REGULAMIN ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH I
SEKRETARZY RINGOWYCH OSPR KENNEL CLUB

Postanowienia ogólne
§1
Regulamin stosuje się do osób, które pełnią funkcję asystentów kynologicznych w
Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Psa Rasowego "Kennel Club", zwanym dalej Klubem
a także do osób, które zostały wyznaczone do pełnienia funkcji sekretarza
ringowego, podczas wystaw psów rasowych, organizowanych przez Klub.
§2
Asystenci kynologiczni są wpisywani na listę prowadzoną przez Klub poprzez
przyjęcie stosownej uchwały przez Zarząd Klubu.
Asystenci kynologiczni
§3
Asystentem kynologicznym może zostać osoba, która:
a) jest członkiem Klubu.
b) pracuje społecznie na rzecz Klubu.
c) zna Status i Regulaminy Klubu.
d) posiada nieposzlakowaną opinię w gronie członków Klubu.
e) uzsyka akceptację Zarządu Klubu.
f) zda egzamin zorganizowany przez Zarząd Klubu.
g) jest pełnoletnia.

§4
Zarząd może wpisać na listę asystentów kynologicznych, osobę, która uzyskała
uprawnienia asystenta kynologicznego w innej organizacji, uznawanej przez Klub.
§5
Egzamin na asystentów kynologicznych organizuje Zarząd Klubu, informując o

możliwości przystąpienia do niego z odpowiednim wyprzedzeniem.
§6
Egzamin na asystentów kynologicznych przeprowadzany jest przez przynajmniej
jednego międzynarodowego sędziego kynologicznego, wyznaczonego przez Zarząd
Klubu.
§7
Jeśli Zarząd Klubu wyznaczy do przeprowadzenia egzaminu więcej niż jednego
sędziego, musi wyznaczyć także Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.
§8
Do Komisji Egzaminacyjnej, Zarząd może wyznaczyć także krajowych sędziów
kynologicznych, jednak nie mogą pełnić funkcji Przewodniczących Komisji.
§9
Komisja jest zobowiązana do technicznego przeprowadzenia, egzaminu,
sporządzenia protokołu, który zostaje przekazany przez Przewodniczącego do
Zarządu Klubu.
§10
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej: testu w formie pisemnej i
egzaminu w ringu. Praktyczna część egzaminu może być przeprowadzona podczas
jednej z wystaw psów rasowych, organizowanej przez Klub.
§11
Podczas egzaminu sprawdzana jest wiedza i umiejętności z następujących dziedzin:
a) wzorce ras psów i ich interpretacja
b) ocena eksterieru
c) redagowanie opisu uzasadniającego ocenę psa
d) umiejętność dokonywania właściwych decyzji podczas oceny psów
e) kontakt z wystawcami
f) znajomość anatomii, genetyki i psychologii psów
g) chów i hodowla psów rasowych
h) znajomość Statutu i regulaminów Klubu
§12

Przedstawiciele Komisji Egzaminacyjnej są zobowiązani do poinformowania
kandydata o wyniku egzaminu.
§13
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, kandydat może ubiegać się o
podejście do kolejnej próby po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zarządu Klubu.
§14
Asystent kynologiczny jest zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminów Klubu
b) kulturalnego zachowania wobec członków Klubu, sędziów, wystawców i innych
osób współpracujących z Klubem
c) zachowania zasad etyki podczas pełnienia obowiązków
d) noszenia identyfikatora
e) noszenia stosownego ubioru podczas pełnienia obowiązków
f) sumiennego wypełniania zasad powierzonych mu przez Zarząd Klubu lub sędziego
kynologicznego, z którym współpracuje
g) stawienia się na terenie wystawy z odpowiednim wyprzedzeniem i opuszczenia
terenu po wypełnieniu wszystkich powierzonych mu obowiązków
§15
Asystent kynologiczny ma prawo do:
a) wolnego wstępu na wszystkie imprezy kynologiczne w Polsce, organizowane
przez Klub
b) otrzymania od organizatorów wszelkiej niezbędnej pomocy podczas pełnienia
obowiązków
c) składania skarg i wniosków do Zarządu Klubu
§16
Asystent kynologiczny, po uzyskaniu zgody Zarządu Klubu, może:
a) dokonywać oceny na przeglądach miotu i hodowlanych
b) asystować sędziom prób pracy i sędziom zawodów sportowych przy wykonywaniu
obowiązków podczas imprez kynologicznych
§17

