
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO ODDZIAŁU GDYNIA 

 

1. Organizatorem Rankingu jest Zarząd Oddziału i osoby przez Zarząd do tego wyznaczone. 

2. Celem rankingu jest wyróżnienie członków Oddziału Gdynia  biorących udział w 

wystawach organizowanych przez ZKwP oraz inne związki zrzeszone w FCI. 

3. Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności. 

4. Do rankingu mogą być zgłaszane wyłącznie psy i suki które są zarejestrowane w 

O/Gdynia, będące własnością członków, którzy mają opłaconą składkę (za rok w którym 

przeprowadzany jest ranking oraz bieżącą z roku rozstrzygnięcia) 

5. Ranking obejmuje sezon wystawowy z okresu 01.01.2021-31.12.2021 

6. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen 

doskonałych a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących. 

7. Deklaracja przystąpienia do rankingu odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy : 

szkolenia@zkwpgdynia.pl  formularza wraz z kopiami kart ocen oraz dyplomów od 

01.12.2021 do nieprzekraczalnego terminu 09.01.2022 . Kopie kart muszą być tak 

wyraźne żeby  były widoczne wszystkie dane . Wszystkie miejsca punktowane z 

konkurencji finałowych muszą być udokumentowane np. zdjęciami, pucharami ,itp. 

Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie jeżeli karto ocen będą nieczytelne  oraz jeżeli 

będzie brak udokumentowania zwycięstw finałowych. 

8. Formularz zgłoszenia zostanie zamieszczony w Internecie i będzie dostępny w 

sekretariacie oddziału. 

9. W rankingu branych jest pod uwagę maksymalnie 10 najlepszych wyników psa w danym 

roku w danej konkurencji. 

10. Osiągnięcia psa ocenia się w systemie punktowym na podstawie załączonej tabeli 

11. Ranking jest prowadzony w następujących kategoriach: 

- Najlepsze Młodsze Szczenię Oddziału Gdynia 

- Najlepsze Szczenię Oddziału Gdynia 

- Najlepszy Junior Oddziału Gdynia 

- Najlepszy Dorosły Pies Oddziału Gdynia 

- Najlepsza Dorosła Suka Oddziału Gdynia 

- Najlepszy Weteran Oddział Gdynia 

- Najlepszy Pies/Suka Rankingu Wystawowego Oddziału Gdynia 

12. Ten sam pies/suka może przystąpić do rankingu w maksymalnie 2 kategoriach (poza 

Rankingiem Wystawowym Oddziału Gdynia) przy czym Ranking Wystawowy Oddziału 

Gdynia będzie tworzony automatycznie w wyniku sumowania 10 najlepszych wyników 

psa lub suki z zadeklarowanych kategorii. 

13. W przypadku uzyskania tej samej liczby punkt  przez większą liczbę kandydatów o 

kolejności decyduje wyższy kolejny wynik. 

14. Wszyscy zwycięzcy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi pucharami 

15. Oficjalne ogłoszenie wyników i uhonorowanie zwycięzców odbędzie w połowie stycznia 2022. 

Dokładny termin i miejsce zostanie podane w osobnym komunikacie na stronie oddziału oraz 

fanpage’u na fb.         
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