REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO ZWIĄZKU
KYNOLOGICZNEGO W POLSCE ODDZIAŁ W ŁODZI

* Organizatorem Rankingu jest Zarząd Oddziału w Łodzi Związku Kynologicznego
w Polsce, realizacją przedsięwzięcia kieruje Przewodniczący Oddziałowej Komisji
Hodowlanej. Na jego wniosek Zarząd Oddziału powołuje Komisję Rankingową, która
dokonuje podliczenia punktacji oraz wyników rankingu w poszczególnych kategoriach.
* Celem rankingu jest przedstawienie i porównanie osiągnięć psów i suk na wystawach
krajowych i zagranicznych, a co za tym idzie propagowanie uczestnictwa w imprezach
kynologicznych i wyróżnienie tych psów oraz ich właścicieli, którzy poprzez najwyższe
wyniki wystawowe reklamują swoje psy, a jednocześnie są chlubą naszego Oddziału.
* Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności. Do rankingu mogą
być zgłaszane psy i suki zarejestrowane wyłącznie w ZKwP Oddział w Łodzi.
* Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen
doskonałych, a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących.
* Właściciel psa zgłaszanego do rankingu zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia
osiągnięć do dnia 15 lutego 2016 roku. W rankingu uwzględniane będą tylko
udokumentowane osiągnięcia, zgłoszone w podanym wyżej terminie.

* Właściciel psa przedstawia do potwierdzenia przez kierownika sekcji wyniki
wystawowe swojego psa wraz z kopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia. Kierownik
sekcji po weryfikacji dokumentów (karty ocen, zdjęcia z podium na ringu honorowym) wraz
z właścicielem wpisują na kartę zbiorczą wyniki wg schematu: pierwsza linijka: nazwisko
i imię właściciela, nazwa psa, rasa; druga linijka: data, miejscowość, rodzaj wystawy ( M międzynarodowa, K – krajowa, KL – klubowa (lub specjalistyczna), CH– championów, EU –
europejska, SW-światowa), klasa (MSZCZ, SZCZ, MŁ, P, O, U, CH, W), wszelkie
osiągnięcia na danej wystawie. Rubryki - suma punktów za daną wystawę; podsumowująca:
łączna ilość punktów w kategorii; łączn a ilość punktów w kategorii (I - kategorie wiekowe,
II – grupy FCI ) – wypełnia Komisja Rankingowa. Formularze „karty zbiorczej” dostępne są
w sekretariacie oddziału.
*
Ranking jest prowadzony w dwóch kategoriach (segregację wg ocen dokonają
organizatorzy):
1. Klasyfikacja wg wieku (klasy wystawowej) psa:

- szczeniąt (młodsze szczenięta i szczenięta punktowane łącznie),
- młodzieży,
- weteranów;
2. Klasyfikacja w grupach FCI ( I-X)

Najwyżej punktowane psy otrzymają tytuł Zwycięzca Rankingu 2015 oraz
Wicezwycięzca Rankingu i zostaną uhonorowane specjalnymi wyróżnieniami.
* Wyniki rankingu zostaną ogłoszone na dorocznym uroczystym spotkaniu właścicieli
najlepszych psów/suk (ŁÓDZKA GALA KYNOLOGICZNA 2016) oraz zamieszczane na
stronie internetowej ZKwP Oddział w Łodzi oraz w siedzibie Oddziału na tablicy honorowej.
Zdjęcie Zwycięzcy Rankingu znajdzie się na okładce katalogu MWPR 2016 w Łodzi.
Wicezwycięzca uhonorowany zostanie zdjęciem na okładce krajowej wystawy we wrześniu
2016, a najwyżej punktowany w klasyfikacji ogólnej pies rasy myśliwskiej – na okładce
katalogu wystawy psów myśliwskich. W przypadku powtarzania się tych samych psów –
zdjęcie na wrześniowych wystawach przypadnie następnemu psu w klasyfikacji ogólnej.
Formę zaproszeń do udziału w Łódzkiej Gali Kynologicznej oraz jej program określi Zarząd
Oddziału biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych psów do rankingu, liczbę miejsc w lokalu,
gdzie przeprowadzona będzie Gala oraz możliwości finansowe oddziału.
* Dla zwycięzców ufundowane zostaną specjalne nagrody. Organizatorzy Rankingu
przewidują także nagrody indywidualne (np. dla zwycięzców w poszczególnych rasach)
i zachęcają do ich fundowania. Aby uatrakcyjnić przedsięwzięcie zwracamy się z prośbą do
osób prywatnych oraz firm o sponsoring.
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Górną oraz lewą część tabeli uzupełnia właściciel psa.
Prawą część tabeli (punktacja) uzupełnia Komisja Rankingowa.

data złożenia Karty Rankingowej w sekretariacie Oddziału ……………………….
podpis właściciela psa

………………….…..

podpis Kierownika Sekcji …………………......
podpisy członków Komisji Rankingowej
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za złozenie informacji zawartych w kwestionariuszu, Kierownik Sekcji odpowiada za
sprawdzenie autentycznosci wyników. Jako załączniki należy załączyć: kapie kart ocen oraz zdjęcia z konkurencji finałowych, na podstawie
których dokonano weryfikacji osiągnięć.

