
Nadzorowanie pracy Sędziów i Adeptów.
Ustalanie grafiku sędziów na wystawach CCP.
Szkolenie Adeptów, organizacja szkoleń/wykładów z zakresu genetyki, pielęgnacji
oraz podstaw żywienia rasowych świnek morskich oraz specjalistycznych spotkań z
lekarzami weterynarii, dla adeptów oraz członków klubu.
f) Prowadzenie Adeptów, ustalania terminów asyst i egzaminów.
g) Egzaminowanie Adeptów.
h) Nadzorowanie zaproszeń zagranicznych Sędziów oraz spraw związanych z ich
pobytem w Polsce.
2. Sędziowie CCP
Osoby które posiadają uprawnienia Polskie, wydane przez CCP, dopuszczające je do oceny na
wystawach rasowych świnek morskich, oraz przyznawania certyfikatów na Młodzieżowego
Championa Polski/ Championa Polski. Praca Polskich sędziów na wystawach CCP jest
bezpłatna.

I. Obowiązki Sędziego :
a) Przestrzeganie Polskiego Standardu CCP.
b) Przestrzeganie Europejskiego Standardu EE.
c) Podczas oceny rasowej świnki morskiej dokładne podyktowanie opisu świnki do
karty oceny, lub wpisanie własnoręcznie.
d) W przypadku dyskwalifikacji świnki podanie dokładnego powodu.
e) Przestrzeganie zasad higieny podczas sędziowania.
f) Zawsze wziąć pod uwagę wiek świnki podczas oceniania.
g) Sędziowanie przynajmniej jednej (1) wystawy CCP w ciągu roku.
h) Umiejętność oceniania w systemie punktowym i opisowym.
i) Określić ile świnek jest w stanie ocenić jednego dnia.
j) Określić od jakiej minimalnej ilości świnek będzie oceniał daną wystawę.
k) Złożenie własnoręcznego podpisu, na karcie oceny i dokumentach potwierdzające
wyniki wystawy.
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II. Prawa Sędziego :
a) Wymagać pomocy jednego adepta przy sędziowaniu wystawy.
b) Ubiegać się o zwrot 100% kosztów za dojazd na miejsce wystawy, opłatę noclegu,
oraz jednego posiłku dziennie, gdy nie uczestniczy w wystawie jako wystawca.
c) Ubiegać się o zwrot 50% kosztów za dojazd na miejsce wystawy, opłatę noclegu,
oraz jednego posiłku dziennie, gdy uczestniczy w wystawie jako wystawca.
d) Robić przerwy uzależnione od swoich potrzeb.

III. Sędzia może zostać zawieszony :
a) W przypadku licznych skarg hodowców, gdy Komisja Sędziowska zbada sprawę
oraz orzeknie iż zawiesza sędziego.
b) Nieprzestrzegania Standardów CCP oraz EE.
c) Nagannego zachowania Sędziego.
d) W przypadku gdy nie oceni w ciągu roku jednej wystawy CCP.
e) Nieprzestrzegania regulaminu hodowli.
Ad.1 W przypadku zawieszenia danego sędziego w swoich obowiązkach, sędzia nie może
oceniać żadnych wystawy na terenie Rzeczpospolitej i poza granicami kraju.

IV. Sędziowie Gościnni
Sędziowie zagraniczni, posiadający uprawnienia swojego rodzimego klubu, będący również
członkami CCP. Osoby te nie posiadają polskich uprawnień sędziowskich, nie mają też prawa
głosu w komisji sędziowskiej. Komisja sędziowska może korzystać z ich wiedzy w sytuacjach
spornych. Oraz prosić o ich zdanie na temat standardu ras. Funkcja czysto honorowa.
3. Adepci
Aby rozpocząć asystenturę należy złożyć podanie do Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej.
Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby przez Komisję sędziowską, Adept dostaje kilka terminów
egzaminu sprawdzającego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu sprawdzającego, dostaje
„Legitymacje Adepta”. Wpisywane są w niej odbyte asysty, szkolenia, seminaria, egzaminy
itp. Adept w podaniu wskazuje sędziego prowadzącego, który dba o jego rozwój i jego
przygotowanie do egzaminu na sędziego. Sędzia prowadzący może zrzec się Adepta, wtedy
Adept dostaje nowego Sędziego prowadzącego, przyznanego przez Przewodniczącego
Komisji sędziowskiej. W odwrotnym przypadku Adept może napisać podanie do
przewodniczącego Komisji Sędziowskiej o zmianie sędziego prowadzącego. Komisja zastrzega
sobie prawo odmowy przyjęcia asystentury bez podania przyczyny.

