
REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO 
 

Celem rankingu jest przedstawienie osiągnięć psów i suk na wystawach 

krajowych i zagranicznych oraz w konkursach pracy, a co za tym idzie  propagowanie 

uczestnictwa w imprezach kynologicznych. 
 

1. Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności. 

2. Do rankingu mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w ZKwP Oddział 

w Lublinie. 

3. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen 

doskonałych, a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie 

obiecujących. 

4. Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.  

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 

zestawienia osiągnięć. W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane 

osiągnięcia. 

7.  Klasyfikacja wyników prowadzona jest oddzielnie w czterech kategoriach:  

a) kategoria szczenię – klasa młodszych szczeniąt i szczeniąt 

b) kategoria junior – klasa młodzieży 

c) kategoria senior – klasa pośrednia, otwarta, użytkowa, championów 

d) kategoria honorowa – klasa weteranów 

8. Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w tabelach, oddzielnie dla suk 

oddzielnie dla psów. Każdy Członek Oddziału może zgłosić do rankingu po jednym 

psie i suce w kategorii szczenię, junior, senior i honorowej. Ten sam pies/suka może 

być zgłoszony tylko w jednej kategorii. 

9. Punkty za tytuły wymagające zatwierdzenia (Champion Polski, Interchampion itd.) 

przyznaje się wyłącznie w sezonie, w którym tytuł został zatwierdzony.  

10. Punkty za dyplomy użytkowe psów myśliwskich doliczane są wyłącznie w sezonie, 

w którym pies uzyskał dany dyplom.  

11. Punkty za dyplomy wyszkolenia PT oraz IPO przyznawane są wyłącznie w sezonie, 

w którym pies zaliczył dany egzamin.  

12. Punktację za zdobyte championaty prób pracy dolicza się na zasadach opisanych 

powyżej . 

13. Punkty za miejsce zajęte w wyścigach chartów przyznawane są wyłącznie w sezonie, 

w którym odbyły się wyścigi. 

14. Wyniki rankingu będą ogłaszane na dorocznym spotkaniu właścicieli najlepszych 

psów/suk oraz zamieszczane na stronie internetowej ZKwP Oddział w Lublinie i 

w siedzibie Oddziału na tablicy ogłoszeń. 

15. Dla zwycięzców przewidziane są symboliczne nagrody. 
 

         Organizatorzy rankingu 


