ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΜΗΜΑ Β ΚΡΙΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ για αναγνώριση και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για έγκριση των Κριτών Εργασίας
στην ΕΛΛΑΔΑ.
Για την εξέταση τνω Υποψήφιων Κριτών όσον αφορά την αξιολόγηση σκύλων για
εξετάσεις / η και αγώνες :
(F.C.I. – Δ.Κ.Ο.) ΙΡΟ Ι ΙΙ ΙΙΙ INTERNATIONAL PRUFUNGS ORDNUNG I II III (
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ι ΙΙ ΙΙΙ )
(V.D.H. – Κ.Ο.Γ.) – ΒΗ ΒEGLEITHUNDE ( ΣΚΥΛΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ )
(V.D.H. – Κ.Ο.Γ.) – SchH A I II III ( EΞΕΤΑΣΗ SCHUTZHUND A I II III
ΣΚΥΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α Ι ΙΙ ΙΙΙ )
(V.D.H. – Κ.Ο.Γ.) FH I II
( FAEHRTEHUNDERFUNG I II
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ Ι ΙΙ )
(V.D.H. – Κ.Ο.Γ.) ADPr ( AUSAUERPRUFUNG ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ )
Α.Κ.Ι. ( ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ )
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Οποιοδήποτε τακτικό μέλος το οποίο δεν εκτίει πειθαρχική ποινή, δύναται να
υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία ανάδειξης Κριτών Εργασίας, εφ’
όσον:
Άρθρο 2

Ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο ( 25ο ) έτος της ηλικίας του.

Άρθρο 3
Ο υποψήφιος να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.
Άρθρο 4
Ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ( συμπληρώνεται από τον
υποψήφιο υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599 / 1986 ).
Άρθρο 5
Ο υποψήφιος υπήρξε κάτοχος τουλάχιστον ενός ( 1 ) σκύλου εγγεγραμένου στον
Κ.Ο.Ε.
Άρθρο 6
Έχει έγγραφη συγκατάθεση του αρμόδιου ομίλου φυλής εργασίας. Άρνηση
συγκατάθεσης από τον αρμόδιο όμιλο, θα αιτιολογείται εγγράφως στον υποψήφιο και
θα κοινοποιείται στον Κ.Ο.Ε. , το Δ.Σ. του οποίου θα κρίνει άμα θα γίνει δεκτή ή όχι η
άρνηση του εκάστοτε ομίλου.
Άρθρο 7
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει προσωπικά χειριστεί και επιτυχώς ολοκληρώσει με δύο
(2) σκύλους την εξέταση IPO I,II,III ή / και SchH I,II,III, BH, ADPr, σε αναγνωρισμένες
εξετάσεις στην Ελλάδα (παρουσία βιβλιαρίου εργασίας απαραίτητη).
Για τους Κριτές Ελληνικών Ιχνηλατών ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
1. Γνώση και μελέτη του προτύπου του Ελληνικού Ιχνηλάτη
2. Γνώση των κανονισμών

3. Να έχει συμμετάσχει ο ίδιος ως κυναγωγός σε τουλάχιστον 5 Α.Κ.Ι.
Ιχνηλατών.
Άρθρο 8
Η Επιτροπή Κριτών Εργασίας, θα αποτελείται από τουλάχιστον ένα (1) μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Ε., ένα (1) αναγνωρισμένο Κριτή Εργασίας ( IPO/
SchH ), δύο (2) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ομίλων Φυλών Εργασίας που έχουν
οργανώσει εξετάσεις εργασίας και έναν (1) κτηνίατρο. Η επιτροπή συγκροτείται με
εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Ε. και ο αναγνωρισμένος Κριτής
Εργασίας που θα εξετάζει τους υποψηφίους Κριτές, θα είναι Κριτής που έχει κρίνει
τουλάχιστον μία φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα αγώνων εργασίας της F.C.I.
Η Επιτροπή Κριτών Εργασίας θα ελέγχει τις αιτήσεις των υποψηφίων, θα επιβλέπει
και θα διεξάγει τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
Σε δεύτερη φάση, εφ’ όσον έχουν αναγνωριστεί Έλληνες Κριτές Εργασίας, στην
Επιτροπή Κριτών Εργασίας θα συμμετέχουν και Έλληνες Κριτές Εργασίας.
Η Επιτροπή Κριτών Εργασίας Ιχνηλατών είναι πενταμελής και αποτελείται από
αναγνωρισμένους Κριτές Εργασίας μόλις αναδειχθούν, ένα Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Φ.Ε.Ι., ή/και Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ομίλων Φυλών
Ιχνηλατών που έχουν οργανώσει Αγώνες. Η Επιτροπή συγκροτείται με εντολή του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Ε. και μεταξύ τους εκλέγουν Πρόεδρο & Γραμματέα,
είναι δε σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) Μέλη της. Μέλος
της Επιτροπής Κριτών Εργασίας που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματός του. Η Επιτροπή τηρεί Πρακτικά των
συνεδριάσεών της, επεξεργάζεται τις αιτήσεις των υποψηφίων & προτείνει στο Δ.Σ.
του Κ.Ο.Ε. την έγκριση αυτών. Επιβλέπει, διεξάγει & βαθμολογεί τις θεωρητικές και
πρακτικές εξετάσεις αυτών σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Κ.Ο.Ε. και της F.C.I.
Ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργεί,
προκειμένου το Δ.Σ. να προβεί σε επικύρωση της αναγνώρισης των υποψηφίων ως
Κριτών Εργασίας Ιχνηλατών. Δεν έχει αρμοδιότητα να διενεργεί αλληλογραφία παρά
μόνο με τον Κ.Ο.Ε. Επιμελείται την μετάφραση των σχετικών Κανονισμών της F.C.I.,
ενημερώνει το Τμήμα Ηλεκτρονικής Δικτύωσης του Κ.Ο.Ε. για τις τροποποιήσεις των
Κανονισμών, για τα στοιχεία των Κριτών που πρέπει να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
του Κ.Ο.Ε. και γενικά για τα θέματα για τα οποία θα πρέπει να ενημερώνονται οι
Kριτές. Εισηγείται προς έγκριση στο Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. και διοργανώνει επιμορφωτικά
σεμινάρια για τους Δόκιμους και τους Αναγνωρισμένους Κριτές.
Άρθρο 9
Ο υποψήφιος κριτής πρέπει να γνωρίζει Ελληνικά ή μία από τις τέσσερις επίσημες
γλώσσες της Δ.Κ.Ο. ( F.C.I. )
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΡΙΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 10
Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης κριτού εργασίας γίνεται στο ειδικό
έντυπο που προμηθεύει ο Κ.Ο.Ε.
Άρθρο 11
Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του υποψηφίου για τις εξετάσεις, πρέπει να είναι σε
θέση να συμπληρώσει όλα τα κεφάλαια της αίτησης . Οι υποψήφιοι θα ειδοποιούνται
εγγράφως για την αποδοχή ή μη της αίτησής τους.
Άρθρο 12
Ο υποψήφιος Κριτής έχει το δικαίωμα να επιλέξει να εξετασθεί σε IPO ή SchH
ξεχωριστά ή και στις δύο ταυτόχρονα.
Ο Εξεταστής Κριτής έχει το δικαίωμα να εξετάσει τον Δόκιμο σε σόλο, ζεύγος ή και
αγέλη, ξεχωριστά ή ταυτόχρονα, εφ όσον ο Αγώνας το επιτρέπει.
Άρθρο 13
Ο Κ.Ο.Ε. αποφασίζει βάσει της αίτησης αν ο υποψήφιος πληρεί τις προϋποθέσεις για
να προχωρήσει στις εξετάσεις.

Άρθρο 14
Εφόσον ο Κ.Ο.Ε. οργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια προετοιμασίας
εγκεκριμένων υποψηφίων, η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική.

των

Άρθρο 15
Οι εξεταστικές περίοδοι, ο τόπος και ο χρόνος, θα ανακοινώνονται στους
υποψήφιους εγκαίρως από τον Κ.Ο.Ε.
Άρθρο 16
Οι αποτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να αιτηθούν επανεξέταση
έως τρεις (3) φορές. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να προχωρήσουν στην πρακτική
εξέταση αν δεν έχουν επιτύχει στην γραπτή. Οι αποτυχόντες στην πρακτική εξέταση
έχουν δικαίωμα επανεξέτασης έως τρεις φορές.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( ΓΡΑΠΤΕΣ )
Άρθρο 17
Θεωρητικές εξετάσεις θα παρέχονται για το ΙΡΟ (Διεθνείς Κανονισμοί εξετάσεων
Σκύλων), FH (προχωρημένη Ιχνηλασία) και για την ADPr (Εξέταση Αντοχής).
Οι θεωρητικές εξετάσεις θα έχουν τη μορφή ενός γραπτού τεστ που θα συνίσταται
από ερωτήσεις σωστού/λάθους, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κλπ.
Στις γραπτές εξετάσεις ο υποψήφιος / α θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει επαρκή
γνώση για τα ακόλουθα αντικείμενα :
Γενικοί Κανονισμοί και Διατάξεις για τις Εξετάσεις IPO , BH, Schutzhund, FH, &
ADPr.
Στάδια Εξετάσεων – Επίπεδα Πτυχίων
(π.χ. IPO I, BH, SchH I, FH I, ADPr, κλπ
Προϋποθέσεις για όλες τις Εξετάσεις – Επίπεδα Πτυχίων
(π.χ. ελάχιστο όριο ηλικίας σκύλων που απαιτείται για κάθε εξέταση, πρωτόκολλο
κλπ).
Τρόπος βαθμολόγησης και Κατάταξης για όλες τις εξετάσεις
Γενικές γνώσεις όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο Επίσημο Βιβλίο
Κανονισμών για τις εξετάσεις ΙΡΟ, ΒΗ, Schutzhund , FH, & ADPr
Κανόνες και Τεχνικές Αξιολόγησης
Ανατομίες των σκύλων
Για την ανάδειξη υποψήφιων Κριτών Ιχνηλατών, οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί
από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. θα υποβάλλονται σε προφορική συνέντευξη και σε γραπτή
εξέταση από την Επιτροπή Ανάδειξης Κριτών Εργασίας Ιχνηλατών. Η Επιτροπή
οφείλει τουλάχιστον δυο μήνες πριν την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης να έχει
καθορίσει στους υποψηφίους τα κείμενα, τα βιβλία και τους κανονισμούς επάνω
στους οποίους θα εξεταστούν.
Πέραν από την έντυπη εξεταστέα ύλη, οι εξεταστές θα μπορούν να υποβάλλουν και
ερωτήσεις κρίσεως.
