
Regulamin Klubowej Wystawy Owczarków Niemieckich
przy Polskiej Federacji Kynologicznej  

I. Klubowa Wystawa Owczarków Niemieckich  ma na celu ocenę  psów pod względem
cech charakterystycznych dla rasy.

II. W wystawie  mogą  brać  udział  psy  ras:  Owczarek  Niemiecki,  Owczarek  Niemiecki
Długowłosy oraz Owczarek Staroniemiecki.

III. Wystawa  ma  na  celu  wyłonienie  przedstawiciela  najbardziej  odpowiadającego
eksterierowi w poszczególnych klasach w powiązaniu z wyszkoleniem na poziomie PT
(klasa pracująca) oraz minimum PTO (klasa użytkowa).

IV. Regulamin przewiduje dziewięć etapów oceny psów:
1. Ocena psów w klasie baby, wiek: 3 - 6 m-cy, gdzie ocenie podlega tylko eksterier.
2. Ocena psów w klasie szczeniąt, wiek: 6 - 9 m-cy gdzie ocenie podlega tylko eksterier.
3. Ocena psów w klasie młodzieży, wiek: 9 -18 m-cy nie posiadających wyszkolenia, gdzie

ocenie podlega tylko eksterier
4. Ocena psów w klasie pośredniej wiek : 15 - 24 m-cy nie posiadających wyszkolenia,

gdzie ocenie podlega tylko eksterier
5. Ocena psów w klasie otwartej, wiek powyżej 15 m-cy, nie posiadających wyszkolenia,

gdzie ocenie podlega tylko eksterier.
6. Ocena psów w klasie championów ( wymagany certyfikat Championa Krajowego ), nie

posiadających wyszkolenia, gdzie ocenie podlega tylko eksterier.
7. Ocena psów w klasie weteranów wiek powyżej 8 lat. Ocena w klasie weteranów dotyczy

ogólnego wizerunku psa w połączeniu z wybranymi przez właściciela psa elementami
posłuszeństwa lub obrony w zależności od kondycji psa.

8. Ocena psów w klasie pracującej, wiek powyżej 15m-cy, posiadających         
               wyszkolenie PT lub odpowiednik wyszkolenia w  innych organizacjach          
               kynologicznych, gdzie ocenie podlega: 

w części 1 (testy):
- chodzenie przy nodze na smyczy w grupie osób stojących i poruszających 
się,
- wykonywanie komend w marszu: siad, waruj, noga,
- reakcja na strzał 
(minimalna ilość zdobytych punktów do zaliczenia testu to  42/60).
w części 2 (ring):

   -  ocena eksterieru.

Pies/suka,  które nie zaliczyły testów w klasie pracującej  na tej  wystawie  mogą być
pokazane  w klasie  odpowiedniej  do  wieku  bez  wyszkolenia  (klasa  młodzieży,  klasa
pośrednia, klasa otwarta). Ocenie podlega wtedy tylko eksterier.

9. Ocena psów w klasie użytkowej, wiek powyżej 15 m-cy, posiadających  wyszkolenie co
najmniej PTO lub odpowiednik wyszkolenia w  innych organizacjach.

ocenie podlega w części 1 (testy):
- elementy wymagane dla klasy pracującej



              - osaczenie i oszczekanie w kryjówce
              - próba odwagi, atak na pozoranta w ruchu
                (minimalna ilość zdobytych punktów do zaliczenia testu to 84/120).

ocenie podlega w części 2 (ring):
 - ocena eksterieru.

Pies/suka,  które  nie  zaliczyły  testu  w  klasie  użytkowej  mogą  być  pokazane  na
wystawie w klasach nie wymagających wyszkolenia ( ocena tylko eksterieru ).

