Regulamin Wystaw KHRON

KLUB HODOWCÓW RASY OWCZAREK NIEMIECKI
REGULAMIN WYSTAW
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1. Organizowanie wystaw Owczarka Niemieckiego stanowi zgodnie z rozdziałem II § 7 punkt 3 Statutu
Klubu Hodowców Rasy Owczarek Niemiecki (zwany dalej KHRON) jedno z najistotniejszych zadań
w działalności KHRON
2. Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o postanowienia statutu KHRON Uwzględniając
przepisy:
a. Regulaminu Hodowli Psów Rasy Owczarek Niemiecki
b. Regulaminu Sędziów KHRON
3. KHRON organizuje następujące rodzaje wystaw i pokazów:
a. Wystawa Klubowa KHRON z prawem nadawania tytułów: DW – Doskonały WyróŜniony
Zw. K. – Zwycięzca Klubu (KHRON)
b. Wystawa Okręgowa z prawem nadania tytułu: Zw. Wystawy Okręgowej.
c. Wystawa Terenowa z prawem nadania tytułu: Zw. Wystawy Terenowej
4. Niniejszy regulamin nie obejmuje imprez, które posiadają odrębne regulaminy np. konkursy obronne,
pokazy szkolenia itd.
5. Organizatorami wystaw konkursów i pokazów są Zarządy, Kół, które mogą współpracować z innymi
organizacjami.
6. Nadzór nad organizacją imprez objętych niniejszym regulaminem sprawuje Zarząd KHRON.
7. Na wystawach organizowanych przez KHRON mogą być zgłaszane psy zarejestrowane w KHRON
lub innych Klubach i organizacjach Kynologicznych
8. Za zgłoszenie psa na wszystkie rodzaje wystaw organizowanych przez KHRON pobierana jest opłata.
Wysokość opłat pobieranych za zgłoszenie psa na wystawę ustala Zarząd KHRON na kaŜdy rok
odrębną uchwałą. Za zgłoszenie psa na pokazy opłat się nie pobiera.
9. Na wystawach uczestniczyć mogą tylko zdrowe psy posiadające zaświadczenie zgodne z wymogami
słuŜby weterynaryjnej.
10. Wystawy i pokazy KHRON są dostępne dla publiczności a organizatorzy są uprawnieni do
pobierania opłat za wstęp.
11. Planowanie terminarzu wystaw odbywa się według poniŜszych zasad:
a. Zarząd Koła przed upływem 30 dni od zakończenia wystawy przekazuje do Zarządu KHRON
rozliczenie finansowe i merytoryczne - upowaŜnia to do złoŜenia wniosku o prawo
organizowania wystawy w roku następnym.
b. Do 30 listopada Zarząd Koła przesyła do Zarządu KHRON swoje wnioski do planu wystaw
w roku następnym wraz obsadą sędziowską.
c. Do 31 grudnia Zarząd KHRON zatwierdza terminarz i lokalizację wystaw oraz ogłasza
kalendarz wystaw na rok następny.
12. Obsada sędziowska:
a. Na wystawach Okręgowych i Terenowych obsadę sędziowską ustalają Zarządy Kół KHRON.
b. Na wystawie Klubowej obsadę sędziowską ustala Zarząd KHRON.
c. Wszystkie wystawy KHRON mogą sędziować sędziowie KHRON i uznani przez KHRON
w innych przypadkach wymagana zgoda Zarządu KHRON.
13. Organizacja Wystaw:
a. Organizowaniem wystawy Klubowej KHRON zajmuję się Komitet wystawy powołany przez
Zarząd KHRON. Głównym organizatorem jest Zarząd KHRON.
b. Organizowaniem wystaw Okręgowych i Terenowych zajmuję się Komitet organizacyjny
powołany przez Zarząd Koła KHRON.
14. Na wystawach nie przeprowadza się Przeglądów i Licencji Hodowlanych psów i suk.
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ROZDZIAŁ II
Zasady Organizacji Wystaw
1. Przyjmowanie zgłoszeń psów odbywa się na kartach zgłoszeń drukowanych według jednolitego
wzoru dla wszystkich Kół KHRON
2. Specjalny rodzaj zgłoszenia wymagany jest przy zgłoszeniu psa / suki na Klubową wystawę
KHRON.
3. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń na wystawę określa organizator.
4. Psy mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:
Klasa szczeniąt
wiek od 6 do 9 miesięcy
Klasa młodzików
wiek od 9 do 12 miesięcy
Klasa młodzieŜy
wiek od 12 do 18 miesięcy
Klasa juniorów
wiek od 18 do 24 miesięcy
Klasa otwarta
wiek od 24 miesięcy
Klasa championów
wiek od 24 miesięcy
(wymagany certyfikat na krajowego Championa innych organizacji)
Klasa uŜytkowa
wiek od 18 miesięcy
(wymagane jedno z uznanych przez KHRON wyszkoleń)
5. Na wszystkich wystawach właściciel psa / suki musi posiadać oryginał rodowodu.
a. W przypadku klasy Championów oryginał lub kopię championa tu
b. Psy z klasy UŜytkowej (KsiąŜeczkę Hodowlaną) z wpisem zaliczonego wyszkolenia lub
oryginał – kopię Licencji Hodowlanej lub inny dokument stwierdzający wyszkolenie
honorowany przez KHRON.
c. W przypadku nie stosowania się do punktu 5 podpunkt a i b psy i suki nie będą mogły
uczestniczyć w wystawie.
6. Wydanie katalogu wystawowego jest obowiązkiem organizatora wystawy
a. Katalog wystawowy jest dokumentem zawierającym wykaz psów podlegających Ocenie na
wystawie. Psy nie ujęte w katalogu nie mogą być oceniane.
b. W katalogu naleŜy umieścić
- Wykaz zgłoszonych na wystawę psów w podziale kolejno na:
- Płcie w kolejności psy / suki
- Podział na klasy wg Rozdział II punkt 4
c. Dane o kaŜdym psie, które powinny zawierać,
- Numer katalogowy, który jest numerem startowym,
- Nazwę i przydomek hodowlany,
- Rodzaj wyszkolenia psa,
- Datę urodzenia, płeć, umaszczenie psa,
- Numer rodowodu np. NR., PKR, itd.,
- Numer tatuaŜu
- Nazwy i przydomki rodziców,
- Imię i nazwisko hodowcy,
- Imię i nazwisko oraz adres właściciela,
d. Wykaz sędziów i asystentów
e. Skład komitetu organizacyjnego
f. Plan sędziowania
g. Rozmieszczenie ringów
h. Klauzulę o odpowiedzialności wystawcy lub właściciela za wszelkie szkody wyrządzone
przez jego psa.
7. Przygotowanie warunków technicznych wystawy
a. Wystawy Okręgowe i Terenowe mogą być przeprowadzane na placach szkoleniowych Kół
KHRON,
b. Wystawa Klubowa KHRON moŜe odbywać się jedynie na stadionach sportowych o dobrej
nawierzchni trawiastej – wokół musi znajdować się teren, na którym jest moŜliwość rozbicia
namiotów i ustawienia przyczep campingowych,