Οι θεωρητικές εξετάσεις για Κριτές Ιχνηλατών θα έχουν τη μορφή ενός γραπτού τεστ
που θα συνίσταται από 40 ερωτήσεις σωστού/λάθους, ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής, κ.λ.π. και οι εξεταστές οφείλουν να βαθμολογήσουν από κοινού τα γραπτά
των εξεταζομένων δίνοντας βαθμολογία από 0-20.
Στις γραπτές εξετάσεις ο Δόκιμος Κριτής θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει επαρκή
γνώση για τα ακόλουθα αντικείμενα:
 Κανονισμός Αγώνων Σκύλων Ιχνηλατών (F.C.I.)

 Εσωτερικός Κανονισμός του Κ.Ο.Ε.
 Κανόνες και τεχνικές αξιολόγησης
Θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά την εξέταση οι υποψήφιοι να
γράφουν σε ίδιες κόλλες με καλυμμένο αδιαφανώς το ονοματεπώνυμό τους. Η
διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνεται αμέσως μετά την συμπλήρωση
των απαντήσεων από τους υποψηφίους και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων
καθώς και η βαθμολογία, θα αποκαλύπτεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
παρουσία των υποψηφίων.
Δόκιμοι Κριτές θα ονομάζονται εκείνοι που έχουν βαθμολογηθεί τουλάχιστον με
13/20 και άνω. Δόκιμοι που βαθμολογούνται κάτω από 13/20 έχουν δύο ακόμη
ευκαιρίες.
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να προχωρήσουν στην πρακτική εξέταση εάν δεν
έχουν επιτύχει στη γραπτή.
Άρθρο 18
Οι θεωρητικές εξετάσεις θα διεξάγονται από την επιτροπή κριτών που θα γίνονται
τουλάχιστον μια (1) φορά τον χρόνο.
Άρθρο 19
Η ύλη και οι ημερομηνίες εξετάσεων θα ανακοινώνονται έγκαιρα στον υποψήφιο από
τον Κ.Ο.Ε.
Άρθρο 20
Ο υποψήφιος κριτής έχει χρονικό περιθώριο δύο (2) ετών, ( μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση των θεωρητικών εξετάσεων ), για να ολοκληρώσει τις Πρακτικές
Εξετάσεις.
Άρθρο 21
Εξέταση και αξιολόγηση από αναγνωρισμένο Κριτή της F.C.I.
Απαιτείται από τον υποψήφιο Κριτή να εξετασθεί από πέντε (5) διαφορετικούς,
επίσημα αναγνωρισμένους κριτές της F.C.I. στις εξετάσεις εργασίας που θα ορίζονται
από τον Κ.Ο.Ε. Στις υποχρεώσεις του εξεταζόμενου θα είναι η ταυτόχρονη
αξιολόγηση και βαθμολόγηση των σκύλων παράλληλα με τον κριτή η οποία θα
συγκριθεί και αξιολογηθεί από τον Εξεταστή κριτή. Ο Εξεταστής Κριτής θα
αξιολογήσει την κρίση του υποψηφίου και τις γενικές του γνώσεις και στη συνέχεια θα
τον βαθμολογήσει ως επιτυχόντα ή αποτυχόντα. Ο Κριτής θα υποβάλλει την
αναφορά του στον Κ.Ο.Ε. για να αρχειοθετηθεί.
Άρθρο 22
Ο υποψήφιος Κριτής απαιτείται να έχει στο 80 % των σκύλων που συμμετέχουν σε
κάθε μία από τις πέντε (5) επίσημες εξετάσεις, επιτυχή αξιολόγηση.
Άρθρο 23
Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς όλα τα προαναφερόμενα, ο Υποψήφιος Κριτής θα
καλείται από την Επιτροπή Κριτών Εργασίας στην Τελική Αξιολόγησή του / της. Στην
τελική Αξιολόγηση, η Επιτροπή Κριτών Εργασίας θα επανεξετάζει και ελέγχει εάν
όλες οι προϋποθέσεις του Υποψήφιου Κριτή έχουν ολοκληρωθεί.
Εφ’ όσον η Επιτροπή Κριτών Εργασίας βεβαιώσει ότι όλες οι απαιτήσεις έχουν
ολοκληρωθεί, θα στείλει την εισήγησή της με τα αποτελέσματα της Τελικής
Αξιολόγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος.
Άρθρο 24
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Ε. θα κοινοποιεί στον Υποψήφιο Κριτή με
Συστημένη Επιστολή την αναγνώρισή του ως Κριτή Σκύλων Εργασίας (ΙPO ή και
Schutzhund) στην Ελλάδα.

Άρθρο 25
Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος θα ενημερώνει την
F.C.I. για κάθε νέο αναγνωρισμένο Κριτή Σκύλων Εργασίας για IPO ή και
Schutzhund.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος θα ανακοινώνει στα
μαζικά μέσα για όλους τους νέους Κριτές Σκύλους Εργασίας (IPO ή και Schutzhund)
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 26
Ο κριτής εργασίας πρέπει να γνωρίζει τέλεια τους κανονισμούς εργασίας που κρίνει,
να ενημερώνεται για τις τυχόν αλλαγές κανονισμών και βαθμολόγησης και να
εφαρμόζει τις οδηγίες που δίνονται από την F.C.I. ( Δ.Κ.Ο.)
Άρθρο 27
Ο Κ.Ο.Ε θα διενεργεί μία (1) τουλάχιστον εξέταση ανάδειξης Κριτών εργασίας τον
χρόνο.
