KONKURENCJE HODOWLANE
Warunkiem zorganizowania wszelkich konkurencji jest wystawienie minimum dwóch
konkurujących grup. Pies Reproduktor oraz Suka Hodowlana nie muszą być obecne na
wystawie. Hodowca lub właściciel reproduktora ma prawo do wystawienia
reprezentacyjnej grupy potomstwa według własnego uznania.
NAJLEPSZA HODOWLA (BEST KENNEL) – Słupsk 2018 – Oceniane są grupy uformowane z
minimum 4 potomków (zgłoszonych do katalogu), z co najmniej 2 miotów reprezentujących daną hodowlę
- bez względu na płeć, umaszczenie i klasę, do której zostały zgłoszone.

NAJLEPSZA SUKA HODOWLANA (BEST BROOD BITCH) – Słupsk 2018 – Oceniane są
grupy uformowane z minimum 3 zgłoszonych na wystawę potomków, z co najmniej 2 miotów, niezależnie
od płci, umaszczenia i klasy, w której mają występować. Nie biorą udziału w konkurencji grupy mniej
liczne.

NAJLEPSZY REPRODUKTOR (BEST STUD DOG) – Słupsk 2018 – Oceniane są grupy 5
zgłoszonych na wystawę potomków danego reproduktora z minimum 3 miotów i po co najmniej 2 sukach,
niezależnie od płci, umaszczenia i klasy, w której mają występować. W szczególnych przypadkach,
związanych z uniemożliwieniem przeprowadzenia konkurencji, kryterium to może być obniżone do 4
potomków z 2 miotów 2 różnych suk - matek.

NAJLEPSZY POLSKI MIOT (BEST POLISH LITTER) – Słupsk 2018 – Oceniane są grupy
uformowane z minimum 3 zgłoszonych do katalogu potomków z miotów zarejestrowanych w Polsce. W
konkurencji nie biorą udziału grupy mniej liczne.

NAJLEPSZA PARA (BEST COUPLE) – Słupsk 2018 – Parę stanowią wystawiane na danej
wystawie, pies oraz suka tej samej rasy, będące własnością tego samego właściciela(i).

BREEDING COMPETITIONS
In order to arrange any competition is the issue of showing minimum two competing groups.
Stud Dog and Brood Bitch do not have to be present at the show. Breeder or the stud dog's
owner has the right to show a representative group of offspring according to own will.
BEST KENNEL – Słupsk 2018 – Groups of minimum 4 offspring entered to the show from at least 2
litters representing same kennel (regardless of the gender, color and class) are judged in this competition.

BEST STUD DOG – Słupsk 2018 – Groups of minimum 5 offspring of the dog, entered to the show
from at least 3 litters and after at least 2 bitches (regardless of the gender, color and class) are judged in
this competition. In special cases, that prevent arranging this competition, the criterium might be reduced
to 4 offspring from 2 litters and after 2 bitches – dams.

BEST BROOD BITCH – Słupsk 2018 – Groups of minimum 3 offspring of the bitch, entered to the
show from at least 2 litters (regardless of the gender, color and class) are judged in this competition.

BEST POLISH LITTER – Słupsk 2018 – Groups of minimum 3 offspring of litters registered in
Poland. Smaller groups cannot participate in this competition.

BEST COUPLE – Słupsk 2018 – Couple is represented by a male and a female owned by the same
owner(s).
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