
REGULAMIN WYSTAW PSÓ W RASÓWYCH 

I  

Postanowienia ogólne 

1. Zgodnie z § 6 pkt 5 Statutu Związku Psów Rasowych (zwanego w dalszej części Związkiem) do najistotniejszych zadań 

działalności statutowej należy organizowanie wystaw i pokazów psów rasowych. 

2. Związek może organizować następujące rodzaje wystaw i pokazów:(wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

a) wystawy krajowe, 

b) wystawy międzynarodowe, 

c) wystawy klubowe, 

d) wystawy specjalne krajowe i międzynarodowe, 

e) pokazy piękności popularyzujące psa rasowego, 

f)  wystawy podwójne w jednym dniu (krajowa i międzynarodowa), 

g) wystawy o randze światowej (jedna w roku) 

3. Organizatorami wystaw i pokazów mogą być: 

a) Zarząd Główny, 

b) Zarządy Oddziałów, 

c) Kluby/Sekcje Ras 

4. Nadzór nad organizacją imprez objętych niniejszym regulaminem sprawuje Zarząd Główny. 

5. Odpowiedzialność za organizację wystawy ponosi komitet organizacyjny, powoływany przez Zarząd Główny lub Zarząd 

Oddziału. 

6. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą członkowie Związku oraz inne osoby powołane przez Zarząd Główny 

(wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

7. Organizatorzy wystawy mają prawo zaangażować inne osoby do określonych prac. (wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

8. Na wystawy organizowane przez Związek mogą być zgłaszane i przyjmowane psy zarejestrowane w Związku lub w 

innych uznawanych organizacjach kynologicznych po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów(wprowadzono zmianę 

21-09-2018r.) 

9. Na wystawach organizowanych przez Związek obowiązuje zakaz wystawiania psów kopiowanych ur. po 01.01.2012 r. 

Zakaz nie obowiązuje psów posiadających aktualne zaświadczenia weterynaryjne o wykonanym zabiegu(wprowadzono zmianę 

21-09-2018r.). Od dnia 11-05-2019r. na wystawach krajowych jak i międzynarodowych organizowanych przez Związek, 

obowiązuje zakaz wystawiania psów kopiowanych.(wprowadzono zmianę 11-05-2019r.) 

10. Za zgłoszenie psa do udziału w wystawach organizowanych przez Związek pobierana jest opłata, niezależnie czy pies 

jest doprowadzony do oceny, czy też nie. Opłata nie podlega zwrotowi.  

11. Wysokości opłat za udział psa w wystawie ustala Zarząd Związku. 



12. Organizator ma prawo indywidualnie ustalić wysokość opłaty lub zwolnić poszczególne osoby z jej uiszczenia. 

13. W wystawach uczestniczyć mogą wyłącznie psy zdrowe, posiadające zaświadczenia zgodne z wymogami 

weterynaryjnymi. W wystawach nie mogą uczestniczyć psy chore, kalekie, z atrofią jąder oraz suki ciężarne oraz w 

okresie laktacji. Suki w trakcie trwania rui mogą zostać ocenione poza ringiem lecz bez nadania lokaty, tytułu itp… 
(wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

14. Zabronione jest traktowanie szaty, skóry, nosa i jakichkolwiek innych części ciała psa środkami, które zmieniają ich 

strukturę lub kolor. Dopuszcza się używania grzebienia i szczotki. 

15. Wystawy i pokazy psów rasowych są dostępne dla publiczności, a jej organizatorzy są uprawnieni do pobierania 

ustalonej wcześniej wysokości opłat za wstęp. (wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

16. Na terenie wystawy mogą znajdować się wyłącznie psy biorące udział w wystawie lub inne, które posiadają 

książeczkę zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami. (wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

17. Planowanie lokalizacji i terminu wystaw powinno odbywać się w terminie do 15 lutego każdego roku 

kalendarzowego. 

18. Terminy organizacji wystaw zgłoszonych przez Zarządy Oddziałów i Kluby Ras zatwierdza Zarząd Główny w terminie 

30 dni od otrzymania stosownych wniosków. 

II  

Organizacja wystaw 

1. Organizator wystawy powinien ustalić listę sędziów, co najmniej na jeden miesiąc przed planowanym terminem 

wystawy. 

2. Do zadań organizatora należy rozpowszechnienie informacji o organizowanej wystawie. 

3. W przypadku organizacji wystawy międzynarodowej organizator zamieszcza dodatkowo informację o wystawie w co 

najmniej jednym języku obcym. 

4. Przyjmowanie psów odbywa się na kartach zgłoszeń dostępnych w formie elektronicznej na stronie internetowej 

Związku. W przypadku wystawy międzynarodowej należy przygotować karty zgłoszeń w języku angielskim lub innym 

zaproponowanym przez Zarząd. 

5. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane: 

a) datę i miejsce wystawy 

b) rasę, odmianę, rodzaj włosa, 

c) płeć, 

d) klasę, do której pies jest zgłoszony, 

e) imię i przydomek hodowlany psa, 

f) datę urodzenia psa, 

g) numer rodowodu (lub innego dokumentu potwierdzającego pochodzenie), 

h) umaszczenie 

i) imiona i przydomki hodowlane rodziców, 



j) wyszkolenie psa, 

k) posiadane tytuły, 

l) imię i nazwisko hodowcy, 

m) imię i nazwisko oraz adres właściciela, 

n) datę i podpis zgłaszającego. 

6. Ponadto zgłoszenie musi zawierać: 

a) oświadczenie wystawcy odnośnie przestrzegania Regulaminu Wystaw Psów Rasowych, 

b) oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez jego psa, 

c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej. 

d) oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku (wprowadzono zmianę 04-01-2019r.) 

7. W przypadku zgłaszania psa nie zarejestrowanego w Związku należy dołączyć do zgłoszenia kopię jego rodowodu. 

8. Organizator określa termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń na wystawę. 

9. Organizator jest zobowiązany potwierdzić wystawcy przyjęcia zgłoszenia. 

10.Wystawca jest zobowiązany zabrać na wystawę ważne zaświadczenie szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz 

dokument potwierdzający pochodzenie psa (rodowód, metryka). 

11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia psa do udziału w wystawie bez podania przyczyny. 

