REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO ZA ROK 2019 DLA CZŁONKÓW ZKwP
(zmiany wprowadzone w dniu 22.05.2020 r.)
1. Organizatorem rankingu jest Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce. Na jego wniosek powoływana jest
Komisja Rankingowa, która dokonuje podliczenia punktacji oraz wyników rankingu w poszczególnych kategoriach.
2. Celem rankingu jest przedstawienie i porównanie osiągnięć psów i suk uczestniczących w wystawach organizowanych
przez Związek Kynologiczny w Polsce, a co za tym idzie propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych
i wyróżnienie psów oraz ich właścicieli.
3. W rankingu biorą udział wyłącznie psy i suki zarejestrowane w ZKwP, których właściciel ma opłaconą składkę za rok
bieżący (2020).
4. Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
5. Do rankingu liczone są tylko wystawy organizowane przez ZKwP na terenie Polski, brane są pod uwagę wyłącznie
wystawy międzynarodowe i krajowe psów wszystkich ras.
6. Warunkiem zgłoszenia psa do rankingu jest uzyskanie na wystawie oceny doskonałej łącznie z jednym z wymienionych
tytułów: Najlepszy Junior w Rasie, Najlepszy Weteran w Rasie, Zwycięzca Rasy, Zwycięzca Płci Przeciwnej, a w przypadku
psów startujących w klasach młodszych szczeniąt lub szczeniąt tytuły: Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie lub Najlepsze Szczenię w Rasie.
7. Punkty w rasie naliczane są według najwyższego osiągnięcia. Np. pies Najlepszy Junior w Rasie, który z klasy młodzieży
wygrał rasę otrzymuje punkty wyłącznie za najwyższy tytuł, tj. Zwycięstwo Rasy.
Punktowane są również miejsca lokatowe (od 1 do 4) w konkurencjach ﬁnałowych: Najpiękniejsze Młodsze Szczenię
Wystawy, Najpiękniejsze Szczenię Wystawy, Najpiękniejszy Weteran Wystawy, Najpiękniejszy Junior Wystawy,
Zwycięzca Grupy, Najpiękniejszy Pies Wystawy (BiS).
Punkty przyznane za miejsca lokatowe w konkurencjach ﬁnałowych dodawane są do punktów uzyskanych w rasie.
8. Psy do rankingu zgłasza właściciel.
Zgłoszenia dokonywane są w systemie dostępnym na stronie: www.ranking-zkwp.pl
Punkty naliczane są na podstawie zgłoszenia, a weryﬁkowane na podstawie sprawozdań z wystaw i konkurencji
ﬁnałowych przysłanych z oddziałów – organizatorów wystaw.
Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie uzyskanych tytułów (kopia karty oceny, zdjęcie z konkurencji ﬁnałowych).
9. Ranking prowadzony jest w trzech kategoriach:
• Klasyﬁkacja według wieku (klasy wystawowej):
a) Szczeniąt (klasy młodszych szczeniąt i/lub szczeniąt)
b) Młodzieży
c) Weteranów
• Klasyﬁkacja w grupach FCI
• Klasyﬁkacja generalna
10. W rankingu zostanie uplasowanych pierwsze 20 psów w każdej rasie. Najwyżej punktowane psy w poszczególnych
rasach otrzymają tytuł Zwycięzca Rankingu w rasie. Pies/suka z największą liczbą punktów otrzyma tytuł POLISH TOP
DOG 2019 roku, drugi pod względem liczby zgromadzonych punktów otrzyma tytuł VICE POLISH TOP DOG 2019 roku.
11. Wyniki rankingu – zwycięzcy i listy TOP-20 dla każdej rasy zostaną ogłoszone na stronie Związku Kynologicznego
w Polsce i czasopiśmie „Pies”.
12. W roku 2020 nie odbędzie się gala rozdania nagród. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców i psów z listy TOP-20,
zostaną przesłane do właścicieli psów.

