
ЗАТВЕРДЖЕНО
През иде нт ВсеукраiЪськоi гро мадськоi орган iзацii

<<Кiнологiч на Спiлка Украiни>>

'/аr.-- Г.Г.онiщенко

IIравила проведення Нацiонального Чемпiонаry УкраiЪи для Грифонiв

f{e полохсення розроблене на ocHoBi та доповнюе Положення про органiзачiю заходiв у
системi BceyKpaiHcbKoi громадськоi органiзацii <Кiнологiчна Спiлка Украiни>>, Полохсення про
монопороднi виставки КСУ.

t. Загальнi Положення

1.1. Нацiональний Чемпlонат Украiни для Грифонiв (далi за текстом - Чемпiонат)
проводиться з метою популяризаl_tii порlд Бельгiйський Грифон, Брюсельський Грифон, Малий
Брабанський Грифон, виявлення найбiльш сучасних тенденцiй у розвитку цих, для визначення
представникiв вказаних порiд, що найбiльше вiдповiдають дiючому стандарту МКФ, вiдбору
бажанtlх породних тl,tпiв, обмiну досвiдом та досягненнями в породах,

1,2, Чемпiонат проводиться раз на plK пiд егiдою Головного Управлiння
BceyKpaiHcbKoi громадськоi органiзаuii кКiнологiчна Спiлка Украiни> (далi за текстом - ГУ
КСУ) у рамках подвiйних або потрiйних мirt<народних виставок собак в м, Киiв.

1 .3. flo участi у Чемпiонатi допускаються собаки порiд Бельгiйський Грифон (ст. 8 l ),
Брюоельський Грифон (ст. 80), Малий Брабанський Грифон (ст.82), заресстрованi в Племiннiй
Книзi чl.t !одатку до Племiнноi Книги краiни - члена МКФ, чи краiни - контракт-партнера
МКФ (АКС - Американський Кеннел Клуб, США; КС - Англiйський Кеннел Клуб,
Великобританlя; СКС - Канадський Кеннел Клуб; Канада).

1.4. Ресстрацiя на Чемпiонат здiйснюеться вiдповiдно до правил та TepMiHiB
реестрацii на BLIcTaBKy, в рамках якоi проводиться Чемпiонат.

1.5. Сулля Чемпiонату признаltасться iз числа суддiв виставкI4, в рамках якоi
проводигься Чемпiонат, на розсуд ii органiзатора.

2, Порядок проведення суддiвства в породних рингах.

2.1 , Сулдiвство собак колtноi породI4 здiйснюсться oкpel\4o. Експертиза проводиться
ЗГiДНО Зi Статтею б Полоrкення про нацiональнi виставки в системi КСУ та присуджуються
оцiнки згiдно зi Статтею 5 того ж Полояtення.



2.2. Виставковi класрt:
-Бебi*з3добмiсяцiв,
- Lfurценята, з б до 9 мiсяцiв.
- Юнiори - з 9 до l В мiсяцlв
- llромiжний - з l5 мiсяцiв до24 пцiсяцrв.
- Вiдкритlrй - з l5 п,riсяцiв.
- Переможцiв - з l5 мiсяцiв.

Щля ресстрацii собак до класу перемолtцiв необхiдно надати сертифrкат КЧК, ПК.lи САС,
Участь у класi Перемохtцiв на Чемпiонатi мо)клива тiльки за умови peccTpauii на нього не
менше 20 собак ycix трьох рiзновидiв,

- Чемпiонiв ВКП - з l5 мiсяцiв.
Беруть участь собаки, якi мають пiдтвердження (сертr.lфiкат, диплом) чемпiона ВКП

буль-якоi краiни - члена tlI.I контрактного партнера МКФ. За вiдсутностi сертифiката собака
автоматично переводиться до вiдкрrлтого класу. Участь у класi Чемпiонiв ВКП наЧемпiонатi
мох(лI{ва тiльки за умови peccTpauii на нього не I\4енше 20 собак ycix трьох рiзновидiв

- Чемпiонiв - з 15 мiсяцiв.
Беруть участь собакL{, що мають титул <Нацiонального Llемпiона краiни - члена ч}l

контрактного партнера МКФ> або титул кlнтерчемпiона МКФ>>. У випадку його вiдсутностl
собака буде автоматиtlно ресструсться у Вiдкритий Клас.

-Ветеранiв*з8рокiв.

?.З На розсул суддi в породах Mo)I(yTb бути прlrсудrкенi:
Бе.пьгiйськилi Грифон - 10хСАС (за yMoBr,r реестраuii на Чемпiонат бlльше 20 собак ycix

трьох порiд разом) або 2хСАС (кращому псу та суцi породи за умови ресстраuii менше 20 собак
ycix трьох порiд разом), 2хJCAC, l хВОВ, l хBOS, l хВВ, l хВР" ] xBJ, lхВV,

Брюсельський Гриt|lон - lOхCAC (за умови peccTpauii наЧемпiонат бiльше 20 собак ycix
трьох порiд разом) або 2хСАС (кращому псу та cyui породи за умови peccTpauli менше 20 собак
ycix трьох порiд разом), 2хJСдС, l хВоВ, l хBOS, l хВВ, lxBP, l xBJ, l хВV.