Άρθρο 28
Ο Κ.Ο.Ε. στους Ομίλους εργασίας και οι όμιλοι φυλών εργασίας συστήνεται να
αποστέλλουν εγκεκριμένους κριτές εργασίας όλα τα ενημερωτικά έντυπα , περιοδικά,
αποφάσεις, αναγγελίες εκδηλώσεων, συνεδριάσεων κλπ.
Άρθρο 29
Η πρόσκληση προς τον κριτή για να κρίνει εξετάσεις / αγώνες εργασίας, πρέπει να
γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του διοργανωτή Ομίλου γραπτώς και η αποδοχή ή
μη της προσκλήσεως από τον κριτή επίσης γραπτώς .
Άρθρο 30
Για εξετάσεις ΙΡΟ / SchH δεν επιτρέπεται η αξιολόγηση άνω των 10 σκύλων από
έναν κριτή την ίδια μέρα. Σε περίπτωση μεγαλύτερης συμμετοχής, οι εξετάσεις
συνεχίζονται την επόμενη μέρα ή αυξάνεται ο αριθμός των κριτών. Για εξετάσεις
ADPr δεν επιτρέπεται η αξιολόγηση άνω των 20 σκύλων από έναν κριτή την ίδια
μέρα.
Άρθρο 31
Εάν κάποιος κριτής δεν προσέλθει για να κρίνει, η οργανωτική επιτροπή της
διοργάνωσης δύναται να αντικαταστήσει τον απόντα από άλλον εγκεκριμένο κριτή.
Άρθρο 32
Οι αποφάσεις του κριτού είναι οριστικές και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.
Άρθρο 33
Ο κριτής έχει πλήρη εξουσία στον στίβο στον οποίο κρίνει και οποιαδήποτε
διευθέτηση πρέπει να γίνει κατόπιν δικής του συγκατάθεσης
Άρθρο 34
Ο κριτής δεν δικαιούται να παρουσιάσει στον στίβο σκύλο του οποίου είναι ιδιοκτήτης
ή συνιδιοκτήτης ούτε να παρουσιάσει στο στίβο σκύλο άλλου προσώπου τον οποίο
έχει εκπαιδεύσει ο ίδιος. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση σε διοργάνωση που
συμμετέχει ως κριτής να παρουσιάζεται ως χειριστής.
Άρθρο 35
Ο κριτής οφείλει να συμπληρώσει και υπογράψει πρόθυμα κάθε απαραίτητο έντυπο
αξιολόγησης, βράβευσης κ.τ.λ. Ο κριτής δεν δέχεται καμία παρέμβαση ή διόρθωση

στα μπλοκ της αξιολόγησης ή στα βραβεία παρά μόνο διόρθωση λαθών της
γραμματείας παρουσία υπευθύνου της διοργάνωσης.
Προς τον διοργανωτή της έκθεσης ο κριτής οφείλει :
Nα απαντά το συντομότερο στις προσκλήσεις να κρίνει
Να ειδοποιεί άμεσα ΄τους διοργανωτές σε περίπτωση κωλύματος
Να είναι συνεπής στις ώρες έναρξης
Άρθρο 36
Να εποπτεύει καθ’ όλη τη διάρκεια ότι τοποθετούνται σωστά οι αριθμοί υποδεικνύουν
τη σειρά των σκύλων, την εξέταση κλπ και να είναι υπεύθυνος απέναντι στους θεατές
που παρακολουθούν την κρίση του.
Άρθρο 37
Η συμπεριφορά του κριτού μέσα στο στίβο πρέπει να είναι άψογη, η προσέγγιση των
σκύλων για εξέταση ευγενική και η τεχνική εξέτασης κατά το δυνατόν ομοιόμορφη. Ο
κριτής δύναται να διατυπώνει μεγαλοφώνος την κρίση του.
΄Αρθρο 38
Οι κριτές του Κ.Ο.Ε. είναι πρόσωπα υψηλού κύρους λόγω των γνώσεών τους στην
εργασία και τον χαρακτήρα των σκύλων. Οι κριτές λαμβάνουν ταυτότητα κριτού από
τον Κ.Ο.Ε. και έχουν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε όλες τις διοργανώσεις του
Κ.Ο.Ε. και των ομίλων υπό τον Κ.Ο.Ε. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν
την επίδειξη της ταυτότητος που είναι αυστηρά προσωπική.
Άρθρο 39
Ο κριτής ή ο υποψήφιος κριτής δικαιούται υποδοχής από τον Όμιλο που τον
προσκαλεί, καθώς και εξασφάλιση άνετης διαμονής κατά την παραμονή του η οποία
ορίζεται σε περίοδο ½ μέρας πριν την εκδήλωση και ½ ημέρας μετά το πέρας αυτής,
εκτός αν η παράταση της διαμονής του ζητηθεί επίσημα.
Άρθρο 40
Κανένας κριτής ή υποψήφιος κριτής δεν μπορεί να επιβαρύνει τον όμιλο που τον
προσκαλεί με έξοδα προσώπου που τον συνοδεύει εκτός αν το άτομο αυτό είναι
επίσημα προσκεκλημένο και εκπληρεί υποχρεώσεις στην διόρθωση , όπως π.χ.
γραμματείας στίβου.
