ZASADY KWALIFIKACJI DLA UCZESTNIKÓW
ZAGRANICZNYCH
Wszystkie szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji oraz zgłaszania psów znajdują się na
stronie internetowej Crufts pod adresem www.crufts.org.uk/dogexhibitors. Poniżej
przedstawiamy informacje dotyczące zgłoszeń psów spoza Wielkiej Brytanii.
Poniższe zasady kwalifikacji dotyczą wyłącznie ras uznawanych przez Kennel Club (pełna lista ras znajduje się
z tyłu niniejszego informatora).
1)

Każdy pies z tytułem Championa zdobytym w kraju, z którym Kennel Club zawarł dwustronną umowę,
zostaje automatycznie zakwalifikowany na wystawę pod warunkiem, że jego miejscem zamieszkania jest
Wielka Brytania oraz został wpisany do rejestru ras prowadzonego przez Kennel Club.

(2) Każdy pies z tytułem Międzynarodowego Championa Piękności FCI (C.I.B.) oraz dwoma tytułami
Championa Wystawowego C.I.B. dla ras niepodlegających próbom pracy oraz C.I.E. dla ras podlegających
próbom pracy.
(3) Zwycięzcy w klasie młodzieży (psy i suki) oraz zdobywcy tytułu Najlepszego Dorosłego Psa i Najlepszej
Dorosłej Suki na wybranych wystawach w państwach europejskich objętych brytyjskim systemem paszportu
dla zwierzęcia PETS (UK PET TRAVEL SCHEME).
(4) Zwycięzcy w klasie młodzieży (psy i suki) oraz zdobywcy tytułów CACIB dla psa i suki na wystawie FCI
World Winners Show 2015. Zwycięzcy w klasie młodzieży (psy i suki), klasie weteranów (psy i suki) oraz
zdobywcy tytułów CACIB dla psa i suki na wystawie European Winners Show 2015. Dotyczy to psów
zamieszkałych w państwach objętych brytyjskim systemem paszportu dla zwierzęcia PETS (UK PET
TRAVEL SCHEME).
(5) USA – Zdobywcy tytułu Best of Breed i Best of Opposite oraz Awards of Excellence na wystawie AKC
Invitational w grudniu 2015. Dodatkowo: zdobywcy tytułu Best of Breed, Best of Opposite, Grand Champion
Select Dog and Bitch, Awards of Merit (o ile zostaną przyznane) oraz tytułu Best Bred by Exhibitor (o ile
zostanie przyznany), na jednej z wystaw National Breed Speciality. wybranej przez rodzimy związek
hodowców psów danej rasy i zaakceptowanej przez amerykański związek kynologiczny AKC.
(6) KANADA – Pięć najlepszych psów w rankingu w każdej klasie wybranych zgodnie z obowiązującym
systemem punktacji Dogs in Canada Top Show Dog, opublikowanym na blogu Dogs in Canada. Dodatkowo:
zdobywcy tytułu Best of Breed, Best of Opposite oraz Award of Merit na wystawach National Specialities
zatwierdzonych przez kanadyjski związek kynologiczny Canadian Kennel Club. A także wszyscy zwycięzcy
grupy (lokaty od 1 do 4 w każdej klasie) na wystawie Purina National Dog Show w sierpniu 2015.
(7) AUSTRALIA – W 2015 roku w każdym z ośmiu stanów wybrano jedną wystawę. Zwycięzcy w klasie
młodzieży (psy i suki) oraz zdobywcy tytułu Najlepszego Dorosłego Psa oraz Najlepszej Dorosłej Suki na
każdej z wybranych wystaw uzyskują kwalifikację.
(8) JAPONIA – Zdobywcy tytułu Best King oraz Best Queen, a także – w klasie młodzieży – Best Junior King
oraz Best Junior Queen na wystawie FCI Asian International Championship Show 2015 w Tokio.
(9

NOWA ZELANDIA - Zwycięzcy w klasie młodzieży (psy i suki) oraz zdobywcy tytułu Najlepszego Dorosłego
Psa oraz Najlepszej Dorosłej Suki na wystawie NZKC National Show.

