OCENE, NAZIVI in RAZREDI NA RAZSTAVAH

VRSTE RAZSTAV:
CAC razstava: državna razstava
CACIB razstava: mednarodna
Specialka: razstava za določene pasme oz. določene pasemske skupine

FCI SKUPINE:
FCI I – Pastirski in ovčarski psi
FCI II – Pinči šnavcerji, molosi in švicarski planšarski psi
FCI III – Terierji
FCI IV – Jazbečarji
FCI V – Špici, polarni in pratipski psi
FCI VI – Goniči in krvosledci
FCI VII - Ptičarji
FCI VIII – Prinašalci, šarivci in vodni psi
FCI IX – Družni psi
FCI X - Hrti

RAZREDI:
V Sloveniji obstajajo naslednji razredi:
•

Mladiči
o Baby ali Minor Puppy (od 4 do 6 mesecev) - razred v nekaterih državah ne
obstaja, v drugih pa traja od 3-6 mesecev starosti

o Najmlajši ali Puppy (od 6 do 9 mesecev)
•

Mladi – Junior (od 9 do 18 mesecev)

•

Vmesni – Intermedia (od 15 do 24 mesecev)

•

Zreli – Open (nad 15 mesecev, do 8 let)

•

Delovni – Working (pogoj za prijavo v razred delovni je priloga delovnega certifikata, ki
ga je izdala matična kinološka zveza)

•

Prvaki – Champion (pogoj za prijavo v razred je priloga državnega ali mednarodnega
prvaštva)

•

Veterani – Veteran (nad 8 let)

Psi v pasmi tekmujejo ločeno po spolu in starosti!

NAZIVI IN OCENE:
•

V razredu mladičev in najmlajših:
o Ocene: ZELO PERSPEKTIVNO, PERSPEKTIVNO, NEPERSPEKTIVNO
o Nazivi: BOB Puppy ali BOB Baby, BIS Puppy ali BIS Baby
o Pes in psica, ki sta prijela oceno zelo perspektiven 1, tekmujeta za najlepšega
mladička pasme (BOB Puppy oz. BOB Baby). BOB Puppy/Baby se kvalificira v
zaključen izbor BIS Puppy/Baby, kjer izbirajo med vsemi pasmami, najlepše 3
mladičke celotne razstave. Najlepši mladič celotne razstave dobi naziv BEST IN
SHOW Puppy oz. Baby

•

V razredu mladi:
o Ocene: ODLIČNO, PRAV DOBRO, DOBRO, ZADOSTNO, NEZADOSTNO
o Nazivi: JCAC, JBOB, JBOG, JBIS
o Pes in psica, ki sta prejela oceno Odlično 1. LAHKO prejmeta naziv PRVAK RAZREDA
MLADIH (PRM) oz. v JCAC. Med seboj nato tekmujeta za najlepšega mladega psa
pasme oz. naziv JUNIOR BEST OF BREED (JBOB). JBOB pes/psica se kvalificirata v
zaključen izbor Junior BIS, kjer izbirajo med vsemi pasmami (največkrat po FCI
Skupinah – najlepši mladi pes FCI skupine prejme naziv JBOG), najlepše 3 mlade pse
razstave. Prejmejo naziv JUNIOR BEST IN SHOW 1.,2.,3..

•

V razredu vmesni, odprti oz. zreli, delovni in prvaki:

o Ocene: ODLIČNO, PRAV DOBRO, DOBRO, ZADOSTNO, NEZADOSTNO
o Nazivi: CAC, RCAC, CACIB, RCACIB, BOS, BOB
o V vsakem od zgoraj naštetih razredov pes in psica, ki sta prejela oceno Odlično 1.
LAHKO prejmeta naziv CAC.
o

Pes in psica, ki sta prejela oceno Odlično 2. pa prejmeta naziv rCAC (rezervni CAC,
ki velja kot CAC v kolikor je pes, ki je prejel CAC že potrjen šampion države. Torej se
lahko rezervni CAC uveljavlja za šampionat kot navaden CAC).

o Psi iz zgoraj naštetih razredov, ki so prejeli naziv CAC na mednarodnih (CACIB)
razstavah, tekmujejo poleg naziva CAC TUDI za naziv CACIB. Ta je podeljen le enemu
samcu in eni samici.
o Enako kot pri rCACu se podeljuje tudi rCACIB, ki ima enak namen kot rCAC.
o BOS pomeni BEST OF OPPOSITE SEX ali Najlepši pes nasprotnega spola. Za ta naziv
tekmuje mladi pes z nazivom JCAC, odrasli z nazivom CACIB in veteran.
o Na državnih razstavah pa tekmujejo za BOS vsi psi s CAC nazivom, JCAC in veteran.
Še vedno ločeni po spolu.
o BOB ali BEST OF BREED pomeni najlepši pes pasme. Za ta naziv tekmujejo: Pes z
nazivom CACIB, psica z nazivom CACIB, mladi pes/psica z nazivom JBOB in pa
Veteran BOB.
•

Vsi psi, ki so dosegli naziv BEST OF BREED(BOB), tekmujejo v finalnem izboru, ki običajno
poteka popoldan. Psi najprej tekmujejo v izboru za najlepše 3 v FCI skupini (naštete zgoraj).
Najlepši trije dobijo naziv: BEST OF GROUP 1.,2.,3.

•

Psi z nazivom BEST OF GROUP 1. pa tekmuje med 10 zmagovalci FCI skupin za naziv BEST
IN SHOW (ponovno 1.,2.,3., včasih tudi le 1., 2.).

-

Za šampionate se zbirajo nazivi JCAC, CAC in CACIB.

-

Za mladinske šampionate se zbirajo nazivi JCAC. Vsaka država pa ima drugačne pogoje.
Nekatere zahtevajo 2x JCAC, nekatere oz. večinoma pa 3x JCAC, z izjemo Italije, ki
zahteva 6x JCAC.

-

Za odrasle državne šampionate, se zbirajo nazivi CAC. Nekatere države zahtevajo
3xCAC, večinoma 4x CAC lahko pa tudi več (ponovno Italija 6x). Za nekatere države pa
tudi velja, da zahtevajo med prvim doseženim CAC in zadnjim doseženim CAC eno leto.

-

CACIB nazivi pa so pomembni za mednarodni šampionat. Potrebno je zbrati 4x CACIB v
vsaj 3 različnih državah. Med prvim in zadnjim pa mora miniti eno leto.

ŠE NEKAJ KRATIC VEZANIH NA ŠAMPIONATE:
•

Multi JCH – večkratni mladinski prvak (najmanj 3xJCH)

•

Multi CH – večkratni državni prvak (najmanj 3xCH)

•

(Junior) Club winner – (mladinski) klubski prvak, podeljen najlepšemu psu in psici na
specialni oz. klubski razstavi

•

(Junior) BISS – (Junior) Best in show specialne razstave

Lahko se prijavite na katerokoli razstavo ne glede na to ali je CAC ali CACIB razstava. Razlika je
le v tem, katere nazive se lahko pridobi na kateri razstavi. Prav tako se lahko prijavite na
razstave v SLO ali v tujini, ne rabite najprej zaključiti šampionata ene države temveč lahko
delate več držav hkrati.