Ма.пнй БрабанськиГr Гриr|lон - l0хCAC (за yMoBlr ресстрацii на Чемпiонат бiльше 20
собак ycix трьох порiл разом) або 2хСАС (кращому псу та сушi породи за умови peccTpauii
менше 20 собак ycix трьох порlд разом), 2хJCAC, lхBOB, l хBOS, [хВВ, 1хВР, 1xBJ, 1хВV.

В кохсный породi може бути прlасуд)кена вiдповiдна кiлькiсть резервних нагород.

2.4. На розсул суддi мояtуть бути присудrltенi TaKi титули в окремих породах.

- Кращий Бебi Породи на Чемпiонатi УкраiЪи - Обираеться порiвнянням пса i суки
перемоrкчiв класу бебi.

Кращi бебi в oKpeмlrx породах беруть участь у кoнKypci на звання кКращий бебi
Чемпiонату>.

* Краще Цуценя Породи на Ч,емпiонатi Украiъи - обира€ться порiвнянням пса i суки
перешlохсцiв класу цуценят.

Кращi цуценята в окремих породах берчть участь у KoHKypci на звання кКраще I\rценя
Чемпiонату>>.

- Кращий Юнiор Породи на Чемпiонатi Украiни - Обираеться порiвнянням пса i суки
перемоrt<чi в класу юн iopiB

КРащi Юнiори в окремих породах беруть участь у KoHKypci на звання <Кращий Юнiор
Чемпiонату>.

Кращi Юнiори Породr.r (пес та сука) отрrамують титул к,Юний Чемпiон Породи>
- Кращнй Ветеран Породи на Чемпiоllатi УкраiЪи - Обирасться порiвнянням пса i суки

перемоrrtшiв класу BeTepaHiB.



Кращi ветерани в окремих породах беруть участь у KoHKypci на звання <Кращий Ветеран
Чемпiонаry>.

КращiВетерани Породи (пес та сука) отримують титул <Ветеран Чемпiон Породи>

- Кращий пес Породлr на Ч.емпiонатi УкраТни - Обирасться порiвнянням перемо>tсцiв

класiв промiхсного" вiдкритого, перемоltсцiв, чемпiонiв, чемпiонtв ВКП серел псiв породи

- Краща сука Породи на Чемпiонатi Украiни - Обирасться порiвнянням перемо>кцiв
класiв промiхtного, вiдкрлlтого, перемоllсцiв, чeMпioHiB, чемпiонiв ВКП серед сук породи.

Кращi Пео та Сука Породи отримують титул кЧемпiон Породи>
- ВОВ (КПП - кращий представник породи) - Обирасться порiвнянням кращих пса iсуки

породи.

- BOS (кращий представник породI{ протиле)t(ноi cTaTi) * присуд)I(усться при порlвняннi
кращих пса та суки собацi протилеlкноi cTaTi вiдносно собаки, який oTpt,tMaB тt{тул ВОВ

2.5. В кохtному породноlr4у ринзi мох<уть проводитися додатковi конкурси (за умови
наявностi хоча б двох учасникiв в ко)(ног\,Iу KoHKypci в ко>кнiй лоролi):

- <Краща Племiнна Пара породи) - пес i сука однiсi породи, що нале)(ать одному
власнику.

- <Краща Племiнна Група породи) * включас три або, максимум, п'ять собак однiсi
породи незале)кно вiд cTaTi розведення одного заводчика (одна заводська приставка)" HaBiTb
якщо вони йому не належать на даний MoIvleHT;

- <Кращrrй Плiдник породи) - батько або пцати з, щонайменше, трьома або, максимум,
п'ятьма нащадкамрr (перше поколiння, сини/дочки).

3. Порядок проведення суддiвства у порiвня.пьному ринзi

З,l. Пiсля завершення суддlвства в окреl\,1их породах та обрання Кращого Бебi,
Кращого Цуценя" Кращого Юнiора, Кращого Ветерана та Кращого представника ycix трьох
порiл окремо. проводиться порiвняльнlIх ринг на визнаIIення вiдповiдних перемо)l(цiв усього
Чемпiонату.

3.2. На розсул суддi Mo>lcyTb бути присудженi TaKi титули в порiвняльному ринзi:
- Кращий Бебi Чемпiонаry обирасться iз трьох собак - Кращих Бебi в породах

Бельгi йський Грифо н, Б рюсельськ и й Гри фон, Мал и l"t Брабан ськ и й Гри фон
- Краще Цуценят Чемпiонату обирасться iз трьох собак - Кращих Цуценят в породах

Бельгiйський Грифон, Брюсельський Грифон, Малий Брабанський Грифон
- Кращий Юнiор Чемпiонаry обирасться iз трьох собак - Кращих Бебi в породах

Бельгiйський Грифон, Брюсельський Грифон, Малий Брабанський Грифон
- К;rащrrй Г,РИФОН Чемпiонаry року обирасться iз трьох собак, якi отримали,гитул

КращиЙ Представник Породи в породах Бельгiйський Грифон, Брюсельський Грифон, Малий
Брабанський Грифон.

3.3. Титул <Краща Племiнна Пара Чемпiонату) отримуе переможець порiвняння
Кращих Племiнних Пар Ko>кHoi oKpeMoi породи (опщо таких конкурс провод1.1вся) або
порiвнянням Племiнних Пар * представнIлкiв ycix трьох порiд одразу ("пщо вiдповrдний
конкурс в окремих породах не проводився),

Аналогiчно визначаються кКраща П,.пемiнна Група Чемпiонату> та кКращий Плiдник
Чемпiонаry>,




