РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАНГЛИСТА НА БРФК

I.

Цели
Националните ранглисти имат информативен характер и
служат за присъждане на титлите:






Топ куче на годината
Топ куче на групата
Топ разплодник на годината – мъжки
Топ разплодник на годината – женски
Топ развъдник на годината

Най-високо класираното се куче родено в български развъдник в
индивидуалната ранглиста за топ куче на година получава правото
да представи България на Световното (Европейското) първенство
на FCI, като разходите по участието му в съответния форум са за
сметка на БРФК.

II.

За дефиниране на този регламент БРФК използва следните
ранглисти според техните дефиниции:

1. Топ куче на годината - отнася се до индивидуалното
представяне на всяко едно куче от участията му в изложби с
ранг САС и CACIB в страната и чужбина.
2. Топ куче на групата – отнася се за индивидуалното
представяне на всяко едно куче от всяка една отделна FCI
група.
3. Топ разплодник на годината – отнася се до поколенията на
всяко едно мъжко куче.
4. Топ разплодна женска на годината - отнася се до поколенията
на всяко едно женско куче.
5. Топ развъдник на годината – отнася се до всички кучета
произведени в съответния развъдник.

III.

Право на участие

Всяко куче родено или регистрирано в България с регистрационен
номер издаден от БРФК участвало в CAC или CACIB изложби
получава точки които се калкулират в ранг листата за съответната
календарна година.

IV.

Присъждане на точки за ранглиста:

1. Точки за ранглистата получават само кучетата отсъдени с
оценка ОТЛИЧЕН.
2. Кучето получава по една точка за всяко куче класирано след
неговото лично класиране.
Пример: Ако кучето е класирано на 4 място в класа си при общо 8
кучета в целия клас , то съответно получава 4 точки тъй като има 4
кучета класирани след него. Ако кучето спечели най-добро куче на
породата а всички кучета от тази порода са били 21, то тогава
кучето ще получи 20 точки и.тн.
3. Кучета получили по ниска оценка от отличен не получават
точки за ранг листата без оглед на класирането им.
4. За класиране в конкурсите (BOG, BIS и.тн.) точки за ранг
листата не се присъждат.
5. Ако кучето е само в ринг поради липса на други представители
на породата точки не се присъждат.
6. За индивидуалното класиране на кучетата, всяко куче трябва
да участва в поне 3 изложби под егидата на БРФК през
календарната година.
7. Всички точки събрани от поколенията на всяко едно мъжко или
женско куче се сумират в полза на родителите на въпросното
куче за определяне на топ производител мъжко и женско куче.

8. Всички точки събрани от кучета произведени от всеки един
развъдник се сумират в полза на развъдника за определяне на
топ развъдник на годината.
9. Кучета произведени от развъдници регистрирани в БРФК но
собственост на чужди граждани носят точки само за топ
производител и топ развъдник на годината но не могат да
участват в индивидуалното класиране.
10 .Данни за резултатите на кучета участващи на изложби в
България които не са организирани пряко от БРФК се води от
организатора на изложбата и се предават на БРФК за да бъдат
отразени в ранг листата.

Данни за резултатите на кучета участващи на изложби в чужбина се
предоставят от собственика или развъдчика на кучето за да бъдат
отразени в ранг листата.
Собственика/развъдчика на кучето е длъжен да предостави
формуляр по образец на БРФК попълнен и заверен от организатора
на съответната изложба.

V.

Коефициенти:

1. Всяка изложба може да носи различен коефициент съобразно
ранга на изложбата.
 Световно и европейско първенство на FCI – коефициент 1.3
 Специализирани изложби за породата с ранг САС –
коефициент 1.2
 Изложби за всички породи с ранг САCIB – коефициент 1.1
 Изложби за всички породи с ранг САC – коефициент 1

VI.

Класиране:

1. Класирането се извършва след сумиране на точките получени
от определено куче за съответната изложба се умножени по
коефициента на изложбата.

2. БРФК публикува периодични резултати от класирането на
всеки 3 месеца.

VII.

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

