
 

REGULAMIN  RANKINGU WYSTAWOWEGO  
ZWIĄZKU  KYNOLOGICZNEGO  W  POLSCE   
ODDZIAŁ  W  POZNANIU  
 
1.   Organizatorem Rankingu jest Zarząd Oddziału w Poznaniu Związku Kynologicznego  w Polsce. 

Nadzór nad prowadzeniem Rankingu prowadzi  Przewodniczący Oddziałowej Komisji Hodowlanej.  Na 

wniosek Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej Zarząd Oddziału powołuje Komisję 

Rankingową, która dokonuje podliczenia punktacji w poszczególnych kategoriach.  

2.   Celem rankingu jest przedstawienie i porównanie osiągnięć psów i suk na wystawach krajowych i 

zagranicznych, a co za tym idzie propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych.  

3.   Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności. Do rankingu mogą być zgłaszane 

psy i suki zarejestrowane wyłącznie w ZKwP Oddział w Poznaniu.  

4.   Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Warunkiem 

zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen doskonałych – lokat 1, a w 

przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących – lokat 1.  

5.   Właściciel psa lub suki zgłaszanego do rankingu zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia 

osiągnięć na Karcie Osiągnięć za dany rok do dnia 15 lutego  kolejnego roku obejmującego sezon 

wystawowy wyłącznie na adres mailowy: ranking.poznan@zkwp.pl . Do zgłoszenia należy dołączyć 

kopie lub skany kart ocen wystawowych. W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane 

osiągnięcia, zgłoszone w podanym wyżej terminie.  

6. Punkty za tytuły wymagające zatwierdzenia (Champion Polski, Interchampion itd.) przyznaje się 

wyłącznie w sezonie, w którym tytuł został zatwierdzony. 

7. Ranking jest prowadzony w dwóch kategoriach : 

a)  Klasyfikacja  - klasy wystawowej psa:   

- klasa szczenię – klasa młodszych szczeniąt i szczeniąt  

-  klasa junior – klasa młodzieży  

- klasa open – klasa pośrednia, otwarta, użytkowa, championów  

-  klasa honorowa – klasa weteranów                 

b) Klasyfikacja w grupach FCI ( I-X)  

8. Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w Tabeli Punktowej.  Każdy Członek Oddziału 

może zgłosić do rankingu dowolną ilość psów i suk. 

9. Najwyżej punktowany pies/suka otrzyma tytuł Zwycięzca Rankingu Oddziału Poznań za dany rok. 
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10. Wyniki rankingu będą ogłaszane na corocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Poznań      
       oraz zamieszczane na stronie internetowej ZKwP Oddział w Poznaniu, FB Oddziału  i w siedzibie  
       Oddziału na tablicy ogłoszeń na co uczestnicy przystępując do rankingu wyrażają zgodę. Z uwagi  
       na sytuację  epidemiologiczną wyniki za rok 2020 mogą być tylko ogłaszane na stronie www, fb  i   
       w Oddziale.  
 
11. Uczestnik rankingu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
       Organizatora rankingu wystawowego Oddziału ZKwP w Poznaniu do celów związanych z 
       przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody - w celach 
       promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
       ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). 
 
12. Uczestnik, poprzez wysłanie zgłoszenia do udziału w rankingu, nieodpłatnie przenosi na  
      Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe związane z udziałem w rankingu, publikacją  
      wizerunku, zdjęć, swojego imienia i nazwiska oraz nazwy psa i hodowli, na wszelkich polach    
      eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
      prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami). 
 
13. Nadesłanie zgłoszenia do rankingu oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w 
      niniejszym regulaminie. 
 
14. Ranking nie podlega przepisom regulującym zasady udziału w grach i zakładach 
      wzajemnych. 
 
15. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w tym 10 psów/suk z największą ilością punktów             
      otrzymają prawo jednorazowego bezpłatnego zgłoszenia na dowolną wystawę organizowaną  
      przez Oddział Poznań. 


