БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО
КИНОЛОГИЯ
(БРФК)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ
С РАНГ „САС“ & “CACIB”

ИЗЛОЖБИ С РАНГ „САС“

I.

Цел и задачи

Целта на наредбата е да способства за уеднаквяването на изискванията и
критериите при провеждане на всички изложби с ранг САС и провеждани
от БРФК или от членовете на БРФК.
В този смисъл наредбата представлява официален документ и отклонения
от заложените в нея разпоредби могат да бъдат допускани само при
изключителни обстоятелства и единствено с писменото съгласие на БРФК.
БРФК си запазва правото да публикува промени в наредбата по всяко
време.

II.

Основните положения:

Киноложките дружества членове на БРФК организиращи изложби за
всички породи имат право да получат ранг САС на не повече от две от
изложбите които организират.
Породните клубове членове на БРФК имат право да организират само
специализирани изложби за съответната порода/породи за която е
регистриран клуба, имат право да получат ранг САС на не повече от шест
специализирани изложби годишно.
Заявленията за ранг се подават в свободен текст и се изпращат писмено до
офиса на федерацията чийто адрес е публикуван в сайта на федерацията
brfk.bg или по електронен път на имейл office@brfk.bg
Заявленията се подават не по късно от 60 календарни дни преди датата на
събитието.

Заявлението трябва да съдържа пълна информация за предстоящото
събитие, която трябва да съдържа минимум: Дата на провеждане, място на
провеждане съдия/съдии на изложбата.
Организатора е длъжен предварително да се убеди че избраните от него
съдии имат необходимата квалификация и лиценз.
Един съдия може да отсъди не повече от 120 кучета за един ден.
Организаторите на общопордни изложби са длъжни да осигурят отделен
ринг за всеки 50 записани кучета.
Съдии на екстериорни изложби с ранг САС могат да бъдат всички
български съдии имащи лиценз за „Национален съдия“ издаден от БРФК
или съдии от трети страни имащи лиценз за международни съдии от FCI.
В случаите когато се организират общопордни изложби с ранг САС
задължително условие е организатора да се съобрази с календарния план
на БРФК. Изложбите с ранг САС не да съвпадат като дати със вече
оповестени общопородни изложби от календарния план на БРФК.
БРФК може да потвърди ранг на изложбата едва след като провери
квалификацията на съдията/съдиите ако те са регистрирани в България или
когато получи потвърждение от страната която е лицензирала
съдията/съдиите в случаите когато те са от трети страни.
БРФК има право да откаже ранг на изложбата в случай че условията
представени от организатора не отговарят на този регламент или поради
други аргументирани съображения.
Таксите за участие в събитието се определят от организатора.
Организатора заплаща базова такса за ранг на изложба плюс такса за всяко
куче записано в каталога за участие.
Организатора е длъжен да заплати таксите и да предаде всички
необходими документи (копие от съдийския отчет (по образец) с отразени
в него всички присъдени титли, един брой каталог ( в случаите когато за
изложбата има предварително записване)) за да отчета вече проведената
изложба до 30 календарни дни след провеждането и.
Таксите заплащани за ранг на изложбата от Организатора към БРФК се
определят от УС на БРФК.
Всички участници в изложбата трябва да бъдат регистрирани с:
 Име












Регистрационен номер
Номер на микрочип
Цвят
Пол
Възраст
Клас
Баща
Майка
Производител
Собственик

Всички кучета участващи в изложбата трябва да бъдат проверени от
организаторите за наличие на микрочип и неговото съответствие с
предварително подадената информация при регистрацията на кучето.
Кучета без микрочип или с несъответстващ номер на регистрацията не се
допускат до участие.
Организатора е длъжен своевременно да се снабди своевременно с всички
необходими документи за провеждането на изложбата от офиса на
федерацията ( Карнетки за удостоверяване на присъдените титли,
оценителни листа).

III.

Медицинско лице:

По време на провеждане на мероприятието организатора е длъжен да
осигури Ветеринарно-медицинско лице.
IV.









Класове на изложба с ранг САС са както следва за мъжки и женски
кучета едновремнно:
Бебе 3-6 месеца
Подрастващи 6-9 месеца
Млади 9-15 месеца
Междинен от 15 до 24 месеца
Открит навършили 15 месеца до 8 години
Шампиони навършили 15 месеца притежаващи поне един
сертификат за национален шампион от организация членка на FCI
или друга организация която е в договорни отношение с FCI.
Работен над 15 месеца притежаващи поне един работен сертификат
от организация членка на FCI или друга организация която е в
договорни отношение с FCI.