12. Psy mogą być zgłaszane na wystawę wg poniższych klas. Od dnia (wprowadzono zmianę 11-05-2019r.) psy mogą być zgłaszane 

wyłącznie do jednej z następujących klas: 

a) klasa mł. szczeniąt - wiek od 3 do 6 miesięcy, 

b) klasa szczeniąt - wiek od 6 do 9 miesięcy, 

c) klasa młodzieży (juniorów) - wiek od 9 do 18 miesięcy, 

d) klasa pośrednia - wiek od 15 do 24 miesięcy, 

d) klasa otwarta - wiek powyżej 15 miesięcy  

e) klasa hodowlana – wiek powyżej 24 miesięcy (wyłącznie dla psów posiadających uprawnienia hodowlane) 

f) klasa użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy, wyłącznie dla psów posiadających certyfikat użytkowości (do zgłoszenia 

należy dołączyć kserokopię certyfikatu użytkowości), 

g) klasa championów – dla psów/suk posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub 

zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez ZPR - nie dotyczy championatów mł. szczeniąt, szczeniąt oraz 

championatów młodzieżowych (do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię certyfikatu użytkowości), 

h) klasa weteranów – wiek powyżej 8 lat, 

13. W przypadku braku stosownych załączników przy zgłoszeniu do klasy hodowlanej lub  championów, organizator ma 

prawo przeniesienia psa do klasy otwartej. 



14. Na wystawach klubowych i specjalnych krajowych i międzynarodowych, na wniosek organizatora po zatwierdzeniu 

przez Zarząd Główny, można tworzyć dodatkowo inne klasy wystawowe oraz zgłosić w nich uczestnictwo psa. Datą 

decydującą o zgłoszeniu do danej klasy wystawowej jest wiek psa w dniu wystawy . 

15. Organizator może wydać katalog wystawowy zawierający wykaz psów ocenianych na wystawie. Psy zgłoszone po 

terminie nie zostają ujęte w katalogu wystawowym. 

16. W katalogu powinny zostać zamieszczone następujące informacje: 

a) wykaz zgłoszonych na wystawę psów w podziałach kolejno na: 

- grupy ras wg podziału zatwierdzonego przez Związek, 

- rasy w ramach grup w porządku alfabetycznym z podziałem na płeć, w kolejności psy – suki, a następnie klasy 

wystawowe w ramach płci, 

b) dane o każdym psie, które mogą zawierać: 

- numer katalogowy, będący również numerem startowym, 

- posiadane tytuły 

- nazwę (imię i przydomek hodowlany), 

- stopień wyszkolenia, 

- datę urodzenia, 

- płeć, 

- umaszczenie, 

- numer rodowodu (lub innego dokumentu potwierdzającego pochodzenie), 

- imię i nazwisko właściciela 

c) spis wystawców, 

d) wykaz sędziów, 

d) skład komitetu organizacyjnego, 

e) zasady podziału na klasy, 

f) plan sędziowania, 

g) przyznawane na danej wystawie tytuły i certyfikaty, 

h) omówienie zasad rozgrywania konkurencji finałowych, 

i) program wystawy, w tym plan konkurencji finałowych, 

17. Katalog może zawierać również inne informacje (np. o sponsorach), o których decyduje komitet organizacyjny przy 

Zarządzie Głównym. 

18. W katalogu mogą być umieszczone płatne reklamy. O wysokości opłat decyduje organizator. 

19. W przypadku wystawy międzynarodowej należy zamieścić również stosowne informacje w języku angielskim lub 

innym. (wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 



20. Teren wystawy powinien obejmować następujące elementy: 

a) miejsce powinno być odpowiednio przygotowane i ogrodzone, 

b) miejsca zacienione, 

c) wydzielone miejsce dla sekretariatu wystawy, sędziów i lekarza weterynarii, 

d) sanitariaty, 

e) punkty czerpania wody dla psów, 

f) punkt gastronomiczny, 

21. Ringi do oceny psów powinny spełniać następujące wymogi: 

a) ringi do oceny psów muszą być ogrodzone, a ich wymiary dostosowane do ocenianych ras oraz liczby psów, 

c) wyposażenie ringu powinno zapewniać sędziemu i asystentom właściwe warunki do pracy. W skład wyposażenia 

powinny wchodzić: stół z krzesłami ustawione w zadaszonym miejscu, komplet tabliczek z numerami lokat i nazwami 

tytułów (1, 2, 3, CAC  itp.), stół do oceny małych ras, itp. 

d) w narożniku ringu może znajdować się tablica informacyjna zawierająca: nr ringu, oceniane rasy i klasy oraz nazwisko 

sędziego, a także druga tablica do wpisywania wyników po zakończeniu oceny każdej z klas. 

22. Promocja wystawy może zawierać takie elementy jak: poprzedzająca imprezę reklama w mediach, wydanie plakatu 

reklamowego, umieszczenie transparentu przy wejściu na teren wystawy, radiofonizacja wystawy z obsługą spikerską. 

Proponuje się również oznakować trasę dojazdową do wystawy. 

23. Organizator wystawy powinien stosować się do odpowiednich przepisów weterynaryjnych oraz zapewnić dyżur 

lekarza weterynarii. 

24. Organizator wystawy powinien zapewnić dyżur lekarza medycyny lub ratownika medycznego. 

25. Na terenie wystawy dopuszcza się działalność handlową zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

gastronomii i stoisk z artykułami dla psów i innych zwierząt. Stoiska takie powinny być usytuowane w wyznaczonych 

miejscach. Organizator może pobierać opłaty za wystawienie się stoiska handlowego. 

III  

Zasady oceny psów 

1. Do oceny psów na ringu jest uprawniony sędzia kynologiczny krajowy lub międzynarodowy z Polski lub zaproszony z 

zagranicy z innej organizacji kynologicznej. 

2. Sędzia dokonuje oceny bez jakiejkolwiek pomocy i ingerencji osób trzecich- nie dotyczy BEST in SHOW. 

3. Sędzia ma prawo skorzystania w kwestiach organizacyjnych z pomocy innego sędziego obecnego na wystawie, 

asystentów lub tłumacza. 

4. Na wystawie międzynarodowej musi sędziować przynajmniej jeden uprawniony sędzia z zagranicy. 

5. Sędzia kynologiczny dokonuje oceny psów jedynie na podstawie aktualnie obowiązującego wzorca rasy 

zatwierdzonego przez Związek. 

