REGULAMIN
RANKINGU WYSTAWOWEGO 2013
ZKwP Oddział Nowy Sącz

Ranking jest przedstawieniem osiągnięć psów i suk na wystawach, konkursach pracy oraz egzaminach
i zawodach aby promować uczestnictwo w imprezach kynologicznych.
1. Uczestnictwo w rankingu jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności.
2. Do rankingu mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w ZKwP Oddział w Nowym Sączu.
3. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie przez psy i suki z wystaw
w danym sezonie ocen doskonałych, a w przypadku baby i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących.
4. Ranking obejmuje jeden sezon wystawowy w okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
5. Wprowadza się następujące klasyfikacje:
- osiągnięć wystawowych,
- osiągnięć użytkowych,
- klasyfikację łączną osiągnięć wystawowych i użytkowych
6. Właściciel psa zgłaszanego do rankingu zobowiązany jest do przedłożenia w biurze oddziału
zestawienia osiągnięć do dnia 31 stycznia 2014 roku. W rankingu uwzględniane będą tylko
udokumentowane osiągnięcia, zgłoszone w podanym wyżej terminie. (Formularz zestawienia do
pobrania ze strony internetowej Oddziału, Załącznik Nr 2)
7. Klasyfikacja wyników prowadzona jest oddzielnie w czterech kategoriach:
- Najlepsze SZCZENIĘ / BABY – o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie baby
i szczeniąt.
- Najlepszy JUNIOR - o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie młodzieży oraz
młodzików (ON).
- Najlepszy WETERAN - o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie weteranów.
- Najlepszy PIES UŻYTKOWY - o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki biorące udział
w wystawach (na podstawie stosownych certyfikatów) w klasie użytkowej. Do punktów za
udział w wystawach doliczone będą punkty za udział w zawodach
- Najpiękniejszy Pies Oddziału Nowy Sącz – otrzymuje pies/suka który łącznie otrzyma
największą ilość punktów (z klasy młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej, championów,
uzyskanych dyplomów, oraz prób pracy, konkursów i egzaminów).
8. Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w tabelach stanowiących załącznik nr. 1 do
regulaminu.
9. Punkty za tytuły wymagające zatwierdzenia (Champion Polski, Interchampion itd.) przyznaje się
wyłącznie w sezonie, w którym tytuł został zatwierdzony i wydany dyplom zgodnie z datą jego
wystawienia.
10. Punkty za dyplomy użytkowe psów myśliwskich doliczane są wyłącznie w sezonie, w którym
pies uzyskał dany dyplom, liczy się data wydania dyplomu.
11. Punkty za miejsce zajęte w wyścigach chartów przyznawane są wyłącznie w sezonie, w którym
odbyły się wyścigi.
12. Lokaty z konkurencji finałowych będą brane pod uwagę tylko na podstawie wpisu na karcie
oceny z pieczątką organizatora wystawy lub zaświadczenia wystawionego przez organizatora.
13. Wyniki rankingu będą ogłaszane na corocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału oraz
zamieszczane na stronie internetowej ZKwP Oddział w Nowym Sączu i siedzibie Oddziału na
tablicy ogłoszeń.
14. Dla zwycięzców przewidziane są symboliczne nagrody.

Organizatorzy rankingu.
Zarząd Oddziału
ZKwP w Nowym Sączu