Άρθρο 41
Ο κριτής δικαιούται να ζητήσει από τον διοργανωτή όμιλο την επιβολή ποινής σε
οποιοδήποτε άτομο που δεν σέβεται τους κανονισμούς του Κυνολογικού Ομίλου της
χώρας που με λόγια ή πράξεις θίγει την αξιοπρέπεια του κριτή . Σε σοβαρές
περιπτώσεις πρέπει να αναφέρει γραπτώς τα περιστατικά και στον Κυνολογικό
Όμιλο ώστε να επιβληθούν ποινές σύμφωνα με τον δικό του Εσωτερικό Κανονισμό .
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 42
Κατά παραβίαση του εσωτερικού κανονισμού του Κ.Ο.Ε. ή της F.C.I. μπορεί να θέσει
σε αμφισβήτηση την ιδιότητά του ως κριτή και να παραπεμφθεί σε Πειθαρχικό
Συμβούλιο του Κ.Ο.Ε. σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Ε.

ΤΜΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ή
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ για αναγνώριση και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για έγκριση των Κριτών Α.Κ.Ι.
Βρετανικών ή Ηπειρωτικών Δεικτών στην Ελλάδα.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Οποιοδήποτε Τακτικό Μέλος το οποίο δεν εκτίει πειθαρχική ποινή, δύναται να
υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία ανάδειξης Κριτών A.K.I. Βρετανικών ή
Ηπειρωτικών Δεικτών, εφ’ όσον:
Άρθρο 2
Ο Υποψήφιος έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.
Άρθρο 3
Ο Υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.
Άρθρο 4
Ο Υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα (συμπληρώνεται από τον
Υποψήφιο υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599 / 1986).
Άρθρο 5
Ο Υποψήφιος είναι κάτοχος τουλάχιστον ενός (1) σκύλου εγγεγραμμένου στον Κ.Ο.Ε.
Άρθρο 6
Ο Υποψήφιος έχει έγγραφη συγκατάθεση του αρμόδιου Ομίλου Φυλής (της φυλής της
οποίας είναι Υποψήφιος Κριτής). Άρνηση συγκατάθεσης από τον αρμόδιο Όμιλο, θα
αιτιολογείται εγγράφως στον Υποψήφιο και θα κοινοποιείται στον Κ.Ο.Ε., το Δ.Σ. του
οποίου θα κρίνει εάν θα γίνει δεκτή ή όχι η άρνηση του αρμόδιου Ομίλου.
Η μέχρι τώρα συνολική συμπεριφορά του Υποψηφίου προς τον Κυνολογικό Όμιλο
Ελλάδος, τα Κυνοφιλικά Σωματεία, τους Κριτές που τυχόν έκριναν και γενικώς στις
Κυνολογικές εκδηλώσεις όπου συμμετείχε είτε ως Διοργανωτής- είτε ως συμμετέχων,
είτε ως Μέλος Ομίλου, δεν ενέπιπτε σε Πειθαρχικές Διατάξεις.
Άρθρο 7
Για τους Κριτές Α.Κ.Ι. Βρετανικών ή Ηπειρωτικών Δεικτών ο Υποψήφιος πρέπει να
πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Γνώση και μελέτη των προτύπων των σκύλων Δεικτών (Βρετανικών ή
Ηπειρωτικών).
2. Γνώση των Κανονισμών
3. Να έχει συμμετάσχει ο ίδιος ως Κυναγωγός σε τουλάχιστον 10 Α.Κ.Ι. των
Δεικτών των οποίων θα επιλέξει να γίνει Κριτής.
Άρθρο 8
Η Επιτροπή Κριτών Α.Κ.Ι .Βρετανικών & Ηπειρωτικών Δεικτών θα ελέγχει τις αιτήσεις
των υποψηφίων, θα επιβλέπει και θα διεξάγει τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
Η Επιτροπή Κριτών Α.Κ.Ι. Βρετανικών & Ηπειρωτικών Δεικτών είναι πενταμελής και
αποτελείται από αναγνωρισμένους Κριτές Α.Κ.Ι. Βρετανικών και Ηπειρωτικών
Δεικτών, ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΕ ή ένα Μέλος Διοικητικού
Συμβουλίου Ομίλου Φυλής Δεικτών, που έχει οργανώσει Αγώνες. Η Επιτροπή
συγκροτείται με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Ε. και μεταξύ τους
εκλέγουν Πρόεδρο & Γραμματέα, είναι δε σε απαρτία όταν παρευρίσκονται

τουλάχιστον τέσσερα (4) Μέλη της. Μέλος της Επιτροπής Κριτών Α.Κ.Ι .Βρετανικών
& Ηπειρωτικών Δεικτών που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματός του. Η Επιτροπή τηρεί Πρακτικά των
συνεδριάσεών της, επεξεργάζεται τις αιτήσεις των υποψηφίων & προτείνει στο Δ.Σ.
του Κ.Ο.Ε. την έγκριση αυτών. Επιβλέπει, διεξάγει & βαθμολογεί τις θεωρητικές και
πρακτικές εξετάσεις αυτών σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Κ.Ο.Ε. και της F.C.I.
Ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργεί,
προκειμένου το Δ.Σ. να προβεί σε επικύρωση της αναγνώρισης των Υποψηφίων ως
Κριτών Α.Κ.Ι. Βρετανικών Δεικτών ή Κριτών Α.Κ.Ι. Ηπειρωτικών Δεικτών. Δεν έχει
αρμοδιότητα να διενεργεί αλληλογραφία παρά μόνο με τον Κ.Ο.Ε. Επιμελείται την
μετάφραση των σχετικών Κανονισμών της F.C.I., ενημερώνει το Τμήμα Ηλεκτρονικής
Δικτύωσης του Κ.Ο.Ε. για τις τροποποιήσεις των Κανονισμών, για τα στοιχεία των
Κριτών που πρέπει να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κ.Ο.Ε. και γενικά για τα
θέματα για τα οποία θα πρέπει να ενημερώνονται οι Kριτές. Εισηγείται προς έγκριση
στο Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. και διοργανώνει επιμορφωτικά Σεμινάρια για τους Υποψήφιους,
Δόκιμους και τους Αναγνωρισμένους Κριτές.