6. Szczegółowe wymagania, kompetencje, prawa i obowiązki sędziów określa Regulamin Sędziów. 

7. Sędziowie stażyści po uzyskaniu zgody Związku mają prawo towarzyszyć sędziemu na wszystkich rodzajach wystaw. 



8. Do zakresu obowiązków sędziego stażysty należy wykonywanie czynności zleconych przez sędziego, związanych z 

oceną psów. Wymienione osoby nie mogą posługiwać się katalogiem w czasie pracy w ringu, powinny także zachować 

umiar i takt właściwy roli osoby uczącej się. 

9. W czasie dokonywania oceny psów, w ringu oprócz sędziego mogą znajdować się jedynie sędziowie stażyści, asystenci 

i tłumacz. Z psem może przebywać w ringu jedna osoba. W trakcie trwania oceny sędzia może zgodzić się na zmianę 

osoby wystawiającej psa. 

10. Wystawca jest zobowiązany do okazania oryginał dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, na prośbę 

organizatorów. 

11. Ocena psów odbywa się w ringu publicznie, jednoosobowo przez sędziego, zgodnie z planem sędziowania. 

12. W przypadku spóźnienia wystawca nie może wprowadzić psa na ring. Pies może zostać oceniony (wyłącznie za zgodą 

sędziego pracującego w ringu) po zakończeniu ocen lecz już nie dopuszczony do porównania. (wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

13. Podczas oceny psów w ringu sędzia posługuje się jedynie planem sędziowania. Używanie katalogu wystawowego jest 

niedopuszczalne. Organizatorzy zobowiązani są do wydrukowania i dostarczenia sędziom planu sędziowania. 

14. Liczba ocenianych psów powinna być odpowiednio wcześniej ustalona z sędzią kynologicznym i nie powinna 

przekraczać  35 psów. W przypadku zaistnienia sytuacji oceniania większej liczby psów, sędzia musi wyrazić na to zgodę. 
(wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

15. Sędzia dokonując indywidualnej oceny psa zgodnie z obowiązującym w Związku wzorcami ras może przyznać 

następujące oceny. (wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

 

Oceny klas młodzieży i dorosłych: 

a) doskonała, 

b) bardzo dobra, 

c) dobra, 

d) dostateczna, 

e) dyskwalifikująca,  

f)  nie do oceny 

Oceny klas szczeniąt: 

a) wybitnie obiecującą 

b) obiecującą 

c) dobra 

d) mało obiecująca 

W przypadku kiedy pies/suka są agresywne, posiadają wady, które są opisane we wzorcu rasy; sędzia ma prawo, a 

wręcz należy to do jego obowiązków zdyskwalifikować takiego psa lub sukę. Kiedy pies /suka są nieodpowiednio 

przygotowane do wystawy np. brudne, nie ostrzyżone, nie potrafią zachować się na ringu, nie chcą dać się dotknąć 

sędziemu nie pozwalają na obejrzenie zgryzu, skaczą,  w tym przypadku są nie do oceny dla sędziego. W takich 

przypadkach ostateczna decyzja należy do sędziego. 

16. Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV. Wszystkie pozostałe psy 

otrzymują oceny indywidualne bez lokat. Trzy najlepsze psy w każdej klasie wystawowej są klasyfikowane pod 

warunkiem, że uzyskały ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

17. Na wystawach klubowych, na podstawie uchwały Zarządu Głównego, może zostać wprowadzony inny regulamin 

wystaw. 



18. Oceny przyznawane przez sędziów muszą odpowiadać następującym definicjom:  

Ocena DOSKONAŁA może być przyznana wyłącznie psu, który jest bardzo bliski ideałowi wzorca rasy, znajduje się w 

doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej, wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu, a jego indywidualne zalety 

jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości. Sędzia podejmując decyzję o wystawieniu  

oceny doskonałej powinien ograniczyć ją do maksymalnie trzech w obrębie jednej płci w danej klasie i rasie. Jednak 

ostateczna decyzja należy do sędziego. 

Ocena BARDZO DOBRA może zostać przyznana jedynie psu, który posiada typowe dla danej rasy cechy, ma 

odpowiednio zachowane proporcje oraz jest w dobrej kondycji, a występujące niedoskonałości mogą być tolerowane. 

Ocena DOBRA może być przyznana psu, który posiada główne cechy, które są charakterystyczne dla danej rasy, a 

występujące wady nie zostały skorygowane chirurgicznie lub w inny zabroniony sposób. 

Ocena DOSTATECZNA może zostać przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada ważnych cech dla 

danej rasy lub którego kondycja fizyczna odbiega od ogólnie przyjętych norm. 

Ocena NIE DO OCENY, taki werdykt sędziego otrzymują psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, 

może to być spowodowane: niewłaściwym poruszaniem, ustawicznym skakaniem, zachowaniem uniemożliwiającym 

ocenę zgryzu i uzębienia, szaty, budowy ciała, ogona lub jąder itp., lub wygląd zewnętrzny wykazuje ślady 

przeprowadzonych operacji, leczenia, zabiegów, które mogą być przyjęte za próbę oszustwa. Uzasadnienie takiej oceny 

powinno być wpisane w karcie oceny psa. 

b) Podczas oceny psów na wystawie sędzia może przyznać następujące certyfikaty: 

1) CAPC – certyfikat na polskiego championa szczeniąt. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie mł. szczeniąt i 

szczeniąt, które uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą pierwszą, drugą lub trzecią bez względu na liczbę 

konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAPC nie jest 

obowiązkowe i ostateczna decyzja o wydaniu certyfikatu należy do sędziego. 

1a) res. CAPC – rezerwowy certyfikat na polskiego championa szczeniąt. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie 

mł. szczeniąt i szczeniąt, które uzyskał ocenę wybitnie obiecującą lub obiecującą z lokatą drugą, trzecią lub czwartą bez 

względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu res. CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie 

certyfikatu res. CAPC nie jest obowiązkowe i ostateczna decyzja o wydaniu certyfikatu należy do sędziego. 

2) CAJC – certyfikat na młodzieżowego championa może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę 

doskonałą z lokatą pierwszą, drugą  lub trzecią bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAJC 

sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAJC nie jest obowiązkowe i ostateczna decyzja o wydaniu 

certyfikatu należy do sędziego. 