2

Regulamin Wystaw KHRON

c.

Ringi wystawowe na wystawie Klubowej muszą być ogrodzone płotkami z ustawioną tablicą
informacyjną, stolik, parasol, dwa krzesła dwa naczynia na czystą wodę. Ring dla suk i psów
z klasy uŜytkowej musi znajdować się na głównej płycie stadionu,
d. na wystawie Klubowej muszą być przygotowane dwa oddzielne ringi do przeprowadzenia
testów psychicznych,
e. rozmiary ringów muszą być dobrane odpowiednio do ilości ocenianych psów
w poszczególnych klasach
8. Wystawa musi mieć dyŜurnego lekarza weterynarii

Rozdział III
Zasady sędziowania na wystawach
1. Na wystawach KHRON funkcje sędziego sprawować mogą tylko sędziowie uznani przez Zarząd
KHRON lub sędziowie zaproszeni z zagranicy z uznanych przez KHRON Organizacji i Klubów.
2. Asystenci wystawowi mogą pełnić swoją funkcję na wszystkich wystawach KHRON.
3. Do obowiązku asystenta naleŜy wykonywanie czynności zleconych doraźnie przez sędziego,
związanych z oceną psów. Asystent musi zachować na ringu umiar i tak naleŜny jego roli uczącego
się.
4. Sędzia nie moŜe zgłosić psa zarejestrowanego na swoje nazwisko na wystawę, na której sędziuje
Asystent nie moŜe pełnić funkcji na wystawie, na której wystawiany jest pies stanowiący jego
własność.
5. Na wystawach sędzia przy ocenie
ZASADY SĘDZIOWANIA WYSTAWY KLUBOWEJ
1. Wystawa klubowa KHRON jest przeglądem całorocznej pracy wystawowej i hodowlanej wszystkich
hodowców i wystawców rasy Owczarek Niemiecki
2. Na wystawie Klubowej KHRON ocenia się następujące konkurencje:
a. ocena indywidualna w poszczególnych klasach wystawowych R. II p. 4
b. ocena przydatności hodowlanej reproduktora ( Reproduktor i jego potomstwo )
c. ocena i przegląd hodowli ( Najlepsza hodowla KHRON)
2. Do oceny indywidualnej i ustalenia lokaty będą brane pod uwagę uzyskane oceny i lokaty
z wszystkich wystaw minionego sezonu ( sezon wystawowy od wystawy Klubowej do wystawy
Klubowej)
3. Konkurencja,, Reproduktor i jego potomstwo odbywa się drugiego dnia po ocenie na stój
a. siedem potomków po minimum dwóch matkach ( biorą udział wszystkie psy oceniane
pierwszego dnia
b. kryteria oceny :
- ogólny wyraz
- proporcje
- typ
- budowa anatomiczna
- kolor
- zróŜnicowanie płci
- ruch w kłusie i kroku
- witalność
- podobieństwo do ojca
- ilość potomków
4. Konkurencja ,,Najlepsza hodowla ,, odbywa się drugiego dnia po ocenie na stój
a. pięć psów / suki po minimum 2 matkach, 2 ojcach (biorą udział psy / suki ocenione
pierwszego dnia) zgłoszenie hodowli wymaga wypełnienie odrębnego zgłoszenia od 5 do 7
psów / suk skład podstawowy 5, 2 rezerwowe.
b. kryteria oceny:
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-

ogólny wyraz
budowa anatomiczna
jednolitość typu
zróŜnicowanie płci
kolor
ruch w kłusie i kroku
witalność
ilość psów / suk
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