
KLASY WYSTAWOWE 
 
Klasa młodszych szczeniąt od 4 do 6 miesięcy 
Klasa szczeniąt od 6 do 9 miesięcy 
Klasa młodzieży od 9 do 18 miesięcy 
Klasa pośrednia od 15 do 24 miesięcy 
Klasa otwarta od 15 miesięcy 
Klasa użytkowa od 15 miesięcy - z certyfikatem użytkowości  
Klasa championów psy i suki z zatwierdzonym tytułem  

międzynarodowego lub krajowego championa  
Klasa weteranów od 8 lat 
 
 
CLASSES 
 
Minor puppy class from 4 to 6 months 
Puppy class from 6 to 9 months 
Junior class from 9 to 18 months 
Intermediate class from 15 to 24 months  
Open class from 15 months  
Working class from 15 months - with recognized Working  

Certificate 
Champion class dogs and bitches with recognized Champion  

Title 
Veteran class from 8 years 
 
 
TYTUŁY 
 
Zwycięzca Młodzieży  
Tytuł ten mogą otrzymać w każdej rasie pies i suka, które uzyskały w klasie 
młodzieży ocenę  „doskonałą” z lokatą pierwszą. 
 
Najlepszy Dorosły Pies / Najlepsza Dorosła Suka  
O tytuł ten ubiegają się psy/suki w każdej rasie z ocenami doskonałymi, 1-szymi 
lokatami i wnioskiem CWC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, 
konkurując ze sobą w tzw. "porównaniu". 
 
Najlepszy Junior w Rasie 
O tytuł ten konkurują pies i suka, które otrzymały tytuł Zwycięzca Młodzieży. Wyboru 
tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy. 
 
Zwycięzca Weteran 
Tytuł ten mogą otrzymać w każdej rasie pies i suka, które uzyskały w klasie wetera-
nów ocenę  „doskonałą” z lokatą pierwszą. 
 
Najlepszy Weteran w Rasie 
O tytuł ten konkurują pies i suka z klasy weteranów, które otrzymały tytuł Zwycięzca 
Weteran. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy. 
 
Zwycięzca Rasy (BOB)  
O tytuł ten konkurują psy i suki, które otrzymały tytuł „Najlepszy Dorosły Pies”, 
„Najlepsza Dorosła Suka”, "Zwycięzca Młodzieży” (obu płci) oraz "Zwycięzca 
Weteran” (obu płci). 



Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS) 
Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy sędzia wybiera najlepszego przedstawiciela 
płci przeciwnej (BOS). 
 
CACIB  (Certyfikat na Międzynarodowego Championa Piękności) 
Tytuł ten przysługuje wg uznania sędziego jednemu psu i jednej suce wśród wszyst-
kich wystawionych w danej rasie psów i suk.  O CACIB konkurują w drodze porów-
nania psy (suki) z oceną „doskonałą” i lokatą pierwszą z klasy pośredniej, otwartej, 
użytkowej i championów.  
 
Res. CACIB (rezerwowy CACIB) 
Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego 
psa z klasy, z której pochodzi zwycięzca i porównując taką nową stawkę może 
przyznać rezerwowy CACIB (Res. CACIB). 
 
CWC/CAC - Certyfikat na Championa Polski  
Certyfikat CWC może otrzymać pies i suka, które uzyskały ocenę „doskonałą”           
z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów 
 
 
TITLES 
 
Junior Winner 
This title may be awarded in each breed to the dog and the bitch, which have been 
awarded first place with the qualification “excellent” in the junior class. 
 
Best Male / Best Bitch  
This title may be awarded to one dog and one bitch from the first placed dogs and 
bitches with the qualification “excellent” and CWC/CAC from the intermediate-, open, 
working- and champion class. 
 
Best Junior of Breed 
The best junior dog and the best junior bitch which have received the title Junior 
Winner compete for the title Best Junior of Breed. 
 
Veteran Winner  
This title may be awarded in each breed to the dog and the bitch, which have been 
awarded first place with the qualification “excellent” in the veteran class. 
 
Best Veteran of Breed 
The best veteran dog and the best veteran bitch which have received the title Veteran 
Winner compete for the title Best Veteran of Breed. 
 
Best of Breed (BOB) 
The Best Male and the Best Bitch, the dog and the bitch with the title Junior Winner 
and the dog and the bitch with the title Veteran Winner compete for the Best of Breed. 
 
Best of Opposite Sex (BOS) 
The judge must also choose the best exhibit from the opposite sex (BOS) next to the 
BOB winner. 
 
CACIB 
A CACIB can be awarded to one dog and one bitch from the first placed dogs and 
bitches (with the qualification “excellent”) from the intermediate-, open- working- and 
champion class.  



Res. CACIB 
The Reserve CACIB may be awarded to the second-best dog, which was judged as 
„excellent”. 
 
CWC/CAC  
CWC/CAC may be awarded to the first placed dogs/bitches in the intermediate-, 
open-, working- and champion class (with the qualification “excellent”). 
 
 
KONKURENCJE FINAŁOWE 
 
Najpiękniejszy Pies Rasy Nieuznanej  
O tytuł ten konkurują psy i suki ras nieuznanych przez FCI, które zdobyły tytuł  
„Zwycięzca Rasy” wraz z karnetem na finały. 
 
Najpiękniejszy Pies Oddziału Poznań 
O tytuł ten konkurują psy i suki zarejestrowane w poznańskim Oddziale, które 
zdobyły tytuł "Zwycięzca Rasy" – przed wejściem na finały należy okazać kartę oceny. 
 
Najpiękniejszy Pies Ras Polskich 
Udział w wyborze biorą psy/suki ras polskich, które otrzymały tytuł „Zwycięzca Rasy” 
wraz z karnetem na finały. 
 