Άρθρο 9
Ο Υποψήφιος Κριτής πρέπει να γνωρίζει Ελληνικά και προκειμένου να αναδειχθεί
Διεθνής, μία από τις τέσσερις επίσημες γλώσσες της Δ.Κ.Ο. ( F.C.I. )
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΡΙΤΟΥ Α.Κ.Ι. ΒΡΕΤΑΝΙΚΏΝ Ή
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Άρθρο 10
Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης Κριτή Α.Κ.Ι. Βρετανικών ή
Ηπειρωτικών Δεικτών γίνεται στο ειδικό έντυπο που προμηθεύει ο Κ.Ο.Ε.
Άρθρο 11
Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση του Υποψηφίου για εξετάσεις, πρέπει να είναι σε
θέση να συμπληρώσει όλα τα Κεφάλαια της αίτησης. Οι Υποψήφιοι θα ειδοποιούνται
εγγράφως από τον Κ.Ο.Ε. για την αποδοχή ή μη της αίτησής τους.
Άρθρο 13
Ο Κ.Ο.Ε. αποφασίζει βάσει της αίτησης αν ο Υποψήφιος, πληροί τις προϋποθέσεις
για να προχωρήσει σε προφορική εξέταση από την Επιτροπή Κριτών Α.Κ.Ι
Βρετανικών & Ηπειρωτικών Δεικτών. Αφού περάσει επιτυχώς την προφορική
συνέντευξη, ο Υποψήφιος μπορεί να προχωρήσει και στις Θεωρητικές και Πρακτικές
Εξετάσεις.
Άρθρο 14
Η παρακολούθηση των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων που διοργανώνει ο Κ.Ο.Ε. για
Κριτές Α.Κ.Ι. Βρετανικών ή Ηπειρωτικών Δεικτών είναι υποχρεωτική για ήδη
εγκεκριμένους Υποψήφιους, Δόκιμους και Κριτές.
Άρθρο 15
Οι εξεταστικές περίοδοι, η ύλη, ο τόπος και ο χρόνος, θα ανακοινώνονται στους
Υποψήφιους εγκαίρως από τον Κ.Ο.Ε.
Άρθρο 16
Οι αποτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις για Κριτές Α.Κ.Ι. Βρετανικών ή Ηπειρωτικών
Δεικτών έχουν δικαίωμα να αιτηθούν επανεξέταση έως δύο (2) φορές. Οι Υποψήφιοι
δεν δικαιούνται να προχωρήσουν στην πρακτική εξέταση αν δεν έχουν επιτύχει στην
γραπτή.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΓΡΑΠΤΕΣ)
Άρθρο 17
Οι θεωρητικές εξετάσεις για Υποψήφιους Κριτές Α.Κ.Ι. Βρετανικών ή Ηπειρωτικών
Δεικτών θα πραγματοποιούνται από 3 επίσημους Κριτές-Εξεταστές της Επιτροπής
Κριτών Α.Κ.Ι. Βρετανικών & Ηπειρωτικών Δεικτών και οι οποίοι οφείλουν
τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης να έχουν
καθορίσει στους Υποψηφίους την εξεταστέα ύλη (κείμενα, βιβλία και κανονισμούς)
επί των οποίων θα εξεταστούν.
Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει 20 τουλάχιστον ερωτήσεις και οι εξεταστές
οφείλουν να βαθμολογήσουν από κοινού τα γραπτά των εξεταζομένων δίνοντας
βαθμολογία από 0-20. Η τελική βαθμολογία θα είναι ο Μέσος Όρος των επί μέρους
βαθμολογιών των Εξεταστών.
Στις γραπτές εξετάσεις ο Υποψήφιος Κριτής θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει επαρκή
γνώση για τα ακόλουθα αντικείμενα:
 Κανονισμός Αγώνων Σκύλων Δεικτών (F.C.I.)
 Εσωτερικός Κανονισμός του Κ.Ο.Ε.
 Γνώση του Μορφολογικού Προτύπου των Δεικτών για τους οποίους αιτούνται
να γίνουν Κριτές Α.Κ.Ι. Βρετανικών ή Ηπειρωτικών Δεικτών.
 Κανόνες και τεχνικές αξιολόγησης
Θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά την εξέταση οι Υποψήφιοι να
γράφουν σε ίδιες κόλλες με καλυμμένο αδιαφανώς το ονοματεπώνυμό τους. Η
διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνεται αμέσως μετά την συμπλήρωση
των απαντήσεων από τους Υποψηφίους και τα ονοματεπώνυμα των Υποψηφίων
καθώς και η βαθμολογία, θα αποκαλύπτεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
παρουσία των Υποψηφίων.
Δόκιμοι Κριτές θα ονομάζονται εκείνοι που έχουν βαθμολογηθεί τουλάχιστον με
13/20. Υποψήφιοι που βαθμολογούνται κάτω από 13/20 έχουν δυνατότητα μίας
ακόμη εξέτασης.