2a) res. CAJC – rezerwowy certyfikat na młodzieżowego championa może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który 

uzyskał ocenę doskonałą lub oceną bardzo dobrą z lokatą drugą, trzecią lub czwartą bez względu na liczbę konkurentów. 

Fakt przyznania certyfikatu res. CAJC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAJC nie jest 

obowiązkowe i ostateczna decyzja o wydaniu certyfikatu należy do sędziego. 

3) CAC – certyfikat na championa krajowego może otrzymać pies i suka, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą 

pierwszą, drugą lub trzecią bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty 

oceny. Przyznanie certyfikatu CAC nie jest obowiązkowe i ostateczna decyzja o wydaniu certyfikatu należy do sędziego. 

3a) res. CAC – rezerwowy certyfikat na championa może otrzymać pies i suka w klasie pośredniej, otwartej, pracującej 

oraz championów, który uzyskał ocenę doskonałą lub oceną bardzo dobrą z lokatą drugą, trzecią lub czwartą bez 

względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu res. CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie 

certyfikatu res. CAC nie jest obowiązkowe i ostateczna decyzja o wydaniu certyfikatu należy do sędziego. 

4) CACIB – certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany najlepszej suce i 

najlepszemu psu z porównania na wystawie międzynarodowej w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów 

pod warunkiem otrzymania oceny doskonałej z lokatą pierwszą, drugą lub trzecią. Fakt przyznania certyfikatu CACIB 

sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CACIB nie jest obowiązkowe i ostateczna decyzja o wydaniu 



certyfikatu należy do sędziego. 

4a) res. CACIB – rezerwowy certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany drugiemu z 

kolei psu i suce na wystawie międzynarodowej pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej lub bardzo dobrej z lokatą 

drugą, trzecią lub czwartą.  Fakt przyznania certyfikatu res. CACIB sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu 

res. CACIB nie jest obowiązkowe i ostateczna decyzja o wydaniu certyfikatu należy do sędziego. 

4b) Gold CACIB – dodatkowy honorowy certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany 

pierwszemu z kolei psu i suce na wystawie międzynarodowej pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej z lokatą 

pierwszą pod warunkiem uzyskania jednogłośnego werdyktu od dwóch różnych sędziów podczas jednej oceny.  Fakt 

przyznania dodatkowego certyfikatu jest zatwierdzony wydaniem dodatkowego specjalnego egzemplarza Gold CACIB. 

Przyznanie certyfikatu Gold CACIB nie jest obowiązkowe i ostateczna decyzja o wydaniu certyfikatu należy do sędziów 

(pierwszy sędzia może wydać CACIB, a drugi Gold CACIB). 

5) W wyjątkowych sytuacjach, związek na wniosek i za zgoda zarządu może zmienić ilość uzyskanych certyfikatów 

podczas wystaw w celu wydania championów (01-05-2020).   

19. Decyzja sędziego w zakresie oceny i lokaty jak i wydania certyfikatu jest ostateczna. Wystawcy nie przysługuje 

prawo odwołania się od tej decyzji. 

20. Karta „oceny psa” jest pisemną formą indywidualnej oceny psa oraz dokumentem potwierdzającym jego udział w 

wystawie. Karta oceny powinna zawierać następujące dane: 

a) nazwę i datę wystawy, 

b) numer katalogowy psa, 

c) rasę, 

d) klasę,  

e) płeć, 

f) imię i przydomek hodowlany psa 

g) datę urodzenia, 

h) nr rodowodu, 

i) umaszczenie, 

j) imię i nazwisko właściciela 

k) ocenę oraz ewentualną lokatę, przyznane tytuły i certyfikaty, a także krótki opis stanowiący uzasadnienie oceny, 

l) imię i nazwisko oraz podpis sędziego oraz podpis sędziego stażysty lub asystenta. 

21. Karty ocen sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

a) oryginał dla wystawcy, 

b) drugi egzemplarz dla organizatora wystawy (Związku), 

22. Tekst opisu psa w karcie należy sporządzić w języku polskim. Jeżeli oceny dokonuje sędzia z zagranicy, organizatorzy 

są zobowiązani do zapewnienia na ringu odpowiedniego tłumacza, znającego dobrze terminologię kynologiczną w języku 

polskim oraz języku, którym posługuje się sędzia kynologiczny. 



23. Dyplom stanowi dokument pamiątkowy oraz jest potwierdzeniem udziału w wystawie. Dyplomy podpisywane są 

przez osobę upoważnioną z ramienia Związku i są przekazywane wystawcom razem z kartami ocen. 

IV  

Nagrody i tytuły 

1. Przyznawanie nagród podczas wystaw organizowanych przez Związek ma charakter wyłącznie honorowy, symboliczny 

i pamiątkowy. Nagrodami tymi mogą być medale, statuetki, puchary itp. Otrzymuje je zawsze na własność aktualny 

właściciel psa. 

2. Na wystawach mogą być również przyznawane nagrody rzeczowe. Informacje o fundatorach mogą być zamieszczane 

w katalogu wystawowym. 

3. W każdej rasie i klasie wystawowej, organizator przyznaje medale dla 3 psów, które uzyskały ocenę doskonałą lub 

bardzo dobrą oraz I, II i III lokatę. 

4. Puchary, statuetki, dyplomy mogą być przyznawane jako element pamiątkowy za uczestnictwo w wystawie jak 

również w tzw. konkurencjach dodatkowych np. Zwycięzcy  Rasy. 