Najlepsza Para  
Parę stanowi pies oraz suka tej samej rasy i tej samej odmiany, będące własnością  
jednego właściciela(i). Aby pies mógł być zgłoszony do tej konkurencji, musi także  
być zgłoszony indywidualnie do jednej z klas obowiązkowych. Na poszczególnych  
ringach najlepsza para otrzymuje karnet na finały. 
 
Najpiękniejszy Pies Użytkowy  
Udział w wyborze biorą psy i suki, które w klasie użytkowej otrzymały ocenę  
doskonałą z lokatą I oraz CWC wraz z karnetem na finały. 
 
Najlepsza Grupa Hodowlana  
Grupę stanowią minimum 3 a maksimum 5 psów/suk tej samej rasy i odmiany (bez  
względu na płeć), o tym samym przydomku hodowlanym. Aby pies mógł być 
zgłoszony do tej konkurencji, musi także być zgłoszony indywidualnie do jednej          
z klas obowiązkowych. Na poszczególnych ringach najlepsza grupa otrzymuje       
karnet na finały. 
 
Najpiękniejszy Zwycięzca Płci Przeciwnej 
Udział w wyborze biorą psy i suki, które otrzymały tytuł „Zwycięzca Płci Przeciwnej” 
wraz z karnetem na finały. 
 
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię 
Udział w wyborze biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które w klasie 
młodszych szczeniąt otrzymały ocenę „wybitnie obiecującą" oraz lokatę I. Sędzia 
oceniający daną rasę na ringu dokonuje wyboru Najlepszego Młodszego 
Szczenięcia w Rasie, które otrzymuje karnet na finały. 
 
Najpiękniejsze Szczenię 
Udział w wyborze biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które w klasie 
szczeniąt otrzymały ocenę „wybitnie obiecującą" oraz lokatę I. Sędzia oceniający 
daną rasę na ringu dokonuje wyboru Najlepszego Szczenięcia w Rasie, które otrzy-
muje karnet na finały. 



Najpiękniejszy Weteran 
Udział w wyborze biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które w klasie 
weteranów otrzymały ocenę „doskonałą" oraz lokatę I. Sędzia oceniający daną rasę 
na ringu dokonuje wyboru Najlepszego Weterana w Rasie, który otrzymuje karnet na 
finały. 
 
Najpiękniejszy Junior Wystawy 
Udział w wyborze biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które otrzymały 
tytuł „Najlepszy Junior w Rasie” wraz z karnetem na finały. 
 
Zwycięzca Grupy (BOG)  
O tytuł ten konkurują psy i suki należące do tej samej grupy ras, które zdobyły tytuł 
"Zwycięzca Rasy" wraz z karnetem na finały. 
 
Najpiękniejszy Pies Wystawy (BIS)  
O tytuł ten konkurują zwycięzcy poszczególnych grup. 
 
SUPREME BEST IN SHOW 
O tytuł ten konkurują zwycięzcy z obydwóch wystaw: Zwycięzcy Best in Show 
Junior i Zwycięzcy Best in Show. 
 
 
FINAL COMPETITIONS 
 
Best Not Recognized Breed 
Open to competition for dogs and bitches from not recognized breeds by the FCI, 
which have been awarded the title Best of Breed with a ticket for the finals. 
 
Best Dog of Poznań Branch 
Only the dogs registered in Poznań Branch and selected as Best of Breed shall take  
part in this competition. 
 
Best Polish Breed 
Open to competition for dogs and bitches from polish breeds, which have been 
awarded the title Best of Breed with a ticket for the finals. 
 
Best Brace  
Brace/couple class shall comprise a dog and a bitch of the same breed and variety  
and belonging to the same owner. To compete in this competition, the dogs must  be 
registered individually in one of the compulsory classes. On individual rings the best 
brace receives a ticket for the finals. 
 
Best Working Dog 
Open to competition for dogs and bitches, which have been awarded the first place  
with the qualification “excellent” and CAC in the working class with a ticket for the 
finals. 
 
Best Breeder’s Group 
Breeder’s groups shall consist of minimum 3 and maximum 5 exhibits of the same 
breed and variety, without distinction of sex, bred by the same person (same kennel 
name). To compete in this competition, the dogs must be registered individually in 
one of the compulsory classes. On individual rings the best group receives a ticket 
for the finals. 
 
 



Best BOS 
The dogs selected as Best of Opposite Sex shall take part in the competition Best  
BOS with a ticket for the finals. 
 
Best Minor Puppy  
Open to competition for dogs/bitches (one representative of breed), which have been  
awarded the first place and the qualification “very promising” in the minor puppy  
class. The judge in the ring chooses the Best Minor Puppy of Breed, who receives      
a ticket for the finals. 
 
Best Puppy  
Open to competition for dogs/bitches (one representative of breed), which have been  
awarded the first place and the qualification “very promising” in the puppy class. The  
judge in the ring chooses the Best Puppy of Breed, who receives a ticket for the 
finals. 
 
Best Veteran 
Open to competition for dogs/bitches (one representative of breed), which have been  
awarded in the veteran class the first place and the qualification “excellent”. The  
judge in the ring chooses the Best Veteran of Breed, who receives a ticket for the  
finals. 
 
Best Junior 
Open to competition for dogs and bitches with the title Best Junior of Breed, who  
receives a ticket for the finals. 
 
Best of Group (BOG) 
The dogs selected as Best of Breed shall take part in the competition Best of Group. 
 
Best in Show (BIS) 
The dogs selected as Best of Group shall take part in the final competition Best in 
Show. 
 
SUPREME BEST IN SHOW 
For this title compete winners from both shows: Winners Best in Show Junior and    
Winners Best in Show. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