(10) GUERNSEY – Wszyscy zwycięzcy grup, zdobywca tytułu Najpiękniejszego Szczenięcia Wystawy,
Rezerwowego Najpiękniejszego Szczenięcia Wystawy, Najpiękniejszego Weterana Wystawy oraz
Najpiękniejszego Juniora Wystawy na wiosennej, jesiennej oraz zimowej edycji Open Show 2015.
(11) JERSEY – Wszyscy zwycięzcy grup, wszyscy zwycięzcy w klasie szczeniąt, wszyscy zwycięzcy w klasie
młodzieży oraz Najpiękniejszy Weteran Wystawy na trzech nominowanych wystawach Championship Show
2015.
(12) BERMUDY – Wszyscy zwycięzcy grup, zdobywca tytułu Najpiękniejszego Szczenięcia Wystawy oraz
Najpiękniejszego Weterana Wystawy na corocznych wystawach All Breed International Championship
Shows 2015 (Devonshire).
(13) HONG KONG – Zdobywcy tytułu CAC (psy i suki) w kategoriach wszystkich ras uznawanych przez Kennel
Club na wystawie International Championship Show 2015, Hong Kong.

Dodatkowe wytyczne w zakresie kwalifikacji:
a. ZGŁOSZENIE NA WYSTAWĘ CRUFTS 2016 W DOWOLNEJ KLASIE W REJESTRZE RAS IMPORTOWANYCH

Dopuszczalne jest zgłoszenie psa, który zdobył tytuł Zwycięzcy Psa/Suki (Best of Sex) lub Rezerwowego
Zwycięzcy (Reserve Best of Sex) lub któremu przyznano lokaty wymienione poniżej w klasach Rejestru Ras
Importowanych na wystawach General lub Group Championship, które odbyły się w okresie między 19 stycznia
2015 a 18 stycznia 2016 roku.
i. Pierwsza, druga lub trzecia lokata w klasie szczeniąt
ii. Pierwsza, druga lub trzecia lokata w klasie młodzieży
iii. Pierwsza, druga lub trzecia lokata w klasie Post Graduate
iv. Pierwsza, druga lub trzecia lokata w klasie otwartej
Poniżej znajduje się wykaz ras, których dotyczą niniejsze wytyczne (ras uznanych prowizorycznie przez Kennel
Club):
PSY GOŃCZE

Chart Afrykański (Azawakh) Basset Gaskoński
Posokowiec Bawarski Duży Gończy Gaskoński
Gończy Bretoński Gończy Włoski
PSY MYŚLIWSKIE

Gryfon Korthalsa Wyżeł Portugalski
Wyżeł Słowacki Szorstkowłosy
PSY UŻYTKOWE

Jindo Nagi Pies Meksykański
PSY PRACUJĄCE

Entlebucher Duży Szwajcarski Pies Pasterski
PSY PASTERSKIE

Owczarek z Bergamo Owczarek Węgierski Pumi
Szwedzki Lapphund
b. ZGŁOSZENIE NA WYSTAWĘ CRUFTS 2016 W SPECJALNYCH KLASACH DLA PSÓW PRACUJĄCYCH MYŚLIWSKICH.

Do konkursu w specjalnych klasach dla poszczególnych ras psów pracujących myśliwskich dopuszczalne jest
zgłoszenie psa, któremu w przeszłości przyznano świadectwo Pracującego Psa Myśliwskiego, świadectwo
Kennel Club Show Gundog Working Certificate lub dyplom bądź świadectwo w zawodach terenowych
organizowanych zgodnie z zasadami organizacji uznawanej przez Kennel Club.
c. ZGŁOSZENIE NA WYSTAWĘ CRUFTS 2016 W RAMACH PROGRAMU DOBRY PSI OBYWATEL (GOOD CITIZEN DOG).

Świadectwo potwierdzające uzyskanie co najmniej brązowej odznaki w programie Good Citizen Dog. Na żądanie
organizatorów należy okazać świadectwo podczas wystawy. Uwaga: PSY ZGŁASZANE DO KONKURSU W TEJ
KATEGORII MUSZĄ ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO UDZIAŁU W WYSTAWIE NA ZASADACH OGÓLNYCH.
(Pełna lista wymogów kwalifikacyjnych znajduje się pod adresem www.crufts.org.uk/dogexhibitors).
Dodatkowe uwagi dotyczące kwalifikacji do wystawy
1. Klasa rasy ogranicza się do jednej rasy.
2. W przypadku klas ocenianych na wystawie Crufts 2016 objętych ograniczeniem wiekowym, wiek psa obliczany
jest do dnia 10 marca 2016 roku.
3. Nie ma możliwości zgłoszenia w trybie „Poza konkursem”.
4. Psy kwalifikujące się po dniu 4 stycznia 2016 roku mogą być zgłaszane wyłącznie drogą internetową.
5. Pełna lista wystaw kwalifikujących do udziału w Crufts 2016 znajduje się pod adresem
www.crufts.org.uk/dogexhibitors.
6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń:
• Poniedziałek 4 stycznia 2016 (decyduje data stempla pocztowego)
• Poniedziałek 18 stycznia 2016 (przez Internet)

