VII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych UKCIB
Susz 26.06.2022
Wystawa o tytuł Zwycięzcy Europy
i Zwycięzcy Europy Juniorów
Wystawa z prawem przyznania certyfikatu UKCIB
na międzynarodowego championa piękności
Miejsce:
Suski Ośrodek Kultury
ul. Wybickiego 10, 14-240 Susz
PROGRAM WYSTAWY:
9:00-9:50 - Przyjmowanie psów do udziału w wystawie
10:00 - 13:30 - Ocena psów na ringach
13:30 - 14:00 - Konkurencje finałowe i Konkurs Młody Prezenter
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w programie wystawy.
OBSADA SĘDZIOWSKA:
1. w trakcie uzgadniania
2. w trakcie uzgadniania
3. w trakcie uzgadniania

W wystawie mogą brać udział psy z rodowodami wszystkich uznawanych
organizacji kynologicznych (np. organizacje zrzeszone w: PUK, PPK, FOK,
oraz ZKwP, KC, ZPR, KHRON i inne) pod warunkiem, że posiadają
udokumentowane wielopokoleniowe pochodzenie.
W przypadku wątpliwości, przed zgłoszeniem psa na wystawę skontaktuj
się z Biurem ZHPR, w celu ustalenia czy pies może zostać przyjęty na
wystawę.
Biuro ZHPR – nr tel. 789444155, 789444154

Psy mogą być zgłaszane do następujących klas wystawowych:
a) Klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,
b) Klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
c) Klasa juniorów – wiek od 9 do 18 miesięcy,
d) Klasa otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
e) Klasa hodowlana - wiek powyżej 24 miesięcy (wyłącznie psy z uprawnieniami
hodowlanymi)
f) Klasa championów
g) Klasa honorowa championów
h) Klasa pracująca – wiek powyżej 15 miesięcy (sędzia ma prawo zażądać wystawienia na
ringu psa bez smyczy),
i) Klasa seniorów – wiek powyżej 8 lat.
OPŁATY:
Członkowie ZHPR (psy zarejestrowane w ZHPR):
1. Klasa Baby i Szczeniąt - 60 zł,
2. Klasa Juniorów, Otwarta, Hodowlana, Championów, Honorowa Championów, Pracująca,
Seniorów:
- za pierwszego psa - 80 zł,
- za drugiego i każdego następnego psa – 60 zł,
3. Konkurencje Dodatkowe: Najlepszy Reproduktor, Najlepsza Suka Hodowlana, Najlepsza
Para Hodowlana, Najlepsza Hodowla – bez opłat
Pozostali wystawcy: osoby nie będące członkami ZHPR i właściciele psów nie
zarejestrowanych w ZHPR (dla wystawców z zagranicy opłata podana w walucie Euro):
1. Klasa Baby i Szczeniąt - 80 zł / 20 euro
2. Klasa Juniorów, Otwarta, Hodowlana, Championów, Honorowa Championów, Pracująca,
Seniorów:
- za pierwszego psa - 100 zł / 22 euro
- za drugiego i każdego następnego psa – 80 zł / 18 euro
3. Konkurencje Dodatkowe: Najlepszy Reproduktor, Najlepsza Suka Hodowlana, Najlepsza
Para Hodowlana, Najlepsza Hodowla – bez opłat
Osoby zgłaszające psy nie zarejestrowane w ZHPR są zobowiązane dołączyć do zgłoszenia psa
na wystawę skan/zdjęcie rodowodu zgłaszanego psa.
Podane opłaty dotyczą I terminu przyjmowania zgłoszeń
W II terminie każde zgłoszenie droższe o 20 zł / 5 euro
W III terminie każde zgłoszenie droższe o 40 zł / 10 euro
Terminy przyjmowania zgłoszeń:
I termin: do 14.06.2022 r.
II termin: od 15.06.2022 r. do 23.06.2022 r. - każde zgłoszenie droższe o 20 zł / 5 euro
III termin od 24.06.2022 r. do dnia wystawy - każde zgłoszenie droższe o 40 zł / 10 euro
Psy zgłoszone w II i III terminie nie zostaną umieszczone w Katalogu wystawowym.
Zgłoszenia nie opłacone nie są przyjmowane