Άρθρο 18
Οι θεωρητικές εξετάσεις για τους Υποψήφιους Κριτές Α.Κ.Ι. Βρετανικών ή
Ηπειρωτικών Δεικτών θα διεξάγονται από την Επιτροπή Κριτών Α.Κ.Ι. Βρετανικών &
Ηπειρωτικών Δεικτών όταν αυτό απαιτείται και ανάλογα με την γεωγραφική κατανομή
των ήδη υπαρχόντων Κριτών.
Άρθρο 19
Ο Υποψήφιος Κριτής έχει χρονικό περιθώριο δύο (2) ετών, (μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση των θεωρητικών εξετάσεων), για να ολοκληρώσει τις Πρακτικές
Εξετάσεις.
Άρθρο 20
Πρακτική Εξέταση και αξιολόγηση από αναγνωρισμένο Κριτή της F.C.I.
Απαιτείται από τον Δόκιμο Κριτή να εξετασθεί από πέντε (5) διαφορετικούς, επίσημα
αναγνωρισμένους Κριτές της F.C.I. Στις υποχρεώσεις του εξεταζόμενου θα είναι η
ταυτόχρονη αξιολόγηση και βαθμολόγηση των σκύλων παράλληλα με τον Κριτή, η
οποία θα συγκριθεί και αξιολογηθεί από τον Εξεταστή Κριτή. Ο Εξεταστής Κριτής θα
αξιολογήσει την κρίση του Δοκίμου και τις γενικές του γνώσεις και στη συνέχεια θα
τον βαθμολογήσει. Όταν ένας Δόκιμος Κριτής βαθμολογηθεί τρεις φορές κάτω από
δέκα (10) από διαφορετικούς Κριτές, αυτομάτως εκπίπτει της διαδικασίας Ανάδειξης
Κριτή Α.Κ.Ι. Βρετανικών ή Ηπειρωτικών Δεικτών. Ο Εξεταστής Κριτής θα υποβάλλει
την αναφορά του στον Κ.Ο.Ε. για να αρχειοθετηθεί.

Άρθρο 21
Για να αναδειχθούν Κριτές Α.Κ.Ι. θα πρέπει να υποβληθούν σε πρακτική εξέταση
στα τερέν και να βαθμολογηθούν από επίσημους Κριτές. Για τους Βρετανικούς
Δείκτες θα πρέπει να συγκεντρώσουν 400 βαθμούς (180 βαθμούς στο Πρακτικό
Κυνήγι και 220 βαθμούς στην Έρευνα Κυνηγίου σε άγριο θήραμα), εντός δύο (2)
χρόνων το αργότερο από την ημερομηνία των επιτυχών γραπτών εξετάσεων. Στην
περίπτωση που Δόκιμος Κριτής έχει συμπληρώσει τα 3/4 των 400 βαθμών στο
χρονικό αυτό διάστημα, υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, στην
περίπτωση που η καθυστέρησή του αυτή είναι αιτιολογημένη π.χ. πρόβλημα υγείας.
Τότε αναδεικνύονται Κριτές Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου & Έρευνας Κυνηγίου.
Στη συνέχεια συγκεντρώνοντας ως Δόκιμοι Κριτές 200 ακόμη βαθμούς από Κριτές
Μεγάλης Έρευνας κατά τη πρακτική εξάσκησή τους σε Α.Κ.Ι. Μ.Ε. αναδεικνύονται
«Κριτές Μεγάλης Έρευνας».
Δόκιμος που θα βαθμολογηθεί τρεις (3) φορές κάτω από 13/20 από διαφορετικούς
Κριτές απορρίπτεται στις Βρετανικές Φυλές.
Δόκιμος που θα έχει συγκεντρώσει τα 3/4 των προβλεπομένων βαθμών θα μπορεί
να κρίνει σαν Βοηθός Κριτών στο Πρακτικό Κυνήγι & στην Έρευνα Κυνηγίου.
Σε ότι αφορά στους Ηπειρωτικούς Δείκτες οι Δόκιμοι Κριτές θα πρέπει να
συγκεντρώσουν από Α.Κ.Ι. Ηπειρωτικών Δεικτών 200 βαθμούς σε Έρευνα Κυνηγίου
και 120 βαθμούς σε Πρακτικό Κυνήγι.
Οι Δόκιμοι Κριτές πρέπει να έχουν βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 13/20 από οκτώ
(8) τουλάχιστον διαφορετικούς Κριτές, πρέπει δε να εξετασθούν σε τουλάχιστον
τρεις (3) φυλές. Επίσης οι Δόκιμοι Κριτές πρέπει να έχουν βαθμολογηθεί
τουλάχιστον με 16/20 από τρεις (3) διαφορετικούς Κριτές.
Δόκιμος που θα βαθμολογηθεί τρεις (3) φορές κάτω από 13/20 από διαφορετικούς
Κριτές απορρίπτεται στις Ηπειρωτικές Φυλές.
Η διαδικασία των Πρακτικών Εξετάσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2
χρόνια από την ημερομηνία των επιτυχών γραπτών εξετάσεων με δικαίωμα μικρής
παράτασης για ειδικές περιπτώσεις, βάσει απόφασης της Επιτροπής Κριτών Α.Κ.Ι.
Βρετανικών & Ηπειρωτικών Δεικτών (π.χ. πρόβλημα υγείας).