5. Puchary są przyznawane za pierwsze cztery miejsca w konkurencjach finałowych w poszczególnych grupach 

wystawowych, tj.: (wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

a) Najpiękniejsze Mł. Szczenię Wystawy (NMŁSZCZW) – w konkurencji, decyzją sędziego, udział biorą psy/suki z lokatą I i 

z uzyskanym tytułem „Najlepsze Mł. Szczenię w Rasie”, „Najlepsze Mł. Szczenię Płci Przeciwnej”, wyboru dokonuje skład 

sędziowski obecny na danej wystawie, wcześniej wytypowany przez Zarząd Główny Związku (od 2 do 5 sędziów). 

b) Najpiękniejsze Szczenię Wystawy (NSzW) – w konkurencji, decyzją sędziego, udział biorą psy/suki z lokatą I i z 

uzyskanym tytułem „Najlepsze Szczenię w Rasie”, „Najlepsze Szczenię Płci Przeciwnej”, wyboru dokonuje skład 

sędziowski obecny na danej wystawie, wcześniej wytypowany przez Zarząd Główny Związku (od 2 do 5 sędziów). 

c) Najpiękniejszy Junior Wystawy (NJW) – w konkurencji, decyzją sędziego, udział biorą psy/suki z lokatą I i z uzyskanym 

tytułem „Zwycięzca Rasy”, „Zwycięzca  Płci Przeciwnej”, wyboru dokonuje skład sędziowski obecny na danej wystawie, 

wcześniej wytypowany przez Zarząd Główny Związku (od 2 do 5 sędziów). 

d) Najpiękniejszy Pies  do 45 cm i powyżej 45 cm(NPW) – w konkurencji udział biorą psy/suki, które uzyskały tytuł 

„Zwycięzca Rasy” z klasy pośredniej, otwartej, hodowlanej, użytkowej, wyboru dokonuje skład sędziowski obecny na 

danej wystawie, wcześniej wytypowany przez Zarząd Główny Związku (od 2 do 5 sędziów). 

e) Najpiękniejszy Pies Wystawy (BIS) – w konkurencji udział biorą psy/suki, które uzyskały tytuł: Najpiękniejsze Mł. 

Szczenię, Najpiękniejsze Szczenię, Najpiękniejszy Junior i Najpiękniejszy Pies do 45cm i powyżej 45cm, Najpiękniejszy 

Champion, wyboru dokonuje skład sędziowski obecny na danej wystawie, wcześniej wytypowany przez Zarząd Główny 

Związku (od 2 do 5 sędziów). 

6. Na wystawach mogą być przyznawane następujące tytuły: (wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

a) Najlepsze Mł. Szczenię w Rasie (NMłSzczwR),  - O tytuł ten konkurują w każdej rasie oddzielnie pies i suka, które 

uzyskały w klasie Mł. Szczeniąt ocenę wybitnie obiecującą i lokatę pierwszą. Zdobywcą tytułu zostaje zwycięzca 

porównania najlepszego psa i suki w klasie Mł. Szczenię. 

b) Najlepsze Szczenię w Rasie (NSzwR) - O tytuł ten konkurują w każdej rasie oddzielnie pies i suka, które uzyskały w 

klasie szczeniąt ocenę wybitnie obiecującą i lokatę pierwszą. Zdobywcą tytułu zostaje zwycięzca porównania najlepszego 

psa i suki w klasie szczeniąt. 



c) Zwycięzca Młodzieży (ZM) - o tytuł który sędzia może nadać podczas Wystawy Psów Rasowych jednemu psu i jednej 

suce wystawianym w klasie młodzieży w danej rasie, pod warunkiem, że otrzymają ocenę doskonałą z lokatą pierwszą. 

Zwycięzcy Młodzieży mogą brać udział w porównaniu o tytuł Najlepszy Junior w Rasie. 

d) Najlepszy Pies w Rasie (NPwR) - O tytuł ten konkurują w każdej rasie psy które uzyskają w klasach: pośredniej, 

otwartej, hodowlanej, użytkowej, championów i weteranów ocenę doskonałą i lokatę pierwszą. Zdobywcą tytułu zostaje 

zwycięzca tego porównania. 

e) Najlepsza Suka w Rasie (NSwR) - O tytuł ten konkurują w każdej rasie suki, które uzyskają w klasach: pośredniej, 

otwartej, hodowlanej, użytkowej, championów i weteranów ocenę doskonałą i lokatę pierwszą.  Zdobywcą tytułu 

zostaje zwycięzca tego porównania. 

f) Zwycięzca Rasy (ZR) - O tytuł ten konkurują w każdej rasie pies i suka które uzyskały tytuł Najlepszego Psa i Suki w 

Rasie. Zdobywcą tytułu zostaje zwycięzca tego porównania. 

g) Zwycięzca Polski (ZPL) - O tytuł ten konkurują w każdej rasie oddzielnie psy i suki, które uzyskają w klasach: 

pośredniej, otwartej, hodowlanej, użytkowej, championów i weteranów ocenę doskonałą i lokatę pierwszą.  

Zdobywcami tytułu zostają zwycięzcy tych porównań, z tym że tytuł uzyskują wyłącznie psy i suki w każdej rasie, które 

uzyskały tytuł Najlepszego Psa / Suki w Rasie oraz certyfikat CACIB lub CAC. Tytuł ten przyznawany jest tylko na jednej 

wystawie w roku wyznaczonej uchwałą Zarządu Głównego. 

h) Międzynarodowy Zwycięzca Polski (International Polish Winner - IPLW) - O tytuł ten konkurują w każdej rasie 

oddzielnie psy i suki, które uzyskają w klasach: otwartej, hodowlanej, pracującej, championów i weteranów ocenę 

doskonałą i lokatę pierwszą. Zdobywcami tytułu zostają zwycięzcy tych porównań, z tym że tytuł uzyskują wyłącznie psy i 

suki w każdej rasie, które uzyskały tytuł Najlepszego Psa / Suki w Rasie oraz certyfikat CACIB lub CAC. Tytuł ten 

przyznawany jest wyłącznie na wystawie międzynarodowej wyznaczonej uchwałą Zarządu Głównego. 

7. W celu otrzymania certyfikatu potwierdzającego otrzymanie tytułu oraz odnotowanie tego faktu w księgach 

rodowodowych konieczne jest przesłanie do biura zarządu oryginału kart ocen wraz z rodowodem. (wprowadzono zmianę 21-

09-2018r.) 

8. W celu otrzymania certyfikatu potwierdzającego otrzymanie tytułu oraz odnotowanie tego faktu w księgach 

rodowodowych konieczne jest przesłanie do biura Zarządu kart ocen wraz z rodowodem. (wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

9. Wyżej wymienione tytuły mogą nie zostać zatwierdzone psom bez pełnego trzypokoleniowego rodowodu bez podania 

przyczyny. (wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

10. Na wystawach mogą być rozgrywane konkurencje dodatkowe o przyznanie następujących tytułów: (wprowadzono zmianę 

21-09-2018r.) 

a) Najlepszy Reproduktor, w konkurencji tej biorą udział reproduktor ze swoim potomstwem (od 1 do 3 potomków). 

b) Najlepsza Suka Hodowlana w konkurencji tej biorą udział suki hodowlane z potomstwem (od 1 do 3 potomków). 

c) Najlepsza Hodowla w konkurencji bierze udział grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy, bez rozróżnienia płci, z tym 

samym przydomkiem hodowlanym. Psy mogą należeć do różnych właścicieli. 

d) Najlepsza Para Hodowlana - w konkurencji biorą udział pies reproduktor i suka hodowlana tej samej rasy, należące do 

tego samego właściciela. 

