
REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO ZA ROK 2021 

ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE ODDZIAŁ W ŁODZI 

· Organizatorem Rankingu jest Zarząd Oddziału w Łodzi Związku Kynologicznego w 
Polsce, realizacją przedsięwzięcia kieruje Przewodnicząca Oddziałowej Komisji 
Hodowlanej. Na Jej 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 10  stycznia 2022 roku. W Rankingu uwzględniane będą tylko 
udokumentowane osiągnięcia, zgłoszone w podanym wyżej terminie. 

· Właściciel psa zgłasza wszystkie wyniki wystawowe do Rankingu poprzez stronę 
www.ranking-zkwp-2021.solmind.pl  Najpierw trzeba założyć swoje konto, następnie dodać
psa, kliknąć Edytuj punktację i Dodaj wystawę - musi być załączona karta oceny oraz w 
przypadku zajęcia lokaty na konkurencjach finałowych zdjęcie. 

· Ranking jest prowadzony w dwóch kategoriach (segregacji 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 2021 oraz Wice-
zwycięzca Rankingu 2021  i zostaną uhonorowane specjalnymi wyróżnieniami. 



· Wyniki Rankingu zostaną ogłoszone na dorocznym uroczystym spotkaniu właścicieli 
najlepszych psów/suk (ŁÓDZKIEJ GALI KYNOLOGICZNEJ) oraz zostaną zamieszczone 
na stronie internetowej ZKwP oddział w Łodzi oraz w siedzibie oddziału na tablicy 
honorowej. 

Zdjęcie Zwycięzcy Rankingu oraz Wice-zwycięzcy Rankingu zostanie umieszczone na 
jednej z okładek Wystaw organizowanych przez Oddział w 2022 roku. W przypadku gdy 
nie byli oni już wcześniej zwycięzcami poprzednich rankingów. W przypadku powtarzania 
się tych samych zwycięskich psów – zdjęcie przypadnie następnemu psu w klasyfikacji 
ogólnej.

Na Galę zostaną zaproszone osoby, których pies otrzymał min.1 punkt w klasyfikacji.

W przypadku nieobecności na Gali pomimo potwierdzenia swojej obecności w 
wyznaczonym przez organizatora terminie uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów,
które w związku z tym poniósł organizator.

· 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.

Osoby, które odniosły sukcesy szkoleniowe na zawodach lub mistrzostwach oraz uzyskały 
tytuły Młodzieżowy Zwycięzca Świata 2021, Zwycięzca Świata 2021, Zwycięzca Świata 
Weteranów 2021, Młodzieżowy Zwycięzca Europy 2021, Zwycięzca Europy 2021, 
Zwycięzca Europy Weteranów 2021 proszone są o przesłanie informacji na ten temat na 
adres lodzkisekcje@zkwp.pl do 10.01.2022 roku.