V. Na Wystawie Klubowej  oceny dokonuje dwóch sędziów:  sędzia  prób pracy i  sędzia
eksterieru. 

VI. Klasy wystawowe:

Baby -  od 3 do 6 m-cy
Szczeniąt - od 6 do 9 m-cy
Młodzieży - od 9 do 18 m-cy ( bez wyszkolenia )
Pośrednia – od 15 do 24 m-cy ( bez wyszkolenia )
Otwarta -  powyżej 15 m-cy ( bez wyszkolenia )
Championów ( certyfikat Championa Krajowego, bez wyszkolenia )
Weteranów - powyżej 8 lat
Pracująca - powyżej 15 m-cy ( wyszkolenie PT )
Użytkowa - powyżej 15 m-cy ( z certyfikatem użytkowości )

VII. Przyznawane oceny:
1. VA PL -  doskonała  wyróżniona  -  najwyższa  ocena  z  możliwych  nadawana  przez

sędziów wybranym psom i sukom tylko w klasach użytkowych na Wystawie Klubowej –
taką  ocenę mogą otrzymać tylko psy /suki  w klasie  użytkowej  po zaliczeniu  testu i
otrzymaniu oceny doskonałej wyróżnionej w klasie. Pozostałe psy/suki otrzymują  ocenę
V PL – doskonałą, SG PL – bardzo dobrą, G PL- dobrą,  B PL- dostateczną, U PL-
niedostateczną.

2. V PL  -  ocena  doskonała  przyznawana,  w  klasie  pracującej  z  zaliczonym testem na
posłuszeństwo  i  otrzymaniu  oceny  doskonałej  w  klasie.  Pozostałe  psy/suki  z  klasy
pracującej otrzymują ocenę SG PL – bardzo dobrą, G PL- dobrą, B PL- dostateczną, U
PL- niedostateczną.

3. SG PL- ocena bardzo dobra, najwyższa w klasie pośredniej, otwartej, championów i
weteranów, pozostałe psy/suki otrzymują ocenę G PL- dobrą, B PL- dostateczną, U PL-
niedostateczną.

4. JSG  PL -  ocena  bardzo  dobra,  najwyższa  w  klasie  młodzieży,  pozostałe  psy/suki
otrzymują ocenę JG PL- dobrą, JB PL- dostateczną, JU PL- niedostateczną.

5. WO - ocena wybitnie obiecująca, najwyższa w klasie baby i szczeniąt, pozostałe oceny
to: O - obiecująca,  M - mało obiecująca.

                      VA PL - doskonała wyróżniona
                      V PL - doskonała
                      SG PL / JSG PL * - bardzo dobra                   
                      G PL / JG PL* - dobra
                      B PL / JB PL* - dostateczna
                      U PL / JU PL* - niedostateczna

 
                      WO - wybitnie obiecująca
                      O - obiecująca
                      M - mało obiecująca



                      *klasa młodzieży

VIII. Tytuły:

KLUBOWY MISTRZ POLSKI
Wybierany z porównania Najlepszy Pies Klubowy i Najlepsza Suka Klubowa
NAJLEPSZY PIES KLUBOWY
Wybierany z porównania VA1 PL w kategoriach ON, OND, OS
NAJLEPSZA SUKA KLUBOWA
Wybierana z porównania VA1 PL w kategoriach ON, OND, OS
ZWYCIĘZCA PSÓW PRACUJĄCYCH
Wybierany z porównania Najlepszy Pies Pracujący i Najlepsza Suka Pracująca
NAJLEPSZY PIES PRACUJĄCY WYSTAWY
Wybierany z porównania V1 PL w klasie pracującej w kategoriach ON, OND, OS
NAJLEPSZA SUKA PRACUJĄCA WYSTAWY
Wybierana z porównania V1 PL w klasie pracującej w kategoriach ON, OND, OS
NAJLEPSZY PIES UŻYTKOWY WYSTAWY
Jedynym kryterium oceny jest ilość zdobytych punktów. W przypadku równej ilości 
punktów o wyborze decyduje wskazanie sędziego prób pracy.
NAJLEPSZA SUKA UŻYTKOWA WYSTAWY
Jedynym kryterium oceny jest ilość zdobytych punktów. W przypadku równej ilości 
punktów o wyborze decyduje wskazanie sędziego prób pracy.

      IX.  Certyfikaty:
 
                       Certyfikaty przyznaje się na zasadach zawartych w Art.76 Regulaminu Wystaw        
                       Psów Rasowych PFK z wyłączeniem pkt. e i f oraz zastępuje się ocenę doskonałą 
                       jako jeden z wymogów uzyskania certyfikatu ocenami najwyższymi dla danej klasy.