11. Wystawcy z psami, które zdobyły tytuły: NMł SzczwR, NSzwR, NJwR i ZR zobowiązani są do uczestnictwa w 

konkurencjach finałowych. (wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

a) Najpiękniejsze Mł Szczenię Wystawy NMłSzczW – decyzją sędziego, w konkurencji udział biorą psy/suki, które 

uzyskały tytuł „Najlepszego Mł. Szczenięcia w Rasie” oraz  Zwycięzca Płci Przeciwnej, (wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 



b) Najpiękniejsze Szczenię Wystawy NSzW – decyzją sędziego, w konkurencji udział biorą psy/suki, które uzyskały tytuł 

„Najlepszego Szczenięcia w Rasie” oraz  Zwycięzca Płci Przeciwnej, 

c) Najpiękniejszy Junior Wystawy NJW – decyzją sędziego, w konkurencji udział biorą psy/suki, które uzyskały tytuł 

„Najlepszego Juniora w Rasie” oraz  Zwycięzca Płci Przeciwnej, 

d) Najpiękniejszy Pies Wystawy NPW – w konkurencji udział biorą psy, które uzyskały tytuł „Zwycięzcy Rasy” 

e) Zwycięzca Wystawy „Best in Show” - w konkurencji udział biorą psy, które uzyskały tytuł: Najpiękniejszego Mł. 

Szczenięcia, Najpiękniejszego Szczenięcia, Najpiękniejszego Juniora i Najpiękniejszego Psa do 45 cm i powyżej 45 cm, 

Najpiękniejszy Champion. 

12. Championaty krajowe(wprowadzono zmianę 21-09-2018r.) 

a) Champion Polski (Ch.PL) 

Na każdej z wystaw psów rasowych sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu (zwanego w skrócie CAC lub res. 

CAC) na Championa Polski. Stosowny wpis o przyznaniu certyfikatu musi się znaleźć w karcie oceny. W każdej rasie 

certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą, drugą lub trzecią w klasie: 

pośredniej, otwartej, hodowlanej, użytkowej, championów i weteranów bez względu na liczbę konkurentów. Sędziemu 

przysługuje prawo przyznania certyfikatu res. CAC psu lub suce z oceną doskonałą lub bardzo dobrą z lokatą drugą, 

trzecią lub czwartą (11-05-2019r.). Sędzia w drodze wyjątku może przyznać certyfikat res. CAC  psu lub suce na 

pozostałych lokatach. Decyzja sędziego jest ostateczna. Cztery certyfikaty CAC uzyskane od co najmniej dwóch różnych 

sędziów, w tym co najmniej jeden na wystawie międzynarodowej oraz dwa na wystawie organizowanej przez Związek 

Psów Rasowych dają prawo przyznania psu (suce) tytułu Championa Polski, pod warunkiem że między pierwszym a 

ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy. 1 CAC można zastąpić cert. CACIB -każdy CAC można zastąpić 2 

cert. res. CAC. Warunkiem do złożenia wniosku o wydanie polskiego championatu dla psa/suki jest wykonanie badań 

DNA. (wprowadzono zmianę 11-05-2019r.)  

Raz wykorzystany certyfikat nie może zostać użyty ponownie do nadania kolejnego tytułu. 

b) Champion Polski Juniorów (Ch.PL J)/Młodzieżowy Champion Polski 

Na każdej z wystaw psów rasowych sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu (zwanego w skrócie CAJC /JA lub 

res. CAJC/res. JA) na Championa Polski Juniorów/Młodzieżowego Championa Polski. Stosowny wpis o przyznaniu 

certyfikatu musi się znaleźć w karcie oceny. W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę 

doskonałą z lokatą pierwszą, drugą lub trzecią w klasie młodzieży. Sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu 

res. CAJC/JA psu lub suce z oceną doskonałą lub bardzo dobrą z lokatą drugą, trzecią lub czwartą (wprowadzono zmianę 11-05-

2019r.) Sędzia w drodze wyjątku może przyznać certyfikat res. CAJC/res. JA  psu lub suce na pozostałych lokatach. Decyzja 

sędziego jest ostateczna. Cztery certyfikaty CAJC/JA uzyskane od co najmniej dwóch różnych sędziów dają prawo 

przyznania psu (suce) tytułu Championa Polski Juniorów w tym co najmniej jeden na wystawie międzynarodowej oraz 

dwa na wystawie organizowanej przez Związek Psów Rasowych. Jeden z tytułów (CAJC/JA) może zostać zastąpiony 

certyfikatem CAC uzyskanym w klasie otwartej lub hodowlanej. 1 CAJC można zastąpić cert. CAC lub CACIB, albo 2 cert. 

res. CAC lub res. CACIB . Warunkiem do złożenia wniosku o wydanie polskiego championatu dla psa/suki jest wykonanie 

badań DNA. (wprowadzono zmianę 11-05-2019r.)  

Raz wykorzystany certyfikat nie może zostać użyty ponownie do nadania kolejnego tytułu. 

c) Champion Polski Szczeniąt (Ch.PL Sz) 

Na każdej z wystaw psów rasowych sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu (zwanego w skrócie CAPC/JU) na 

Championa Polski Szczeniąt. Stosowny wpis o przyznaniu certyfikatu musi się znaleźć w karcie oceny. W każdej rasie 

certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę wybitnie obiecującą z lokatą pierwszą, drugą lub trzecią w 

klasie szczeniąt. Sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu res. CAPC/JU psu lub suce z oceną wybitnie 

obiecującą lub obiecującą z lokatą drugą, trzecią lub czwartą (wprowadzono zmianę 11-05-2019r.) Sędzia w drodze wyjątku może 



przyznać certyfikat res. CAPC/res. JU psu lub suce na pozostałych lokatach. Decyzja sędziego jest ostateczna. Cztery 

certyfikaty CAPC/JU uzyskane od różnych sędziów, dają prawo przyznania psu (suce) tytułu Championa Polski Szczeniąt. 

