
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bielsku-Białej 

Oddziałowy Ranking Wystawowy 

 

REGULAMIN 

§ 1 

Niniejszy Regulamin jest zarządzeniem wewnętrznym Związku Kynologicznego w Polsce 

o/Bielsko-Biała. 

 

§ 2 

Celem rankingu jest uhonorowanie najbardziej utytułowanych psów, które są własnością 

członków bielskiego oddziału ZKwP. 

 

§3 

W rankingu klasyfikowane będą wyłącznie psy należące do osób mających opłaconą składkę 

członkowską na bieżący rok kalendarzowy. 

 

§ 4 

Warunkiem uczestnictwa w rankingu jest dostarczenie kopii kart ocen z co najmniej czterech 

wystaw w danym roku oraz wypełnionej karty „Sezon wystawowy”. Materiały należy przesłać 

skanem na wskazany NOWY ADRES MAILOWY – rankingzkwp21@gmail.com 

ewentualnie złożyć w sekretariacie bielskiego oddziału u pracowników biura.   

Materiały przesłane drogą elektroniczną - ich dostarczenie zostanie potwierdzone mailem 

zwrotnym, materiały złożone osobiście w biurze oddziału - ich odbiór musi być potwierdzony 

przez pracownika biura. 

 

§ 5 

Materiały do rankingu za rok 2018 muszą być dostarczone najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 

roku. 
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§ 6 

Wszystkie psy biorące udział w rankingu wystawowym będą klasyfikowane zgodnie z 

przynależnością do poszczególnych 10 grup FCI. Wszystkie psy zostaną uhonorowane 

oficjalnym dyplomem potwierdzającym zdobytą lokatę w grupie. W każdej z grup FCI 

pierwsze cztery psy wg ilości zdobytych punktów zostaną uhonorowane dodatkowo nagrodami 

rzeczowymi. 

Psy w poszczególnych grupach FCI z lokatą pierwszą automatycznie zostaną zakwalifikowane 

do wyboru BIS Rankingu ZKwP O/Bielsko Biała. 

 

§ 7 

Wyniki ogłoszone zostaną podczas Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Wiśle   05-

07-2020 / niedziela / w trakcie przeprowadzanych konkurencji finałowych i dodatkowo zostaną 

opublikowane w katalogu naszej wystawy. Właścicieli wraz z psami zgłoszonymi do rankingu 

wystawowego prosimy o uczestnictwo w w/w terminie w celu prezentacji psów i odebrania 

dyplomów oraz nagród. Właściciele psów nie będą dodatkowo, indywidualnie informowani o 

powyższym. 

 

§ 8 

Klasyfikacja zostanie przeprowadzona wg ustalonej punktacji (załącznik nr 1). 

 

Zgłaszający, składając podpis pod kartą „Sezon Wystawowy” potwierdza prawdę we wpisach 

oraz zgodność kopii z oryginałem. 

 

 


