Związek Kynologiczny w Polsce
Główna Komisja Szkolenia Psów
REGULAMIN PUCHARU POLSKI OBEDIENCE
Puchar Polski Obedience - jest to coroczna seria zawodów posłuszeństwa,
przeprowadzanych według oficjalnych regulaminów Obedience obowiązujących w
ZKwP, na zawodach, którym Komisja Obedience przyznała status pucharowych.
W konkurencji mogą brać udział psy nierasowe.
1. Punkty do rankingu Pucharu Polski otrzymuje para (przewodnik i
pies) zajmując miejsca od 1 do 10 w klasach 1 lub 2 lub 3, pod warunkiem
uzyskania oceny pozytywnej (oceny niedostateczne i
dyskwalifikacje nie są uwzględniane w rankingu).
2. Nie przewiduje się klasyfikacji pucharowej dla klasy 0.
3. Za 1 miejsce zawodnik otrzymuje 100pkt, za 2 miejsce - 80pkt, za 3 miejsce - 60pkt, za
czwarte miejsce - 50pkt i za 5 miejsce - 40pkt, za szóste – 30pkt, za
siódme – 25pkt, za ósme -20pkt, za dziewiąte – 10pkt, za dziesiąte – 5pkt. Każdy zawodnik
który otrzyma ocenę doskonała dostaje bonus w postaci 20pkt. natomiast zawodnik z oceną
bardzo dobrą 10pkt.
4. Do rankingu Pucharu Polski wliczane są wszystkie prawidłowo zgłoszone i zatwierdzone
zawody PP.
5. Zawodnik, który uzyska największa liczbę punktów zostaje zwycięzcą Pucharu Polski.
6. Podsumowanie Pucharu Polski i wręczenie nagród odbywać się będzie po zakończeniu
ostatnich zawodów pucharowych w danym sezonie.
7. Oddział, który chce, by jego zawody odbyły się w ramach PP, powinien
wystąpić ze stosownym wnioskiem do Komisji Obedience, w terminie
ustalonym przez Komisje na dany rok. Ostateczna decyzja o przyznaniu
zawodom rangi Pucharu Polski Obedience należy do Komisji Obedience.
8. Punktacja pucharowa zliczana jest na podstawie przesyłanych do Komisji
protokółów z zawodów (droga pocztowa, mailowa, faksowa; do wyboru).
9. W poszczególnych zawodach PP w jednym sezonie sędziowie nie mogą się
powtarzać (chyba, że ten sam sędzia jest jednym z dwójki sędziów na
zawodach).
10. Mistrzostwa Polski nie są wliczane do konkurencji pucharowej. Komisja stawia warunek,
by oceny na Mistrzostwach Polski dokonywało 2 sędziów.
Komisja Obedience
Niniejszy regulamin został na wniosek GKSP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZKwP do stosowania
z dniem ogłoszenia.