Konkurencje dodatkowe - psy biorące udział w tych konkurencjach muszą być zgłoszone na
wystawę do oceny indywidualnej.
Konkurencja Najlepsza para hodowlana - pies reproduktor i suka hodowlana tej samej rasy,
należące do tego samego właściciela, muszą być zgłoszone do oceny indywidualnej na
wystawie.
Konkurencja 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 osób.
Najlepszy reproduktor - w konkurencji bierze udział reproduktor ze swoim potomstwem (od
3 do 6 potomków) .
Najlepsza suka hodowlana - w konkurencji bierze udział suka hodowlana ze swoim
potomstwem (od 3 do 6 potomków).
Udział w Konkursie Młody Prezenter (grupa młodsza 5-9 lat, grupa starsza 10-14 lat) - bez
opłat.
Wpłaty prosimy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego:
Związek Hodowców Psów Rasowych
ul. Dunikowskiego 6
42-217 Częstochowa
Nr konta bankowego - mBank 38114020040000340279615369
kod SWIFT/BIC: BREXPLPWOMB
IBAN: PL38114020040000340279615369
Konkurs Młody Prezenter:
W konkursie mogą brać udział dzieci do 14 roku życia. W zgłoszeniu przesłanym w formie
mailowej należy podać imię i nazwisko uczestnika, wiek oraz dane kontaktowe (adres, nr
telefonu). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
Formularz zgłoszeniowy na wystawę jest dostępny na stronie internetowej www.zhpr.pl
w zakładce formularze.
Zgłoszenia prosimy przysyłać w formie elektronicznej na adres
e-mail: wystawa@zhpr.pl
Przypominamy Państwu, iż konieczne jest zabranie na wystawę aktualnego zaświadczenia
o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.
Osoba zgłaszająca psa na wystawę musi być osobą pełnoletnią.
Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez psa.
Psy nie mogą być wystawiane na kolczatce.
W przypadku braku możliwości odczytania u psa nr chip lub tatuażu podczas wystawy nie
zostanie on oceniony przez sędziego.
Obowiązuje zakaz wystawiania psów kopiowanych.

Opłata za udział psa w wystawie nie podlega zwrotowi.
Na prośbę organizatora wystawca jest zobowiązany do okazania dokumentu
potwierdzającego pochodzenie psa oraz potwierdzenia dokonania opłaty za udział psa
w wystawie.
Przypominamy, iż członkowie ZHPR muszą mieć opłaconą składkę za rok 2022.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia psa do udziału w wystawie bez podania
przyczyny.
Tytuły i certyfikaty:
UKCIB – certyfikat na Championa Międzynarodowego, może zostać przyznany przez
sędziego psom i sukom w klasach: otwartej, hodowlanej, pracującej, championów, honorowej
championów i seniorów, które zajęły lokatę I, pod warunkiem otrzymania oceny doskonałej.
Pies który otrzyma certyfikat UKCIB nie może jednocześnie otrzymać certyfikatu CAC.
CAC – certyfikat na Championa Polski, może zostać przyznany przez sędziego psom
i sukom w klasach: otwartej, hodowlanej, pracującej, championów, honorowej championów
i seniorów, które zajęły lokatę I i II pod warunkiem otrzymania oceny doskonałej.
JA – certyfikat na Championa Polski Juniorów, może zostać przyznany przez sędziego
psom i sukom w klasie młodzieży, które zajęły lokatę I i II pod warunkiem otrzymania oceny
doskonałej.
JU – certyfikat na Championa Polski Szczeniąt, może zostać przyznany przez sędziego
psom i sukom w klasie baby i szczeniąt, które zajęły lokatę I i II pod warunkiem otrzymania
oceny wybitnie obiecującej
Zwycięzca Europy (Zw.EU) - O tytuł ten konkurują w każdej rasie oddzielnie psy i suki,
które uzyskają w klasach: otwartej, hodowlanej, użytkowa, championów, honorowej
championów i seniorów 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 UKCIB.
Zwycięzca Europy Juniorów (JZw.EU) - Otrzymuje w każdej rasie oddzielnie pies i suka,
które uzyskają w klasie juniorów ocenę doskonałą i lokatę pierwszą oraz certyfikat JA.
Certyfikaty uzyskania tytułu: Zwycięzcy Polski i Zwycięzcy Polski Juniorów wydaje Zarząd
ZHPR na pisemny wniosek właściciela psa. Warunkiem do złożenia wniosku o wydanie
jednego z ww. certyfikatów dla psa/suki jest posiadanie wykonanych badań DNA.
Konkurencje finałowe „Best in Show” odbywają się przy podziale ras psów na dwie
kategorie dla każdej z nich oddzielnie:
a) rasy poniżej 45 cm w kłębie,
b) rasy powyżej 45 cm w kłębie.

Najpiękniejsze Baby Wystawy – w konkurencji udział biorą psy, które uzyskały tytuł
„najlepsze baby w rasie”
Najpiękniejsze Szczenię Wystawy – w konkurencji udział biorą psy, które uzyskały tytuł
„najlepsze szczenię w rasie”
Najpiękniejszy Junior Wystawy – w konkurencji udział biorą psy, które uzyskały tytuł
„zwycięzcy młodzieży”
Najpiękniejszy Pies Wystawy - wystawy – w konkurencji udział biorą psy, które uzyskały
tytuł „zwycięzcy rasy”
Zwycięzca Wystawy - w konkurencji udział biorą psy, które uzyskały tytuł: Najpiękniejszego
Juniora i Psa Wystawy w kategorii poniżej i powyżej 45 cm (łącznie 4 psy).
Tytuły najpiękniejszego baby w rasie, szczenięcia w rasie mogą otrzymać wyłącznie psy
z oceną wybitnie obiecującą
Tytuł najpiękniejszego juniora w rasie, psa i suki w rasie oraz zwycięzcy rasy mogą
otrzymać wyłącznie psy z ocenami doskonałymi.

