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REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO ZA ROK 2022  

ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO  

W POLSCE ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU: 

1. Organizatorem Rankingu Wystawowego za rok 2022, zwanego dalej Rankingiem lub 

Rankingiem Wystawowym, jest Zarząd Wrocławskiego Oddziału ZKwP. Nadzór na 

Rankingiem prowadzi bezpośrednio Sekretarz Zarządu Oddziału, na jego wniosek 

powołana została Komisja Rankingowa, której zadaniem jest podliczenie punktów   

w poszczególnych kategoriach. 

2. Ranking organizowany jest wyłącznie dla członków Oddziału we Wrocławiu, z aktualnie 

opłaconą składką członkowską za rok 2022 i 2023, termin przyjmowania zgłoszeń: 

18.02.2023. 

3. Ranking obejmuje rok wystawowy tj. 01.01.2022 – 31.12.2022. Dotyczy wystaw 

organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą. 

4. Celem rankingu jest przedstawienie i porównanie osiągnięć psów oraz suk na, 

propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych oraz wyróżnienie psów i ich 

właścicieli. 

5. W rankingu mogą brać udział wszystkie psy i suki będące własnością (lub 

współwłasnością) członka Oddziału we Wrocławiu, a sam udział  

w rankingu jest na zasadzie dobrowolności. Można zgłosić dowolną ilość psów i suk. 

6. Do rankingu przystąpić mogą psy i suki z minimum 3 kartami ocen z oceną doskonałą 

lub wybitnie obiecującą w danej kategorii. 

7. Zgłoszenia odbywają się online (nie ma możliwości wypełnienia formularza 

stacjonarnie w biurze Oddziału), wyłącznie poprzez ankietę pod linkiem: 

https://forms.gle/TkDFcMiqtSbepd6S7 

8.  W przypadku, gdy uczestnik Rankingu chce zgłosić więcej niż 7 osiągnięć ankietę należy 

wypełnić ponownie (za każdym razem minimum obowiązkowe do wypełnienia to 3 

wystawy, co należy wziąć pod uwagę zgłaszając w rankingu więcej niż 7, a mniej niż 10 

wystaw danego psa). Do zgłoszenia należy dodatkowo przesłać potwierdzenie 

uzyskanych tytułów oraz championatów (kopia karty oceny, zdjęcie z konkurencji 

finałowych, dyplom) na adres: ranking@zkwp.wroclaw.pl 

 

9. Klasyfikacja wyników prowadzona jest oddzielnie w czterech następujących 

kategoriach (czyli dla każdej kategorii niezbędne minimum to 3 wystawy w danej 

klasie): 

a. Najlepsze Szczenię Oddziału 2022: o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki 

posiadające wyniki z wystaw w klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt oraz jeśli są z 

Konkurencji Finałowych dla klas Młodszych Szczeniąt oraz Szczeniąt (wyniki będą 

zsumowane z obydwu klas). 

b. Najlepszy Junior Oddziału 2022: o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki posiadające 

wyniki z wystaw w klasie młodzieży (oraz im odpowiadających na wystawach 

https://forms.gle/TkDFcMiqtSbepd6S7
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specjalistycznych/klubowych), ale również z Konkurencji Finałowych (będąc 

zgłoszonym w klasie młodziezy). Dodatkowo będzie liczony Młodzieżowy 

Championat Polski uzyskany w roku 2022. 

c. Najlepszy Weteran Oddziału 2022: o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki 

posiadające wyniki z wystaw w klasie weteranów, ale również z Konkurencji 

Finałowych (będąc zgłoszonych w klasie weteranów). Dodatkowo będzie liczony 

Championat Weteranów uzyskany w roku 2022. 

d. Najlepszy Pies Użytkowy Oddziału 2022: o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki 

biorące udział w wystawach w klasie użytkowej, ale również z Konkurencji 

Finałowych dla tej klasy (rasy, dla których wydawany jest certyfikat użytkowości). 

Do punktów za udział  w wystawach, doliczone będą punkty za certyfikaty 

użytkowości i inne wyniki  z imprez dla psów ras użytkowych, myśliwskich, chartów 

oraz ras północnych zaprzęgowych. Brane pod uwagę będą wyłącznie 

indywidualne wyniki oraz ich udział procentowy w maksymalnie możliwej do 

zdobycia punktacji (w roku 2022). 

e.  Najlepszy Pies Oddziału 2022: o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki posiadające 

wyniki z wystaw w klasach: pośredniej, otwartej, użytkowej, championów, oraz jeśli 

są osiągnięcia z Konkurencji Finałowych: BOG, Best In Show, BiS Ras Polskich, BiS 

Oddziału we Wrocławiu. Dodatkowo będą liczone uzyskane championaty w roku 

2022. 

 

10. W Rankingu zostaną uplasowane wszystkie psy w poszczególnych w/w kategoriach,  

a dodatkowo w kategorii „Najlepszy Pies Oddziału 2022” według grup FCI (1-10 oraz 

Rasy Nieuznane). Nie będzie prowadzony ranking indywidualny w poszczególnych 

rasach, ani grupami FCI dla Juniorów, Weteranów i Szczeniąt. 

11. Punkty naliczane są według najwyższego osiągnięcia (tj. pies z tytułem Najlepszy 

Junior w Rasie, który wygrał rasę, otrzymuje punkty wyłącznie za najwyższy tytuł: 

Zwycięstwo Rasy). Punkty przyznane za miejsca lokatowe w konkurencjach finałowych 

oraz certyfikaty/championaty dodawane są do punktów uzyskanych w rasie na ringu 

oceny. 

12. Dopuszczalne jest zgłoszenie tego samego psa w więcej niż jednej kategorii (przy 

zachowanym minimum 3 wystaw w danej kategorii) – wyniki liczone osobno. 

13. Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w tabelach stanowiących 

załącznik nr 1 do regulaminu. Wgląd w osiągnięcia (podana będzie wyłącznie nazwa  

i przydomek psa) będzie możliwy po ogłoszeniu wyników, w siedzibie Oddziału. 

14. Punkty za tytuły/certyfikaty wymagające zatwierdzenia (Champion Polski, 

Interchampion, Użytkowość etc.) przyznaje się wyłącznie w sezonie, w którym tytuł 

został zatwierdzony i wydany dyplom zgodnie z datą jego wystawienia.  

15. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 28.02.2023 (strona www i fanpage na 

Facebook’u Oddziału), a wręczenie nagród na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym dla 

Członków Oddziału w roku 2023. 

16. Nadesłanie zgłoszenia do rankingu oznacza akceptację jego warunków wraz punktacją, 

wyrażonych w niniejszym regulaminie (i załączniku). Wszelkie zapytania i problemy 
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związane z wypełnieniem ankiety lub załącznikami należy kierować pod adresem 

mailowym ranking@zkwp.wroclaw.pl. 

17. Zgłoszenia wysłane w nieprawidłowy sposób (bez załączników dosłanych na maila, na 

formularzach z lat ubiegłych, stacjonarnie w biurze Oddziału lub na inny niż podany 

adres e-mail) oraz zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę. 
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