Asystentowi kynologicznemu zabrania się:
a) korzystania z katalogu wystawowego przed zakończeniem wystawy
b) używania telefonu komórkowego podczas pracy na ringu
c) publicznego krytykowania pracy sędziego, sędziego - stazysty, innego asystenta
kynologicznego lub sekretarza ringowego
§18
Asystent kynologiczny traci uprawnienia:
a) w przypadku wysłania pisemnej rezygnacji do Zarządu Klubu
b) w przypadku rażącego złamania regulaminu
c) w przypadku wielokrotnych upomnień i nagań za łamanie Regulaminu,
kierowanych przez Zarząd Klubu

Sekretarze ringowi
§19
Sekretarzem ringowym może zostać osoba, która:
a) posiada nieposzlakowaną opinię w gronie członków Klubu
b) uzyskała akceptację Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Zarząd do organizacji
wystawy
c) posiada niezbędną wiedzę na temat wypełniania karty ocen podczas wystaw psów
rasowych
d) zna Regulamin Wystaw Psów Rasowych, Regulamin Sędziów Kynologicznych a
także zapisy niniejszego Regulaminu
e) pracuje społecznie na rzecz Klubu
f) jest pełnoletnia
§20
Zarząd Klubu powołuje sekretarzy ringowych do pracy podczas wystaw psów
rasowych z odpowiednim wyprzedzeniem.
§21
W wyjątkowych okolicznościach, np. podczas braku możliwości pełnienia
obowiązków na ringu przez asystenta kynologicznego lub sekretarza, Zarząd Klubu

lub osoba wyznaczona przez Zarząd jako organizator wystawy może powołać do
pracy na ringu jako sekretarza ringowego, jedną z osób obecnych na wystawie, przy
czym osoba ta powinna spełniać jak najwięcej wymagań, zapisanych w §19.
§22
Sekretarz ringowy jest zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminów Klubu
b) kulturalnego zachowania wobec członków Klubu, sędziów, wystawców i innych
osób współpracujących z Klubem
c) zachowania zasad etyki podczas pełnienia obowiązków
d) noszenia stosownego ubioru podczas pełnienia obowiązków
e) sumiennego wypełniania zasad powierzonych mu przez Zarząd Klubu lub
sędziego kynologicznego, z którym współpracuje
f) stawienia się na terenie wystawy z odpowiednim wyprzedzeniem i opuszczenia
terenu po wypełnieniu wszystkich powierzonych mu obowiązków

§23
Sekretarz ringowy ma prawo do:
a) otrzymania od organizatorów wszelkiej niezbędnej pomocy podczas pełnienia
obowiązków
b) składania skarg i wniosków do Zarządu Klubu
§24
Sekretarzowi ringowemu zabrania się:
a) korzystania z katalogu wystawowego przed zakończeniem wystawy, z wyjątkiem
sytuacji, w której do pełnienia funkcji został powołany po rozpoczęciu wystawy
b) używania telefonu komórkowego podczas pracy na ringu
c) publicznego krytykowania pracy sędziego, sędziego - stazysty, asystenta
kynologicznego lub innego sekretarza ringowego
Postanowienia końcowe
§25
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd
Klubu

§26
Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.05.2019 roku na podstawie Uchwały Zarządu
Klubu o nowym Regulaminie Asystentów Kynologicznych i Sekretarzy Ringowych.

