Regulamin dla stewardów
biorących udział w Krajowej lub Międzynarodowej Wystawie Kotów
Steward musi przestrzegać niżej wymienionych zasad:

1. Steward musi mieć aktualne szczepienie przeciw tężcowi.
2. Steward pracujący na ringu podczas wystawy musi być ubrany w koszulkę stewarda.
3. Steward nie ma prawa wyboru sędziego, u którego będzie pracować w danym dniu wystawy. Tę
decyzję podejmuje szef stewardów, dbając przede wszystkim o dobro sędziów.
4. Steward wywołuje koty według numerów w katalogu zgodnie z kolejnością podawaną przez
sędziego.
5. Stewardowi nie wolno podczas oceny wygłaszać jakichkolwiek komentarzy lub wyrażać
prywatnych opinii na temat kota.
6. Steward tylko za zgodą sędziego może tłumaczyć wystawcy opis kota i poinformować go o wyniku
oceny.
7. Steward musi być gotów do przyniesienia lub odniesienia kota z / do klatki.
8. Kot, który nie zostanie przyniesiony do ringu przez właściciela na czas, powinien być odszukany
przez stewarda na sali wystawowej i jeśli właściciel jest nieobecny - przyniesiony do oceny.
9. O każdej absencji kota i pustej klatce steward informuje sekretariat wystawy.
10. Steward dba o porządek na stole i wokół stołu sędziowskiego, pomaga i prezentuje koty na życzenie
właściciela.
11. Steward ma obowiązek dbać aby w czasie oceny kota, bezpośrednio przy stole sędziowskim,
przebywał tylko właściciel kota i stewardzi.
12. Po ocenie każdego kota steward myje stół preparatem do tego przeznaczonym, dba o mycie rąk
sędziego i własnych.
13. Steward traktuje protokoły ocen kotów ze szczególną uwagą i bezzwłocznie przenosi je do
sekretariatu, nie udostępniając informacji w nich zawartych osobom trzecim.
14. Steward dba o czystość klatek (mycie po każdym kocie) znajdujących się na ringu, a przydzielonych
danemu sędziemu.
15. Stewardowi nie wolno opuścić pracy przy stoliku sędziego, dopóki sędziowanie nie jest skończone,
chyba że otrzyma taką zgodę od szefa stewardów.
16. W czasie oceny i BIS-u steward ma bezwzględny obowiązek mycia rąk po każdej prezentacji kota
lub ewentualnym dotykaniu go.
17. Podczas prezentacji kota steward przestrzega zasad różnych dla każdej kategorii bądź rasy, ale też
dba o higienę i bezpieczeństwo pokazywanego kota.
18. Steward nie może prezentować w panelu BIS własnych kotów i kotów najbliższej rodziny.
19. Steward nie może prezentować w panelu BIS kotów w danej porównywanej grupie, jeśli jego kot
bierze w niej udział.
20. Wszystkie pytania, wątpliwości czy nieprawidłowości steward zgłasza szefowi stewardów.
21. Nie przestrzeganie powyższego regulaminu grozi usunięciem stewarda z ringu i nie wypłaceniem
gratyfikacji.

Regulamin przygotowały: Marzena Włodarska i Anna Wilczek

