Točkovanje za najuspešnejše pse pretekle sezone

Z željo, da bi povečali udeležbo nemških ovčarjev na razstavah in tekmovanjih, ter z
namenom spodbujanja vzreje nemškega ovčarja, KDNOS razpisuje tekmovanje za
najuspešnejšega samca in samico razstavne oziroma tekmovalne sezone. Prav tako
se podeljuje priznanje za najuspešnejše psarne.

1. Splošna pravila
Tekmovanje velja za vsako koledarsko leto posebej. Ob koncu leta se točke
seštejejo, seštevek točk pa da končno uvrstitev. Nagrade se vsako leto podelijo
na redni skupščini društva, prejmejo pa jih trije najvišje uvrščeni v posamezni
kategoriji in tri najvišje uvrščene psarne.
Točke se podeljujejo samo psom iz slovenske vzreje. Lastniki psov morajo biti v
tekmovalnem letu člani KDNOS, sicer se v kolikor pes osvoji nagrado, ta podeli
prvemu naslednjemu, ki je član društva.

2. Točkovanje za najuspešnejše razstavne pse in psarne pretekle
sezone
Pri tekmovanju za najuspešnejšega razstavnega psa se tekmuje ločeno po spolih
psov, ter treh starostnih kategorijah:
- do 12 mesecev
- 12-24 mesecev
- nad 24 mesecev
V primeru, da pes skozi sezono prehaja v višje starostne razrede, se pri končni
umestitvi (v kategorijo) upošteva starost psa na zadnji razstavi, kjer je sodeloval.

V točkovanje se štejejo uvrstitve pridobljene na specialkah za nemške ovčarje v
Sloveniji (oziroma razstavah, ki so pod okriljem KDNOS).
Upoštevajo se lahko tudi uvrstitve iz drugih razstav:
- slovenske CACIB razstave
- tuje vzrejne razstave (“siegershow”)
Upoštevajo se skupno največ tri takšne uvrstitve!
Pri tem mora lastnik psa za doseženo oceno na razstavi CACIB ali tujem siegerju,
sam predložiti ustrezno dokazilo.

Sistem točkovanja za najuspešnejše pse
Za najvišjo oceno v razredu v katerem sodeluje, prejme pes 5 točk (ter za vsako nižjo
oceno, po eno točko manj). Izjema je razred delovnih na specialnih razstavah, kjer
točke za ocene veljajo dvojno. Prav tako prejme pes po 1 točko za vsakega psa, ki je
bil v istem razredu uvrščen za njim.
Na slovenski vzrejni razstavi točke za vse razrede veljajo dvojno.
CACIB razstave in tuji siegerji so ovrednoteni enako - 5 točk za najvišjo oceno (brez
točk za uvrstitev).
Primer:
V ringu 12-18 mesecev, je 7 psov. Pes uvrščen na 4. mesto z oceno “prav dobro”,
dobi 8 točk (5 točk za najvišjo oceno + 3 uvrščeni za njim =8). Pes na 6. mestu z
oceno “dobro” dobi 5 točk (4 točke za oceno prav dobro + 1 uvrščen za njim = 5).
V ringu delovnih samic so 3 psice. Psica, uvrščena na 2. mesto prejme 11 točk (10
za najvišjo oceno + 1 uvrščena za njo = 11). Psica, uvrščena na 3 mesto z oceno
“prav dobro” prejme 9 točk (9 točk za oceno prav dobro + 0 nobena ni uvrščena
za njo = 9).
Pri tekmovanju za uvrstitev psarne, se upoštevajo vse točke oziroma ocene, ki jih
pridobijo psi, vzrejeni v isti psarni.
V primeru ko vzreditelj - lastnik psarne ni član KDNOS, se psarne ne upošteva v
točkovanju. Se pa uvrstitve psov iz te psarne, upoštevajo v individualnem točkovanju
za najuspešnejše pse v posameznih kategorijah.

3. Točkovanje za najuspešnejše pse v delu za preteklo sezono
Psi sodelujejo v različnih kategorijah, ne glede na spol:
-

IGP 1, IGP 2 in IGP 3

-

FPR 1 in FPR 3

-

IGP – FH

IGP 1 in IGP 2
Za tekmovanje po programih IGP 1 in IGP 2 se točke podeljuje za udeležbo na
regijskih in mednarodnih tekmovanjih šolanih psov v republiki Sloveniji.
Prizna se lahko tudi en rezultat iz tekme v tujini (v kolikor se je kdo udeleži), za
katero pa mora tekmovalec sam predložiti ustrezen dokaz.
Točkuje se po doseženem mestu na tekmovanju:
1. mesto – 25 točk
2. mesto – 20 točk
3. mesto – 15 točk
4. mesto – 14 točk
5. mesto – 13 točk
….
17. mesto – 1 točka
Ob tem se mora tekmovalec za to da se uvrsti v točkovanje, v tekmovalnem letu
udeležiti vsaj 3 tekem v Sloveniji po programu v katerem tekmuje.
Za vsako CACIT (mednarodno) tekmo in državno prvenstvo, tekmovalec
avtomatsko poleg že doseženih točk, prejme še dodatnih 10.
IGP 3
Za najuspešnejšega psa po programu IGP 3 se šteje pes, ki je na državnem
prvenstvu šolanih psov uvrščen najvišje. V kolikor bi se zgodilo, da na državni
tekmi ni nobenega člana KDNOS, se za najuspešnejšega šteje kdor je najvišje
uvrščen na tekmi za Drenigov memorial.
Če bi se tudi tu zgodilo, da ni predstavnika KDNOS, pa velja za naujspešnejšega
kdor ima največ tock po sistemu točkovanja kot pri IGP 1 in IGP 2.

IGP – FH, FPR 1, FPR 3
Najuspešnejši pes po programih FPR 1, FPR 3 in IGP – FH je najboljše uvrščen pes
v točkovanju sledarskih tekmovanj programa KzŠ (Komisije za šolanje). Ob tem se
mora udeležiti vsaj polovice vseh organiziranih tekem v tekmovalnem letu.

