
Regulamin Rankingu Aktywnych Hodowców i Członków Wspierających OSPR KC 

 

 

1. Każdy Członek Zwyczajny i Członek Wspierający Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Psa Rasowego 

Kennel Club, zwanego dalej Klubem, ma prawo do regularnego brania udziału w wystawach i 

pokazach psów rasowych, organizowanych przez Klub. 

 

2. Aktywni członkowie Klubu, a także hodowle, z których szczenięta regularnie uczestniczą w 

wystawach organizowanych przez Klub otrzymują punkty za aktywność. 

 

3. Punkty przyznawane są tylko Członkom Zwyczajnym i Wspierającym OSPR Kennel Club, 

zgłaszającym na wystawę psy rasowe zarejestrowane w Klubie. 

 

4. Za zgłoszenie na wystawę, organizowaną przez Klub, psa zarejestrowanego w innej organizacji 

kynologicznej punktu nie przyznaje się.  

 

5. Za zgłoszenie na wystawę lub pokaz psów rasowych, organizowane przez Klub, psa wyhodowanego 

w hodowli Kennel Clubu, każdy Członek Zwyczajny i Wspierający otrzymuje 2 punkty do rankingu, a 

Hodowca, z którego hodowli zgłoszony pies pochodził otrzymuje 1 punkt. Jeśli Członek Zwyczajny 

Klubu zgłasza na wystawę psa, wyhodowanego w swojej hodowli, otrzymuje łącznie 3 punkty. Z 

zastrzeżeniem opisanym w pkt. 10. 

 

6. Za zgłoszenie na wystawę lub pokaz psów rasowych, organizowane przez Klub, psa 

zarejestrowanego w Klubie każdy Członek Zwyczajny i Wspierający otrzymuje 2 punkty do rankingu. Z 

zastrzeżeniem opisanym w pkt. 10. 

 

7. Za zwycięstwo w jednej konkurencji finałowej (BIS, BIS Młodzieży, BIS Szczeniąt, BIS Weteranów, 

Młody Prezenter) każdy Członek Zwyczajny lub Wspierający otrzymuje dodatkowo 1 punkt. 

 

8. Jeżeli pies wygrywa zarówno BIS Młodzieży lub BIS Szczeniąt lub BIS Weteranów i główną 

konkurencję Best in Show przyznaje mu się tylko 1 punkt. Pies startujący w Klasie Otwartej ma taką 

samą szansę na zdobycie 1 dodatkowego punktu, jak psy startujące w konkurencjach dodatkowych. 

 

9. Jeżeli na danej wystawie psy z grupy VIII klasyfikacji Klubu nie biorą udziału w konkurencji Best in 

Show, pies wygrywający BIS Grupy VIII zdobywa 1 dodatkowy punkt do rankingu. 

 

10. Osoba debiutująca podczas wystawy organizowanej przez Klub otrzymuje maksymalnie 2 punkty 

bez względu na liczbę zgłoszonych psów, przy czym jeśli przynajmniej jeden z wystawionych psów 

urodził się w jej hodowli, otrzymuje 3 punkty. Ma również prawo do uzyskania maksymalnie 1 punktu 

dodatkowego, jeżeli przynajmniej jeden ze zgłoszonych przez nią psów zajmie dodatkowo 

punktowaną pozycję (opisaną w pkt. 7). 

 

11. Przez osobę debiutującą na wystawie rozumie się Członka Zwyczajnego lub Wspierającego Klubu, 

który wcześniej nie brał udziału w wystawie organizowanej przez Klub, tj. jego nazwisko nie zostało 

wpisane do karty oceny psa w miejscu „właściciel”. Jeśli brał udział w wystawie organizowanej przez 

Klub jako członek innej organizacji, nie jest osobą debiutującą. 



 

 

12. Punkty przyznawane są tylko tym właścicielom psów, którzy zgłosili psa do wystawy, opłacili 

zgłoszenie i doprowadzili psa do oceny w ringu. Brak spełnienia któregokolwiek z tych obowiązków 

skutkuje brakiem punktu za aktywność. 

 

 

13. Punkty zdobyte za aktywność i dodatkowe za zajęte wysokie miejsca (patrz pkt. 7 i 8) wpisywane 

są do Rankingu Aktywności (publikowanego na stronie internetowej Klubu), którego nie należy 

utożsamiać z Rankingiem Wystawowym. 

 

14. Zarząd Klubu przyznaje nagrody i wyróżnienia za miejsca w Rankingu Aktywności. Zasady ich 

przyznawania są opisane na stronie internetowej Klubu przed pierwszą wystawą w danym roku 

kalendarzowym. 

 

15. Zarząd Klubu ma prawo do przyznawania certyfikatów dla wyróżniających się hodowli w oparciu 

m.in. o Ranking Aktywności. 

 

16. Każdy Członek Zwyczajny i Wspierający Klubu ma prawo do wniesienia zażalenia za przyznanie 

nieodpowiedniej liczby punktów do Rankingu Aktywności w terminie 14 dni od daty aktualizacji 

Rankingu Aktywności po każdej wystawie lub pokazie. Zażalenia kierowane są drogą mailową na 

adres Biura Klubu. Wniesienie zażalenia poza przewidzianym terminem skutkuje jego oddaleniem. 

 

 
Regulamin wchodzi w życie od dn. 1.01.2023 r. na podstawie Uchwały Zarządu OSPR Kennel Club nr8/2022. z 

dn. 20.10.2022 r. 

 

 


