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Załącznik nr 10a do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych 

 

ZASADY PRZESUNIĘĆ MIĘDZY ODMIANAMI RAS 

ORAZ ZASADY KOJARZENIA MIĘDZY ODMIANAMI RAS. 

 

I. DOZWOLONE PRZESUNIĘCIA MIĘDZY ODMIANAMI RAS 

 

1. Długość lub gatunek włosa –  ustalanie po ukończeniu 9 miesięcy życia 

 

Owczarek niemiecki krótkowłosy / długowłosy 

Bernardyn krótkowłosy / długowłosy 

Cao da Serra da Estrela krótkowłosy / długowłosy 

Jamnik krótkowłosy / długowłosy (szczenię długowłose po rodzicach krótkowłosych) 

Podengo portugalski szorstkowłosy / krótkowłosy 

Podenco z Ibizy szorstkowłosy / krótkowłosy 

Chihuahua krótkowłosy / długowłosy 

Gryfonik brukselski / belgijski / brabancki 

Rosyjski toy terier długowłosy / krótkowłosy 

 

2. Wielkość / wzrost – ustalanie po ukończeniu 9 miesięcy życia 

 

Szpic niemiecki mały 26 cm +/- 3 cm 

Szpic niemiecki miniaturowy 20 cm +/- 2 cm 

Pudel toy maks. 28 cm 

Pudel miniaturowy 28–35 cm 

Pudel średni 35–45 cm 

 

3. Wielkość / wzrost - ustalanie po ukończeniu 15 miesięcy życia 

 

Nagi Pies Meksykański 

– Miniaturowy 25–35 cm 

– Średni 35–45 cm 

– Standardowy 45–50 cm 

Nagi Pies Peruwiański 

– Miniaturowy 25–40 cm 

– Średni 40–50 cm 

– Duży 50–65 cm 

Podengo Portugalski 

– Miniaturowy 20–30 cm 

– Średni 40–55 cm 

– Duży 55–70 cm 

 

4. Obwód klatki piersiowej – pomiar w wieku powyżej 15 miesięcy 

Jamnik miniaturowy maks. 35 cm 

Jamnik króliczy maks. 30 cm 

 

5. Umaszczenie – ustalane po ukończeniu 9 miesięcy życia 

Puli 

Szpic niemiecki miniaturowy 

Szpic niemiecki mały 
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Szpic niemiecki średni 

Szpic niemiecki duży 

Pudle 

Gryfonik brukselski / belgijski / brabancki 

 

6. Rodzaj noszenia uszu – ustalany po ukończeniu 9 miesięcy życia 

Papillon / Phalene 

 

Uwagi ogólne: 

 

1. Zmiana przynależności do odmiany rasowej może być dokonana wyłącznie raz 

w życiu psa/suki i tylko wówczas, jeżeli dotychczas pies/suka: 

– nie posiada tytułu „Młodzieżowy Champion Polski” w dotychczasowej odmianie rasy, 

– nie posiada tytułu „Champion Polski” w dotychczasowej odmianie rasy, 

– nie posiada kwalifikacji hodowlanych w dotychczasowej odmianie rasy, 

– nie był użyty do hodowli w dotychczasowej odmianie rasy. 

 

2. Przeglądu dokonuje międzynarodowy sędzia kynologiczny po ukończeniu przez psa 

wymaganego minimalnego wieku. 

 

3. Przeglądu można dokonać powyżej, ale nigdy poniżej ustalonej granicy wieku. 

 

4. W przypadku kwalifikacji na podstawie wzrostu (wysokości w kłębie) decyduje 

bezwzględna wartość pomiaru (bez tolerancji). 

 

 

 

II. KOJARZENIA MIĘDZY ODMIANAMI RAS DOZWOLONE WEDŁUG 

UZNANIA HODOWCY 

 

1. Bernardyn krótkowłosy / długowłosy 

2. Cao da Serra da Estrela krótkowłosy / długowłosy 

3. Podengo portugalski szorstkowłosy / krótkowłosy (w obrębie tej samej wielkości) 

4. Podenco z Ibizy szorstkowłosy / krótkowłosy 

5. Gryfonik brukselski / belgijski / brabancki 

6. Chihuahua krótkowłosy / długowłosy 

7. Pudle (wszystkie kolory, w obrębie tej samej wielkości) 

8. Jamniki miniaturowe / królicze 

 

Inne niż wymienione w rozdziale II tego załącznika łączenia między odmianami ras odbywać 

się mogą w drodze wyjątku, za zgodą oddziałowej komisji hodowlanej działającej w 

porozumieniu z klubem rasy – komisją Zarządu Głównego. Główna Komisja Hodowlana jest 

organem odwoławczym od decyzji komisji oddziałowej. W przypadku łączenia między 

odmianami ras wszystkie szczenięta otrzymują metryki z wpisem rasy analogicznym do rasy 

matki. Ustalenia ostatecznej przynależności rasowej dokonuje się zgodnie z Zasadami 
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Ogólnymi, czyli szatę i umaszczenie klasyfikuje się powyżej 9 miesiąca życia, wielkość – 

powyżej 9 lub 15 (w przypadku jamników) miesiąca życia. 