 Ветерани над 8 години
V.

Оценки:

За кучета в класовете БЕБЕ и ПОДРАСТВАЩИ оценките са както следва:
 Много перспективено
 Перспективено
 Неперспективено
За кучета от класовете МЛАДИ, МЕЖДИНЕН, ОТКРИТ, ШАМПИОНИ,
РАБОТЕН И ВЕТЕРАНИ оценките са както следва:






Отличен
Много добър
Добър
Задоволителен
Дисквалефикация

Кучетата се класират от първо до четвърто място за всички класове и при
двата пола само за кучета получили оценка Много перспективен/Отличен.

VI.

Титли:

Титлата САС се присъждана на кучетата получили Отлична оценка и
класирали се най-добро мъжко и най-добро женско куче.
Титлата R-САС се присъждана на кучетата получили Отлична оценка и
класирали се резерв най-добро мъжко и резерв най-добро женско куче.
Титлата JСАС се присъждана на кучета получили Отлична оценка и
класирали се на първо в класа млади.
Титлата R - JСАС се присъждана на кучета получили Отлична оценка и
класирали се на второ място в класа млади.

VII.

Конкурси:

Най-добро Бебе – провежда се измежду двете кучета спечелили първо
място в клас Бебе от двата пола.
Най-добро Подрастващо – провежда се измежду двете кучета спечелили
първо място в клас Подрастващи от двата пола.

Най-добро Младо куче – провежда се измежду двете кучета спечелили
първо място в клас Млади от двата пола.
Най-добър Ветеран – провежда се измежду двете кучета спечелили първо
място в клас Ветерани от двата пола.
Най-добро Мъжко куче – провежда се измежду кучетата спечелили първо
място из между класовете Междинен, Открит, Шампиони, Работен.
Най-добро Женско куче – провежда се измежду кучетата спечелили първо
място из между класовете Междинен, Открит, Шампиони, Работен.
Най-добро Куче на породата – присъжда се на най-доброто куче измежду
кучетата спечелили титлата Най-добро Младо куче, Най-добро Мъжко
куче, Най-добро Женско куче, Най-добър Ветеран.
Резерв Най-добро Куче на породата – присъжда се на второто най-добро
куче измежду кучетата спечелили титлата Най-добро Младо куче, Найдобро Мъжко куче, Най-добро Женско куче, Най-добър Ветеран.
Най-добро куче от противоположния пол - присъжда се на най-доброто
куче от противоположния пол след избиране на Най-добро Куче на
породата измежду кучетата спечелили титлата Най-добро Младо куче,
Най-добро Мъжко куче, Най-добро Женско куче, Най-добър Ветеран. (има
възможност титлите Резерв Най-добро Куче на породата и Най-добро куче
от противоположния да се присъдят на едно и също куче)
Най добра-двойка – участват получили мъжко и женско куче от една
порода на един и същи собственик, кучетата трябва да са получили оценка
отличен. Класират се три двойки от първо до трето място измежду всички
породи.
Най добра Развъдна група - участват най-малко 3 кучета от една и съща
порода получили оценка отличен произведени в един и същи развъдни без
оглед на родствената им връзка или собствеността им. Класират се три
групи от първо до трето място измежду всички породи.
Най-добра група на потомците – участват поне две мъжки или женски
кучета с техните потомства, като броя на участващите кучета трябва да
бъде най-малко 5, всички кучета трябва да са получили оценка отличен от
отсъждането в ринга. Класират се три групи от първо до трето място
измежду всички породи.
Дете с куче – за деца на възраст от 7 до 13 години с кучета преминали
оценка в ринга.

Млад водач – за деца на възраст от 13 до 18 години с кучета преминали
оценка в ринга.
Професионален водач – за водачи навършили 18 години с кучета
преминали оценка в ринга.

ИЗЛОЖБИ С РАНГ “CACIB”
Изложбите с ранг CACIB се органeзират от БРФК съобразно регламента за
провеждане на изложби на FCI.

Настоящият правилник е приет от УС на БРФК на 08.01.2020г. и отменя
изцяло предишния правилник.

