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1. WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
Impreza

organizowana

przez

Zarządy

Oddziałów

i

Kluby

Ras

Związku

Kynologicznego, której celem jest zgromadzenie psów rasowych w określonym
miejscu i czasie, oraz dokonanie ich prezentacji i oceny. Na ringach psy oceniane są
przez sędziów pod kątem eksterieru i charakteru. Psy oglądane są przez sędziego w
ruchu oraz w pozycji statycznej zwaną - postawą wystawową.
Uprawnienia hodowlane, które otrzymuje pies (reproduktor) i suka (suka hodowlana)
zdobywane są poprzez udział w co najmniej 3 wystawach, podczas których suka
uzyskuje ocenę minimum bardzo dobrą a pies ocenę doskonałą. By szczenięta miały
rodowód, czyli zostały uznane za „rasowe” muszą pochodzić od pary hodowlanej,
która spełnia powyższe warunki.

2. EKSTERIER : pokrój, zewnętrzna budowa ciała psa, zgodna z wzorcami rasy.
Pokrój jest to zespół zewnętrznych cech budowy ciała zwierzęcia określających stan
rozwoju kośćca, i umięśnienia oraz proporcje pomiędzy nimi, czyli harmonijność
budowy ciała.

3. CHARAKTER: Niektóre rasy są poddawane testom psychicznym. Testy
przeprowadza

wyłącznie

międzynarodowy

sędzia

pracy

psów

obrończych

w obecności kierownika sekcji rasy danego Oddziału lub osoby przez niego

upoważnionej. W wypadku gdy do testów przystępuje pies z innego Oddziału
powinien posiadać skierowanie na piśmie.
W testach sprawdza się :
1. odporność na strzał – psy lękliwe nie są dopuszczane do dalszych prób
2. znajomość rękawa – to znaczy psy wyszkolone lub przygotowane do obrony
muszą uzyskać wyższą ocenę punktową
3. ostrość ( predyspozycje obrony, wykształcenie popędów)– wyrażona
w ocenach cyfrowych
4. twardość ( pewność siebie, odporność psychiczna)– wyrażona w ocenach
cyfrowych
5. usposobienie – wyrażone w ocenach cyfrowych
Powtórzenie nie zaliczonych testów dozwolone jest po 3 miesiącach.
Rasy

poddawane

(GROENENDAEL,
BEAUCERON,

testom:

LAEKENOIS,

OWCZAREK

BOUVIER
MALINOIS,

FRANCUSKI

DES

FLANDRES,

TERVUEREN),

BRIARD,

OWCZAREK

OWCZAREK
OWCZAREK
NIEMIECKI,

BELGIJSKI
FRANCUSKI
OWCZAREK

POŁUDNIOWOROSYJSKI JUŻAK, BERNARDYN (KRÓTKOWŁOSY, DŁUGOWŁOSY), BERNEŃSKI
PIES PASTERSKI, BOKSER, CANE CORSO ITALIANO, DOBERMAN, DOG ARGENTYŃSKI, DOG
KANARYJSKI, DOG Z MAJORKI, DUŻY SZWAJCARSKI PIES PASTERSKI, FILA BRASILEIRO,
HOVAWART, OWCZAREK KAUKASKI, OWCZAREK ŚRODKOWOAZJATYCKI, ROTTWEILER,
SZNAUCER OLBRZYM (CZARNY, PIEPRZ I SÓL), TOSA, GOŃCZY POLSKI, OGAR POLSKI.

4. MŁODY PREZENTER: Konkurencja Młody Prezenter ma na celu wybranie
najlepszego sposobu pokazania urody psa, ma służyć edukacji kynologicznej
młodzieży i w tym celu organizowana będzie obowiązkowo na międzynarodowych
oraz w zależności od uznania i możliwości organizatorów na wystawach krajowych
i klubowych. Konkurencja jest rozgrywana w dwóch grupach wiekowych:


grupa I od 9 do 12 lat,



grupa II od 13 do 18 lat (do końca roku kalendarzowego).

Regulamin konkursu Młody Prezenter

5. RODZAJE WYSTAW:


wystawy międzynarodowe (FCI) z prawem przyznawania CACIB,



wystawy krajowe,



wystawy klubowe,



wystawy championów - wg odrębnego regulaminu, który jest załącznikiem do
niniejszego,



wystawy elity - wg odrębnego regulaminu, który jest załącznikiem do
niniejszego,



pokazy popularyzujące psa rasowego.

Wystawa Cruft’s: coroczna międzynarodowa wystawa psów rasowych, organizowana
przez Kennel Club (UK) Jest to największa na świecie wystawa psów rasowych,
odnotowana w Księdze rekordów Guinessa. Crufts składa się z kilku konkurencji
trwających równocześnie. Główną konkurencją jest walka o tytuł Best in Show najwyższe wyróżnienie dla psa i jego właściciela.