Άρθρο 22
Εφ’ όσον η Επιτροπή Κριτών Α.Κ.Ι. Βρετανικών & Ηπειρωτικών Δεικτών βεβαιώσει
ότι όλες οι απαιτήσεις των Δόκιμων Κριτών έχουν ολοκληρωθεί, θα στείλει την
εισήγησή της με τα αποτελέσματα της Τελικής Αξιολόγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος προς τελική έγκριση.
Άρθρο 23
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Ε. θα κοινοποιεί στον Δόκιμο Κριτή με Επιστολή
(ηλεκτρονική ή ταχυδρομική) την ανάδειξή του ως Κριτή Α.Κ.Ι. Βρετανικών ή
Ηπειρωτικών Δεικτών.
Άρθρο 24
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος θα ενημερώνει την F.C.I.
για κάθε νέο Διεθνή Κριτή Α.Κ.Ι. Βρετανικών ή Ηπειρωτικών Δεικτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος θα ενημερώνει την
Ιστοσελίδα του για την ανάδειξη κάθε νέου Κριτή Α.Κ.Ι. Βρετανικών ή Ηπειρωτικών
Δεικτών.
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 25
Ο Κριτής Α.Κ.Ι. Βρετανικών ή Ηπειρωτικών Δεικτών πρέπει να γνωρίζει τέλεια τους
Κανονισμούς Εργασίας που κρίνει, να ενημερώνεται για τις τυχόν αλλαγές Κανονισμών
και βαθμολόγησης και να εφαρμόζει τις οδηγίες που δίνονται από την F.C.I. ( Δ.Κ.Ο.)

Άρθρο 26
Η πρόσκληση προς τον Κριτή για να κρίνει Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων, πρέπει
να γίνεται από τον διοργανωτή Όμιλο γραπτώς και η αποδοχή ή μη της
προσκλήσεως από τον Κριτή επίσης γραπτώς.
Άρθρο 27
Οι αποφάσεις του Κριτή είναι οριστικές και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.
Οποιαδήποτε εκδήλωση αμφισβήτησης από συμμετέχοντα μέσα ή έξω από το τερέν
απαγορεύεται και θα παραπέμπεται πειθαρχικά.
Άρθρο 28
Ο Κριτής έχει πλήρη εξουσία του τερέν στο οποίο κρίνει και οποιαδήποτε διευθέτηση
πρέπει να γίνει κατόπιν δικής του συγκατάθεσης
Άρθρο 29
Δεν επιτρέπεται να παρουσιάζεται σκύλος ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του Κριτή την
ημέρα που αυτός κρίνει αυτόν τον τύπο Αγώνα και σε αυτήν την διοργάνωση.
Άρθρο 30
Ο Κριτής οφείλει να συμπληρώσει και υπογράψει πρόθυμα κάθε απαραίτητο έντυπο.
Προς τον διοργανωτή του Αγώνα Κυνηγετικών Ικανοτήτων ο Κριτής οφείλει:
Nα απαντά το συντομότερο σε πρόσκληση για να κρίνει
Να ειδοποιεί άμεσα σε περίπτωση κωλύματος
Να είναι συνεπής στις ώρες έναρξης
Άρθρο 31
Η συμπεριφορά του Κριτή μέσα στο τερέν πρέπει να είναι άψογη, η προσέγγιση των
σκύλων για εξέταση ευγενική και η τεχνική εξέτασης ομοιόμορφη.
Άρθρο 32
Οι Κριτές του Κ.Ο.Ε. είναι πρόσωπα υψηλού κύρους λόγω των γνώσεών τους στην
εργασία και τον χαρακτήρα των σκύλων.
Άρθρο 33
Ο Κριτής δικαιούται υποδοχής από τον Όμιλο που τον προσκαλεί, καθώς και
εξασφάλιση άνετης διαμονής κατά την παραμονή του η οποία ορίζεται σε περίοδο ½
μέρας πριν την εκδήλωση και ½ ημέρας μετά το πέρας αυτής, εκτός αν η παράταση
της διαμονής του ζητηθεί επίσημα.
Άρθρο 34
Κανένας Κριτής δεν μπορεί να επιβαρύνει τον όμιλο που τον προσκαλεί με έξοδα
προσώπου που τον συνοδεύει εκτός αν το άτομο αυτό είναι επίσημα προσκεκλημένο
και εκπληροί υποχρεώσεις στην διοργάνωση, άλλως κάθε έξοδο του συνοδού
βαρύνει τον Κριτή.
Άρθρο 35
Ο Κριτής δικαιούται να ζητήσει από τον διοργανωτή Όμιλο την επιβολή ποινής σε
οποιοδήποτε άτομο που δεν σέβεται τους Κανονισμούς του Κυνολογικού Ομίλου της
χώρας και της F.C.I. (Δ.ΚΟ.) και το οποίο με λόγια ή πράξεις θίγει την αξιοπρέπεια
του Κριτή. Σε σοβαρές περιπτώσεις πρέπει να αναφέρει γραπτώς τα περιστατικά και
στον Κ.Ο.Ε. ώστε να παραπεμφθεί η υπόθεση Πειθαρχικά, εφόσον πρώτα έχει
διενεργήσει τον Πειθαρχικό του έλεγχο ο εκάστοτε διοργανωτής Όμιλος.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 36
Κάθε παραβίαση του Εσωτερικού Κανονισμού του Κ.Ο.Ε. ή της F.C.I. μπορεί να
θέσει σε αμφισβήτηση την ιδιότητα κάθε Κριτή και να παραπεμφθεί αυτός Πειθαρχικά
στον Κ.Ο.Ε. σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του.