1 CAPC można zastąpić cert. CAJC 

-każdy cert. CAJC można zastąpić 2 cert. res. CAPC . Warunkiem do złożenia wniosku o wydanie polskiego championatu 

dla psa/suki jest wykonanie badań DNA. (wprowadzono zmianę 11-05-2019r.)  

Raz wykorzystany certyfikat nie może zostać użyty ponownie do nadania kolejnego tytułu. 

d) Dyplomy „Championa Polski” „Championa Polski Juniorów” i „Championa Polski Szczeniąt” wydaje Zarząd Główny 

Związku na pisemny wniosek właściciela psa. 

13. Championaty międzynarodowe 

a) Champion Międzynarodowy (International Champion) 

Na wystawie międzynarodowej sędzia może przyznać certyfikat CACIB dla jednego psa i jednej suki w rasie, bez względu 

na liczbę konkurentów. CACIB mogą otrzymać osobno psy i suki z oceną doskonałą i lokatą pierwszą, drugą lub trzecią z 

klasy otwartej, hodowlanej, użytkowej, championów, bez względu na liczbę konkurentów. Tytuł Championa 

Międzynarodowego może być przyznany psu, który uzyskał pięć certyfikatów CACIB od minimum 3 różnych sędziów w 

co najmniej 2 różnych krajach. Pomiędzy pierwszym a ostatnim otrzymanym certyfikatem musi upłynąć co najmniej 12 

miesięcy. 1 CACIB można zastąpić 2 cert. res. CACIB z oceną doskonałą lub bardzo dobrą z lokatą drugą, trzecią lub 

czwartą. Warunkiem do złożenia wniosku o wydanie polskiego championatu dla psa/suki jest wykonanie badań DNA. 

(wprowadzono zmianę 11-05-2019r.) Raz wykorzystany certyfikat nie może zostać użyty ponownie do nadania kolejnego tytułu. 

b) Dyplomy „Championa Międzynarodowego” wydaje Zarząd Główny ZPR na pisemny wniosek właściciela psa. 

c) Grand Champion Polski (Gr.Ch.Pl) 

Tytuł może zostać przyznany psu/suce, który posiada już tytuł Championa Polski lub swojego kraju uznawany przez 

Związek oraz uzyska pięć certyfikatów CAC w klasie Champion na wystawach uznawanych przez Związek Psów Rasowych 

od co najmniej 3 różnych sędziów pod warunkiem, że co najmniej 1 certyfikat został uzyskany na wystawie 

międzynarodowej organizowanej przez Związek. Każdy CAC można zastąpić 2 cert. res. CAC lub CACIB na 1 CAC. 

Pomiędzy pierwszym a piątym certyfikatem musi upłynąć od 6 m-cy do 2 lat. Tytuł może być oznaczany skrótem 

„Gr.Ch.PL”. Warunkiem do złożenia wniosku o wydanie polskiego championatu dla psa/suki jest wykonanie badań DNA. 
(wprowadzono zmianę 11-05-2019r.)  

Raz wykorzystany certyfikat nie może zostać użyty ponownie do nadania kolejnego tytułu. 

d) Dyplomy „Grand Champion Polski” wydaje Zarząd Główny ZPR na pisemny wniosek właściciela psa. 

e) Multichampion – tytuł może zostać przyznany psu, który posiada już tytuł Interchampiona uznawany przez Związek 

Psów Rasowych oraz uzyska pięć certyfikatów CACIB na wystawach międzynarodowych uznawanych przez Związek w 2 

różnych krajach od 3 różnych sędziów pod warunkiem, że co najmniej 1 certyfikat został uzyskany na wystawie 

międzynarodowej organizowanej przez Związek. Każdy CACIB można zastąpić 2 cert. res CACIB. Pomiędzy pierwszym a 

piątym certyfikatem musi upłynąć od 6 miesięcy do 2 lat. Warunkiem do złożenia wniosku o wydanie polskiego 

championatu dla psa/suki jest wykonanie badań DNA. (wprowadzono zmianę 11-05-2019r.)  

Raz wykorzystany certyfikat nie może zostać użyty ponownie do nadania kolejnego tytułu. 

14. Certyfikaty CACIB, CAC, CAJC/JA i CAPC/JU mogą zostać zatwierdzone do championatu psom posiadającym 

udokumentowane pochodzenie. 

15. Wszystkie tytuły i certyfikaty są przyznawane bez względu na ilość współzawodniczących ze sobą psów w 

poszczególnych konkurencjach. 



16. Związek Psów Rasowych uznaje certyfikaty CACIB, CAC, CAJC/JA i CAPC/JU uzyskane od sędziów krajowych i 

międzynarodowych IHV e.V/IDA ,organizacji członkowskich oraz uznaje certyfikaty uzyskane przez sędziów zaproszonych 

przez Związek. (wprowadzono zmianę 11-05-2019r.) 

17. Zarząd Związku może odmówić uznania certyfikatów z uczestnictwa w innych wystawach, pozostałych organizacji nie 

współpracujących ze Związkiem Psów Rasowych, bez podania przyczyny. (wprowadzono zmianę 11-05-2019r.) 

VI  

Obowiązki organizatorów 

1. Organizatorzy zapewniają sędziom dogodne warunki spożycia posiłków i rozliczenia delegacji. Sędzia otrzymuje zwrot 

kosztów podróży oraz ryczałt sędziowski. Organizator wystawy jest zobowiązany zapewnić sędziemu zakwaterowanie, 

które może obejmować noc przed i po wystawie, a także dojazd z hotelu na wystawę i po zakończeniu sędziowania do 

hotelu lub na dworzec. 

2. Organizator wystawy ma obowiązek zorganizowania przed jej rozpoczęciem odprawy sędziów, w czasie której jeden z 

przedstawicieli komitetu wystawowego omówi obsady ringów przez sędziów i asystentów oraz udzieli informacji o 

rozwiązaniach organizacyjnych danej wystawy (wręczanie nagród i wyróżnień, imprezy towarzyszące). 