6. OCENY PRZYZNAWANE NA WYSTAWACH
Ocena „DOSKONAŁA" (DOSK.) może być przyznana psu, który jest bardzo bliski
ideałowi wzorca rasy, jest wystawiany w doskonałej kondycji, wykazuje harmonię
oraz klasę w postawie i ruchu, a także o zrównoważonym temperamencie. Typowe
cechy rasy przeważają i pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale cechy
płci muszą być wyraźne.
Ocena „BARDZO DOBRA" (BDB) może zostać przyznana jedynie psu, który
posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej
kondycji. Nieliczne, drobne błędy mogą być tolerowane, ale nie błędy w zakresie
budowy. Ta ocena może być przyznana jedynie psu dużej klasy.
Ocena „DOBRA" (DB) powinna być przyznana psu, który posiada główne cechy
charakterystyczne rasy, a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące.
Ocena „DOSTATECZNA" (DOST.) powinna być przyznana psu, który odpowiada
wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego
kondycja fizyczna nie jest optymalna.
Ocena „DYSKWALIFIKUJĄCA" (DYSKW ) powinna być przyznana psu,



który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy,



którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne,



który

wykazuje

anomalie

jąder,

wady

uzębienia

lub

zgryzu,

wady

umaszczenia, gatunku szaty lub albinizm.
NIE DO OCENY (NDO). To określenie jest przewidziane dla każdego psa, który


nie porusza się prawidłowo, stale skacze na wystawcę lub próbuje uciec
z ringu, co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu,



stale unika sędziego uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, budowy ogona
lub jąder,



wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia, które mogą być
uznane za próbę oszustwa.

W klasie szczeniąt pies może otrzymać oceny:


wybitnie obiecujący (WO)



obiecujący (OB.)



mało obiecujący (MO)

7. TYTUŁY PRZYZNAWANE NA WYSTAWACH
Najpiękniejsze Szczenię w Rasie - tytuł ten otrzymuje pies lub suka, które wygrało
w klasie szczeniąt z oceną wybitnie obiecującą i lokatą pierwszą oraz porównanie
w swojej klasie wiekowej.
Najpiękniejsze Szczenię Wystawy BIS Puppy – tytuł ten może otrzymać pies lub
suka z klasy szczeniąt, które posiadają tytuły Najpiękniejsze Szczenię w Rasie.

Zwycięstwa Młodzieży - tytuł ten mogą otrzymać osobno pies i suka, które w klasie
młodzieży uzyskały ocenę doskonałą i lokatę pierwszą.
Najpiękniejszy Junior w Rasie -o tytuł ten mogą rywalizować pies lub suka, które
uzyskały tytuł Zwycięzcy Młodzieży w swojej rasie.
Najlepszy Junior Wystawy - Junior Best In Show (BIS) - o ten tytuł konkurować
będą psy i suki, które uzyskały tytuł Najpiękniejszego Juniora w Rasie.

Najlepszy Pies w Rasie, Najlepsza Suka w Rasie - o tytuł ten mogą się ubiegać
psy i suki z ocenami doskonałymi z pierwszą lokatą z klasy pośredniej, otwartej,
użytkowej i championów konkurują ze sobą w drodze porównania.
CWC- Certyfikat na Wystawowego Championa mogą uzyskać zarówno pies jak
i suka, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę pierwszą w klasach: pośredniej,
otwartej, użytkowej i championów.
CACIB – Certyfikat na Międzynarodowego Championa Piękności otrzymać go może
pies i suka w danej rasie z oceną doskonałą i lokatą pierwszą w porównaniu
psów/suk

z

klas:

pośredniej,

otwartej,

użytkowej

i

championów. Certyfikat

przyznawany jest na wystawach: międzynarodowych, europejskich, światowych.
Res CACIB – o rezerwowy Certyfikat konkurują psy i suki, które konkurowały
o CACIB dodatkowo na ring sędzia zaprasza psa/sukę z lokatą drugą z klasy, której
pochodził pies /suka z CACB. Jeżeli pies, który otrzymał CACIB posiada tytuł Inter
Championa wówczas Res CACIB staje się CACIB-em.
BOB – Zwycięzca Rasy-Best Of Bread- o ten tytuł konkurują psy i suki, które
otrzymały tytuł Najpiękniejszy Pies w Rasie, Najpiękniejsza Suka w Rasie
i Najpiękniejszy Junior w Rasie .
BOG - Zwycięzca Grupy - Best Of Group- o ten tytuł konkurują psy i suki, które
otrzymały tytuł Zwycięzca Rasy i należą do tej samej grupy.
BIS – Zwycięzca Wstawy – Best In Show –o tytuł ten konkurują psy lub suki, które
otrzymały tytuł Zwycięzca Grupy.

