
REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO ZKwP Oddział Sopot za 2022 r.

1. Organizatorem Rankingu jest Związek Kynologicznyw Polsce Oddział w Sopocie . 

2. 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.

3. Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności. Do rankingu mogą być 
zgłaszane psy i suki zarejestrowane wyłącznie w ZKwP Oddział w Sopocie z opłaconą
składką członkowską za rok 2022.

4. Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 
Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen 
doskonałych – lokat  1 - 4, a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie 
obiecujących – lokat 1 - 4.

5. Właściciel psa lub suki zgłaszanego do rankingu zobowiązany jest do przedłożenia/ 
przesłania osiągnięc rok 2022 do dnia 15 stycznia  2023 r. w Sekretariacie Oddziału lub 
na adres mailowy: sopot@zkwp.pl . 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie lub skany kart ocen wystawowych oraz dyplomy z 
potwierdzonym tytułem. 

W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia, zgłoszone w podanym 
wyżej terminie - w tytule należy umieścić informacje - Zgłosznie do Rankingu - zgłoszenia 
można dokonać tylko raz - brak możliwości uzupełniania osiągnięć po zgłoszeniu . 

6. Punkty za tytuły wymagające zatwierdzenia (Młodzieżowy Champion Polski, Champion 
Polski, Grand Champion Polski, Champion Weteran, Interchampion itd.) przyznaje się 
wyłącznie w sezonie, w którym tytuł został zatwierdzony.

7. Ranking jest prowadzony w dwóch kategoriach :

A) Klasyfikacja - klasy wystawowej psa:

- klasa szczenię – klasa młodszych szczeniąt i szczeniąt

- klasa junior – klasa młodzieży

– klasa pośrednia, otwarta, użytkowa, championów

- klasa honorowa – klasa weteranów

B) Klasyfikacja w grupach FCI ( I-X) oraz rasy nieuznane 
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8. Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w Tabeli Punktowej, stanowiącej 
załącznik do regulaminu.

9. Najwyżej punktowany pies/suka otrzyma tytuł Zwycięzca Rankingu Oddziału za 2022 r.

10. Wyniki rankingu będą ogłoszone do dnia 25 stycznia 2023 r.  i zamieszczone na stronie 
Oddziału oraz na profilu  Facebook.

11. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w tym 5 psów/suk z największą ilością  
otrzyma możliwości bezpłatnego wystawienia zgłoszonego do konkursu psa/suki na jednej 
z wystaw organizowanych przez ZKwP Oddział Sopot, dla pozostałych 10 psów/suk 
przewidziana jest 50% bonifikata na zgłoszenie . Wszystkie psy i suki zgłoszone 
i zakwalifikowane do rankingu otrzymają Dyplom potwierdzający osiągnięty wynik. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przersłanych wyników, w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości - wyniki osobu zgłaszającej psa zostaną usunięte. 
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