I. Wymagania jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o asystenturę :
a) Być osobą pełnoletnią (+18).
b) Posiadać minimum 3 lata stażu hodowlanego w CCP.
c) Być czynnym członkiem klubu, regularnie wystawiającym swoje zwierzęta na
wystawach CCP.
d) Posiadać podstawową wiedzę o biologii świnek morskich.
e) Posiadać podstawową wiedzę z zakresu genetyki rasowych świnek morskich.
f) Posiadać podstawową wiedzę z zakresu Polskiego Standardu.
g) Posiadać podstawową wiedzę z zakresu rozrodu świnek morskich.
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II. Egzamin sprawdzający :
Egzamin z zakresu podstaw ogólnej wiedzy o gatunku, genetyki rasowych świnek morskich,
przepisów klubowych związanych z dobrostanem rozrodu, podstaw Polskiego standardu.
Egzamin ma formę ustną, prowadzony przez dwóch polskich sędziów CCP.

III. Prawa i Obowiązki Adepta :
a) Ma prawo do wybrania Sędziego prowadzącego.
b) Może ubiegać się o materiały dodatkowe z zakresu genetyki od swojego Sędziego
prowadzącego.
c) Prosić o wsparcie w poszerzaniu wiedzy dotyczącym hodowli świnek morskich
swojego Sędziego Prowadzącego.
d) Obowiązkiem adepta jest poinformowanie Komisji Sędziowskiej na minimum dwa
tygodnie przed wystawą o niemożliwości odbycia wyznaczonej asysty.
(Uzasadnioną ważnym powodem).
e) Ma prawo do zadawania sędziemu pytań na nurtujące go zagadnienia podczas
asystowania. (Kandydat na sędziego nie ma prawa do komentowania cech świnki
podczas oceny sędziego jeśli nie wymaga tego od niego sędzia. Jego działania nie
mogą wpływać na ocenę sędziego.).
f) Ma prawo do korzystania z kopii kart ocen i protokołów z wystaw.
g) Ma prawo do złożenia podania do Komisji Sędziowskiej o możliwość asystowania
Sędziemu prowadzącemu podczas jego sędziowania w innym kraju. (Poniesiony
koszt adept pokrywa samodzielnie).
h) Ma prawo do zadawania sędziemu pytań na nurtujące go zagadnienia podczas
asystowania. (Kandydat na sędziego nie ma prawa do komentowania cech świnki
podczas oceny sędziego jeśli nie wymaga tego od niego sędzia. Jego działania nie
mogą wpływać na ocenę sędziego.).
i) Adept po spełnieniu wszystkich wymagań podpisuje roczną umowę z Klubem o
wyłącznym i nieodpłatnym sędziowaniu na rzecz Klubu CCP.

IV. Adept może zostać skreślony z listy Adeptów w przypadku :
a)
b)
c)
d)
e)

Niezastosowania się do powyższego regulaminu.
Skarg od Sędziego prowadzącego / członków klubu.
Nagannym zachowaniem podczas asystowania na wystawie.
Zbyt długiego trwania asystentury.
Działanie na szkodę Klubu (CCP) lub czynnym działaniem w innym polskim
klubie, stowarzyszeniu bądź organizacji o podobnym profilu. (W przypadku
stwierdzenia takiej działalności nie zostaną wydane Adeptowi potwierdzenia
odbycia jego wcześniejszych asyst).
f) Nieprzestrzegania regulaminu hodowli.
g) Złożenia rezygnacji z asystentury.
4. Egzamin na Sędziego
Jeśli Adept spełnia wymagania dopuszczające go do Egzaminu, składa podanie do
Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej o wyznaczenie terminu egzaminu. Egzamin składa się
z 4 odrębnych części. Niezaliczenie którejś części powoduje niedopuszczenie adepta do
następnej. W przypadku niezaliczenia egzaminu, można ubiegać się o termin poprawkowy,
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po upływie 7 miesięcy od daty niezaliczonego egzaminu. Uzyskanie zgodny wiąże się z
zaliczeniem czterech dodatkowych asyst sędziowskich.

I. Cztery części Egzaminu :
A. Teoretyczny – część pisemna i ustna. Po zdaniu egzaminu teoretycznego można
przystąpić do egzaminów praktycznych, w terminach ustalonych przez Komisję
Sędziowską.
Punktacja egzaminu teoretycznego.
Całość 100pkt. – zalicza 70% (70pkt)
Standard (50pkt) – zalicza 90% (45pkt)
Genetyka (50pkt) – zalicza 50% (25pkt)
Pytania zamknięte (abcd).
Pytania zamknięte (abcd).
20 pytań po 1pkt. (do zdobycia 20pkt)
20 pytań po 1pkt. (do zdobycia 20pkt)
Pytania otwarte.
Pytania otwarte.
6 pytań po 5pkt. (do zdobycia 30pkt)
6 pytań po 5pkt. (do zdobycia 30pkt)
B. Część praktyczna – wszystkie rasy długowłose.
C. Cześć praktyczna – wszystkie rasy gładkowłose oraz crestedy.
D. Część praktyczna – wszystkie rasy krótkowłose z teksturą oraz bezwłose.
Ad.1 W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzi Przewodniczący Komisji oraz drugi sędzia polski
i/lub zagraniczny sędzia uznany przez EE.
Ad.2 Egzaminy praktyczne mogą mieć inną kolejność.

