
 
REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO  

dla ZKwP O/WROCŁAW 
 
 

 
 

1. Ranking organizowany jest wyłącznie dla członków ZKwP Oddział we Wrocławiu. 

2. Organizatorem rankingu jest Zarząd Oddziału Wrocław.  

3. Zarząd Oddziału powołuje Komisję Rankingową, odpowiedzialną za przebieg rankingu. 

4. Udział w rankingu jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. Warunkiem udziału jest opłacona składka członkowska za bieżący rok, zgodnie z § 15 Statutu 
ZKwP. 

6. Ranking obejmuje wyniki wystaw za pełny rok. 

7. Właściciel psa zgłaszanego do rankingu zobowiązany jest do dostarczenia zestawienia 
osiągnięć do dnia 31-go stycznia następnego roku do siedziby Oddziału. 

8. W rankingu mogą brać udział wszystkie psy i suki będące własnością członka Oddziału 
Wrocław. 

9. Warunkiem uczestnictwa w rankingu jest wypełnienie KARTY RANKINGOWEJ dostępnej na 
stronie www oraz sekretariacie oddziału. 

10. Do rankingu przystąpić mogą psy i suki z minimum 4 kartami ocen z oceną doskonałą lub 
wybitnie obiecującą w przypadku młodszych szczeniąt oraz szczeniąt. W rankingu branych jest 
pod uwagę 10 najlepszych wyników psa w danym roku. 

11. Ranking wyłoni: 

 Najlepsze Szczenię Oddziału (z klasy młodszych szczeniąt i szczeniąt),  
 Najlepszego Juniora, Najlepszego Dorosłego Psa/Sukę oraz Najlepszego Weterana w 

każdej z grup FCI 
 Zwycięzcę Oddziału Wrocław w każdej z kategorii, w porównaniu psów/suk wszystkich 

grup FCI. 

12. Ranking ustali Hodowlę Roku. Do Rankingu Hodowlanego brane są punkty wszystkich 
zgłoszonych przez Hodowlę psów (minimum 3), podzielone przez ich ilość. 

13. Ranking wyłoni Najlepszego psa/sukę użytkową z ras podlegającym próbom pracy (punkty za 
dyplomy użytkowości wg zasad TABELI, o której mowa w pkt. 14).  

14. Punkty przyznawane są wg TABELI PUNKTÓW RANKINGU. 

15. Punkty za tytuły: Młodzieżowy Champion, Champion, Grand Champion, Interchampion liczone 
są wyłącznie za tytuły otrzymane w roku rankingowym potwierdzone otrzymaniem dyplomu. 

16. Każda ocena wpisana w formularz musi być potwierdzona kopią Karty Oceny z wystawy 
(oryginał do wglądu w sekretariacie Oddziału). 

17. Wyniki rankingu będą ogłoszone na Walnym Zgromadzeniu członków Oddziału Wrocław. 

18. Zwycięzcy Oddziału zostaną nagrodzeni Pucharem Oddziału, a każdy wyróżniony uczestnik 
otrzyma pamiątkowy dyplom. 

19. Ranking wchodzi w życie z dniem 02.01.2019. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy wielu sukcesów wystawowych 


