
Załącznik do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych
TYTUŁY
1. Przyznawanie tytułów dla psów/suk ras wymienioneych w punkcie 2 niniejszego załącznika, występujące w kilku, 
ocenianych oddzielnie, odmianach np. umaszczenia, szaty, wielkości

Wniosek Zwycięzca Młodzieży może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) pies/suka ,  
które uzyskają w klasie młodzieży ocenę doskonałą i lokatę pierwszą w każdej odmianie np. umaszczenia, szaty, 
wielkości.

W porównaniu Zwycięzców Młodzieży psa/suki wybiera się Najlepszego Młodzieżowego Psa/Najlepszą 
Młodzieżową Sukę, na wystawach klubowych pies i suka uzyskują tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Klubu . Wyboru 
tego sędzia dokonuje: psy - po ocenie klasy młodzieży psów, suki – po ocenie klasy młodzieży suk.

Wniosek CWC może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) pies/suka ,  które uzyskają w 
klasie pośredniej, otwatrej, użytkowej, championów  ocenę doskonałą i lokatę pierwszą w każdej odmianie np. 
umaszczenia, szaty, wielkości.

Tytuł Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka mogą otrzymać, psy i suki z ocenami doskonałymi, 
pierwszymi lokatami i wnioskiem CWC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, konkurując ze sobą w 
tzw. porównaniu.  Na wystawach klubowych pies i suka uzyskują tytuł Zwycięzca Klubu.

Wniosek Najlepszy Weteran  może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) pies/suka ,  
które uzyskają w klasie weteranów ocenę doskonałą i lokatę pierwszą w każdej odmianie np. umaszczenia, szaty, 
wielkości.

W porównaniu Najlepszych Weteranów psa/suki wybiera się Najlepszego Weterana Psa/Najlepszą Weterankę Sukę 
na wystawach klubowych pies i suka uzyskują tytuł Zwycięzca Klubu Weteran  . Wyboru tego sędzia dokonuje: psy - 
po ocenie klasy weteranów psów, suki – po ocenie klasy weteranów suk.

Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB) i Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS) 
O tytuł ten konkurują: 
Najlepszy Młodzieżowy Pies, Najlepsza Młodzieżowa Suka 
Najlepszy Dorosły Pies i Najlepsza Dorosła Suka 
Najlepszy Weteran Pies i Najlepsza Weteran Suka
Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB), sędzia wybiera Zwycięzcę Płci Przeciwnej (BOS). 
Następnie wyłaniany jest Najlepszy Junior w Rasie spośród Najlepszy Młodzieżowy Pies i Najlepsza Młodzieżowa 
Suka oraz Najlepszy Weteran w Rasie z porównania Najlepszy Weteran Pies i Najlepsza Weteran Suka. 

Na wystawach klubowych: 
Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB) i Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS) 
O tytuł ten konkurują:  
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu pies i suka
Zwycięzca Klubu pies i suka
Zwycięzca Klubu Weteran pies i suka
Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB), sędzia wybiera Zwycięzcę Płci Przeciwnej (BOS). 
Następnie wyłaniany jest Najlepszy Junior w Rasie oraz Najlepszy Weteran w Rasie .

2. Wykaz ras ocenianych  oddzielnie w różnych odmianach np. umaszczenia, szaty, wielkości
a)   na wystawach klubowych i specjalistycznych

• Buldog francuski: 
 pręgowane, płowe, łaciate (brindle, fawn, white spotting)

• Cavalier King Charles Spaniel:  
 blenheim, ruby, tricolor, czarne podpalane,( blenheim, ruby, black and tan, tricolour) 

• Mops: 
płowy,  czarny (fawn, black)

• pudle wszystkie wielkości:
biały, brązowy, czarny, srebrny, płowy (white, brown, black, grey, fawn)

b)  wystawach międzynarodowych, klubowych, specjalistycznych i krajowych.

• pudle wszystkie wielkości:
biały, brązowy, czarny, srebrny, płowy (white, brown, black, grey, fawn)