3. Organizatorzy wystawy są zobowiązani do powołania na czas trwania wystawy służby porządkowej. 

4. Członkowie komitetu wystawowego oraz służb porządkowych powinni posiadać identyfikatory. 

5. W ciągu 14 od zakończenia wystawy organizatorzy wystawy są zobowiązani sporządzić i przekazać do Zarządu 

Głównego raport z wystawy obejmujący następujące informacje: 

a) nazwę, miejsce i datę wystawy, 

b) wykaz sędziów wraz z informacją o ocenianych przez nich rasach, 

c) zestawienie psów biorących udział w wystawie wraz z przyznanymi im ocenami, lokatami tytułami i certyfikatami. 

d) Zarząd Główny w ciągu 30 dni od otrzymania raportu zapoznaje się z nim, wnosi ewentualne uwagi do organizatora 

lub Zarządu Związku, a także dokonuje zatwierdzenia wyników wystawy. 

VII.  

Prawa i obowiązki sędziów 

1. Sędzia powinien możliwie szybko potwierdzić przyjęcie zaproszenia do sędziowania. 

2. Sędzia powinien stawić się punktualnie na odprawę sędziów. 

3. Sędzia powinien przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu w zakresie dyscypliny, porządku i harmonogramu 

pracy w ringu. 

4. Osoba sędziego uwzględniając zakres obowiązków pełni najważniejszą rolę w ringu, jednak w sprawach 

organizacyjnych odpowiedzialność ponosi gospodarz ringu, przy czym wszystkie czynności mogą być wykonywane 

wyłącznie za zgodą sędziego. 

5. W trakcie wystawy sędziowie mogą posługiwać się wyłącznie odrębnie wydrukowanym planem sędziowania. 

6. Sędzia może dokonać oceny „poza konkursem” psa wprowadzonego z opóźnieniem pod warunkiem, że figuruje on w 

katalogu. Psu ocenianemu „poza konkursem” nie można przyznać lokaty, nagrody ani tytułu. 



7. W przypadku niewłaściwego zachowania się wystawcy sędzia ma prawo zdyskwalifikować psa. Do zachowań tych 

zaliczamy m.in.: 

- notoryczne wchodzenie na ring drugiej osoby bez zgody sędziego lub nawoływanie psa spoza ringu przez drugą osobę, 

- prezentowanie psa w sposób przeszkadzający innym wystawcom lub reagującego agresywnie na inne psy, 

- dyskutowanie z sędzią, 

- odmowę przyjęcia oceny lub opuszczenie ringu przed zakończeniem oceny, 

- samowolną zmianę lokaty (kolejności) ustalonej przez sędziego, 

- niestosowne zachowanie się, złośliwe uwagi pod adresem sędziego, wystawców i innych osób, 

Na taką okoliczność należy sporządzić notatkę służbową opisującą zajście, która podpisana przez sędziego, sędziego 

stażystę lub asystenta i ewentualnych świadków jest przekazywana przez sędziego organizatorowi wystawy. Organizator 

jest zobowiązany do przesłania przedmiotowej notatki do Zarządu Głównego. Zarząd zobowiązany jest do wyciągnięcia 

odpowiednich konsekwencji w stosunku do wystawcy. Kopie całej korespondencji związanej ze sprawą należy 

przekazywać zainteresowanemu sędziemu. 

VIII.  

Prawa i obowiązki wystawców, właścicieli psów 

1. Wystawca ma prawo otrzymać kartę oceny, dyplom, medal itp., w przypadku gdy pies otrzymał odpowiednią ocenę i 

lokatę przewidzianą niniejszym regulaminem. 

2. Wystawca jest zobowiązany do zachowania zgodnie z przepisami porządkowymi wystawy. 

3. Wystawca psa nie może wszczynać dyskusji z sędzią. 

4. Właściciel psa ponosi odpowiedzialność za zachowanie się osoby prowadzącej jego psa w ringu (wystawcy). 

5. Zabronione jest wystawianie psa przez osobę usuniętą ze Związku, odpowiedzialność w takim przypadku ponosi 

właściciel psa. 

6. Wystawca zobowiązany jest do przebywania na wystawie wraz z psem od jej rozpoczęcia do zakończenia. Powinien 

uczestniczyć w ewentualnej prezentacji zwycięzców oraz uczestniczyć w konkurencjach finałowych z psami, które 

zdobyły stosowne tytuły. 

7. Podczas oceny psa, wystawca zobowiązany jest do noszenia przypiętego w widocznym miejscu numeru startowego 

(katalogowego) tego psa, który jest aktualnie prezentowany. Wraz ze zmianą psa musi być zmieniony numer 

katalogowy. 

8. Obowiązkiem wystawcy jest uiszczenie opłaty za zgłoszonego psa, także za tego, który nie został doprowadzony do 

oceny. 

9. Właściciel psa jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć pogryzienia ludzi 

i innych psów. 

10. Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za spowodowane przez jego psa wypadki i szkody. 

11. Na terenie wystawy wystawca jest zobowiązany do prowadzenia psów na smyczy. 

12. Ewentualne protesty, z wyjątkiem werdyktu sędziego wymagają formy pisemnej. W takim przypadku wystawca 

zobowiązany jest uiścić kaucję w wysokości 200 zł w sekretariacie wystawy oraz złożyć na piśmie stosowny protest. Jeżeli 



po przeprowadzeniu czynności sprawdzających okaże się on nieuzasadniony, kaucja przypada organizatorowi wystawy. 

W przypadku uznania roszczeń wystawcy następuje zwrot kaucji i zadośćuczynienie w postaci zwrotu opłaty za 

zgłoszenie psa na wystawę. 

IX.  

Pokazy 

Pokaz psów rasowych może zorganizować Zarząd Główny, Oddział lub Klub/Sekcja Rasy w celach popularyzacyjnych. Na 

pokazach nie dokonuje się oceny psów. Sędzia obecny na pokazie prezentuje psy różnych ras, mówiąc o ich wzorcu rasy 

(wyglądzie zewnętrznym cechach charakteru), pochodzeniu i historii rasy. 

X.  

Przepisy końcowe 

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Zarząd Główny Związku. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. (09-01-2017r.) 

 

Zmiany w regulaminie: 

1. wprowadzono zmianę /21-09-2018r. 

2. wprowadzono zmianę/ 01-04-2019r. 

3. wprowadzono zmianę/11-05-2019r. 