II. Wymagania jakie musi spełniać Adept przystępujący do egzaminu :
a)
b)
c)
d)
e)

Posiadać minimum 5 lata stażu hodowlanego w CCP.
Asystentura musi trwać od minimum 2 lat do maximum 5 lat.
Być osobą pełnoletnią (+18).
Musi odbyć 14 asyst sędziowskich
Musi odbyć seminarium z genetyki oraz prewencji weterynaryjnej*
(Organizowane przez CCP lub inny klub potwierdzony wpisem w książeczce
adepta, przez osobę prowadzącą wykład).
f) W czasie trwania asystentury czynnie uczestniczyć w wystawach CCP.
g) W czasie trwania asystentury ma obowiązek wystawiać swoje zwierzęta
minimum na 10 wystawach CCP.
h) W czasie trwania asystentury wystawiać swoje zwierzęta na minimum 3
wystawach poza granicami Rzeczpospolitej.
i) W czasie trwania asystentury uczestniczyć przynajmniej na 1 wystawie EE.
j) Posiadać minimum 3 świnki ze swoim przydomkiem z Tytułem Championa
Polski / Młodzieżowego Championa Polski.
k) Znajomość Standardu CCP.
l) Umiejętność oceniania w systemie punktowym i opisowym.

*W Przypadku gdy, adept posiada wykształcenie zootechniczne, technika weterynarii, biologiczne, weterynaryjne
lub zoologiczne, jest zwolniony z seminarium z prewencji weterynaryjnej.
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5. Uznawanie nowej rasy /odmiany barwnej
Uznawanie nowej rasy /odmiany barwnej następuje poprzez spełnienie następujących warunków łącznie:
Wpisanie rasy do Standardu C
1. Poddanie ocenie sędziowskiej
10 (w przypadku rasy) lub 5 (w
przypadku odmiany barwnej)
świnek z różnych miotów.
2. Świnki
muszą
być
zaprezentowane w czasie
jednej
Wystawy
międzynarodowej na terenie
RP przy obecności Sędziego
Międzynarodowego
oraz
członka Komisji Sędziowskiej
CCP.

Wpisanie rasy do Standardu B
1. Świnki będące w standardzie
C, w ilości
10 sztuk w
przypadku rasy lub 5 sztuk w
przypadku odmiany barwnej,
z różnych miotów, muszą
zostać zgłoszone i wstawione
na 10 Wystawach polskich
jako reprezentanci swojej
rasy/odmiany barwnej.
2. Świnki będące w standardzie
C , w ilości 10 sztuk w
przypadku rasy lub 5 sztuk w
przypadku odmiany barwnej,
z różnych miotów, muszą
zostać zgłoszone i wstawione
na 3 wystawach zagranicznych
(poza granicami RP), jako
reprezentanci
swojej
rasy/odmiany barwnej. Przez
wystawę zagraniczną rozumie
się wystawę organizowaną
przez związek hodowców
świnek w danym państwie,
który
to
związek
jest
członkiem EE.
3. Wszystkie zwierzęta muszą
uzyskać ocenę co najmniej
bardzo
dobrą.
Oceny
doskonałe muszą stanowić
przynajmniej 80% wszystkich
ocen.

Wpisanie rasy do Standardu A
1. Aby rasa ze standardu B
została
przeniesiona
do
standardu A, musi być
przynajmniej 2 lata w
standardzie B
2. W tym czasie hodowca
powinien zgłosić i Wystawić 5
przedstawicieli
tej
rasy
/odmiany barwnej na co
najmniej
8
polskich
Wystawach.
3. Zgłoszone i Wystawione
zwierzęta muszą być z różnych
miotów i posiadać przydomek
danego Hodowcy.
4. Wszystkie zwierzęta muszą
uzyskać ocenę co najmniej
bardzo
dobrą.
Oceny
doskonałe muszą stanowić
przynajmniej 80% wszystkich
ocen.

W przypadku gdy któraś z ras ze standardu B lub C, wejdzie do Europejskiego Standardu EE, Komisja
Sędziowska CCP po głosowaniu może od razu przenieść rasę do standardu A.
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