PORIADOK PRE MENOVANIE ROZHODCOV OBEDIENCE SKO

Adept na rozhodcu obedience SKO musí spĺňať podmienky:
•
•
•
•
•
•

Vek minimálne 23 rokov
Adept musí byť členom SKO
Morálne, charakterové vlastnosti a odborné predpoklady pre zastávanie funkcie
Bezúhonnosť - bez záznamu v registri trestov
Zložená skúška OB2
Adept musí do termínu uzávierky poslať prihlášku na skúšky rozhodcov

Skúška pozostáva z:
•
•
•

Teoretického testu - 30 otázok zo skúšobného a súťažného poriadku SKO – na splnenie testu je potrebných 26
správnych odpovedí
Praktickej skúšky
Predpísaného počtu hospitácii

Na splnenie skúšky musí adept na rozhodcu absolvovať hospitácie u rozhodcu SKO alebo rozhodcu uznaného FCI.
Hospitácia je platná po posúdení min. 60 psov (tímov).
Po úspešnom splnení teoretickej skúšky, praktickej skúšky a predpísaných hospitácií je adept na rozhodcu menovaný
výcvikovou komisiou SKO rozhodcom a zároveň automaticky stewardom SKO.
Komisia na skúšanie adeptov na rozhodcov:
Pozostáva z min. 3 osôb. Min. 1 osoba musí byť členom výcvikovej komisie SKO. Min. 1 osoba musí byť rozhodcom SKO
alebo rozhodcom uznaným FCI.

PORIADOK PRE MENOVANIE STEWARDOV OBEDIENCE SKO

Adept na stewarda obedience SKO musí spĺňať podmienky:
•
•
•
•
•

Vek minimálne 18 rokov
Adept musí byť členom SKO
Morálne, charakterové vlastnosti a odborné predpoklady pre zastávanie funkcie
Bezúhonnosť - bez záznamu v registri trestov
Adept musí do termínu uzávierky poslať prihlášku na skúšky stewarda

Skúška je pozostáva z:
•
•

Teoretického testu - 30 otázok zo skúšobného a súťažného poriadku SKO – na splnenie testu je potrebných
26 správnych odpovedí
Praktickej skúšky
o 1. Praktická skúška - OBZ alebo OB1 (podľa vylosovania)
o 2. Praktická skúška - OB2 alebo OB3 (podľa vylosovania)

Po úspešnom splnení teoretickej a praktickej skúšky je adept na stewarda menovaný výcvikovou komisiou SKO
stewardom SKO.
Komisia na skúšanie adeptov na stewardov:
Pozostáva z min. 3 osôb. Min. 1 osoba musí byť členom výcvikovej komisie SKO. Min. 1 osoba musí byť stewardom SKO
alebo stewardom uznaným FCI.

