WYSTAWIANIE I PREZENTACJA PSÓW W WIELKIEJ
BRYTANII
Od uczestników wystaw psów w Wielkiej Brytanii oczekuje się przestrzegania najwyższych
standardów, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Kennel Club (patrz punkt F3
Regulaminu wystaw KC).
PREZENTACJA PSÓW

Wystawcom podczas prezentacji nie wolno podnosić psów za ogon i smycz. Takie zachowanie jest
niedopuszczalne. Należy pamiętać, że praktyka ta uznawana jest za brutalne obchodzenie się z psem i podlega
zgłoszeniu Komisji zgodnie z punktem F11 Regulaminu Wystaw KC.
KLATKI/KOJCE

Na wystawie Crufts obowiązuje zakaz korzystania z klatek/kojców wyposażonych w podwieszane druciane
podłogi, uniemożliwiające psu siedzenie bezpośrednio na podstawie klatki. Ponadto każdy wystawca odpowiada
za oznakowanie klatki/kojca we własnym zakresie.
PSY POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI

Wystawa Crufts jest otwarta dla publiczności, dlatego ze względów bezpieczeństwa nie należy ani na chwilę
pozostawiać psów bez opieki na stanowiskach ani w żadnym innym miejscu.
RASY KATEGORII 3 NA WYSTAWIE CRUFTS

Kennel Club stawia na pierwszym miejscu zdrowie i dobrostan psów oraz dba, aby w wystawach brały udział
oraz wygrywały nagrody wyłącznie zdrowe psy.
W przypadku ras należących do Kategorii 3 potwierdzenie przyznania tytułu Zwycięzca Rasy (BOB) zależy od
pozytywnego wyniku badania przez urzędowego lekarza weterynarii zatrudnionego przez organizatora wystawy
Crufts.
Jeżeli wynik badania będzie negatywny, pies nie zostanie dopuszczony do konkursu w danej grupie (patrz punkt
F(1)27.a. Regulaminu Wystaw KC). Do Kategorii 3 przypisane są następujące rasy (patrz punkt F(1)27.a.
Regulaminu Wystaw KC).
Basset Hound Bloodhound
Buldog Chow Chow
Dogue de Bordeaux Owczarek Niemiecki
Mastif Mastif Neapolitański
Pekińczyk Mops
Shar Pei Bernardyn
PRZYGOTOWANIE PSÓW

W czasie wystawy zabronione jest traktowanie szaty jakimikolwiek środkami zmieniającymi jej naturalny
kolor, strukturę lub objętość. To samo dotyczy środków zmieniających naturalny kolor innych zewnętrznych
części ciała psa – ich obecność w czasie wystawy jest zakazana.
Żadne inne substancje (poza wodą) wykorzystywane podczas przygotowywania psa do wystawy nie mogą
pozostać w jego szacie ani na innych częściach ciała w czasie wystawy (patrz punkt F(B) Regulaminu Wystaw
KC).
PODRÓŻ Z PSEM

Wystawcy Crufts zobowiązani są zapewnić, by ich psy spełniały wszystkie warunki wjazdu na terytorium Wielkiej
Brytanii. W przypadku psów przywożonych z określonych państw procedura ta może trwać wiele miesięcy
poprzedzających podróż do Wielkiej Brytanii na wystawę Crufts. Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.defra.gov.uk/take-pet-abroad.
Jeżeli powrót psa z wystawy Crufts do kraju uzależniony jest od posiadania przez niego świadectwa zdrowia,
świadectwa tego nie mogą wystawić weterynarze pracujący jako ochotnicy w wystawowym Centrum Weterynarii.
Jednakże organizatorzy, w ramach udogodnień dla wystawców, zapewniają codziennie obecność lekarza
weterynarii z kliniki weterynaryjnej 608 Veterinary Group, uprawnionego do wystawiania świadectw zdrowia.
Z usługi tej można będzie skorzystać w godzinach 16:00-17:30 codziennie w Centrum Weterynarii (odpłatnie).
Koszt badania i wystawienia świadectwa wynosi 45 GBP. Płatność wyłącznie gotówką, weterynarze nie honorują
czeków ani kart płatniczych. Termin wizyty można ustalić o dowolnej porze w Centrum Weterynarii.

PSY Z KOPIOWANYM OGONEM

Psy, u których kopiowanie ogona przeprowadzono przed 6 kwietnia 2007 roku. Jeżeli u Państwa psa
przeprowadzono kopiowanie ogona w Wielkiej Brytanii lub za granicą przed 6 kwietnia 2007 roku, pies może
zostać dopuszczony do wystawy Crufts.
Psy, u których kopiowanie ogona przeprowadzono 6 kwietnia 2007 roku lub później. Jeżeli u Państwa psa
przeprowadzono kopiowanie ogona 6 kwietnia 2007 roku lub później, zgodnie z obowiązującym prawem pies nie
może zostać dopuszczony do wystawy Crufts.
PSY Z PRZYCIĘTYMI USZAMI

Obowiązuje całkowity zakaz prezentacji psów z przyciętymi uszami na wystawach organizowanych przez Kennel
Club (patrz punkt B19 Regulaminu Wystaw KC).
STOJAKI DO NAUKI POSTAWY WYSTAWOWEJ

Obowiązuje zakaz korzystania ze stojaków na wystawie Crufts.
PSY POZOSTAWIONE W POJAZDACH

Jeśli pies będzie zostawiony w pojeździe i wystąpią u niego objawy stresu i niepokoju, niezwłocznie zostaną
podjęte odpowiednie kroki.
REJESTRACJA W KENNEL CLUB – DOPUSZCZENIE DO KONKURSU (AUTHORITY TO COMPETE, ATC)

Aby można było zaprezentować psa na wystawie Crufts, musi on mieć numer wpisu do rejestru Kennel Club lub
numer dopuszczenia do konkursu (Authority To Compete Number, dalej numer ATC).
Pies, który nie ma numeru ATC, nie może zostać zgłoszony do konkursu na wystawie Crufts.
Wnioski o nadanie numeru ATC przypadku psów zgłaszanych na wystawę Crufts muszą zostać nadesłane do
Kennel Club najpóźniej do dnia 23 grudnia 2015 roku. Po upływie tego terminu organizatorzy nie gwarantują
nadania numeru ATC.
W celu złożenia wniosku należy wypełnić Formularz nr 14 – Wniosek o nadanie numeru dopuszczenia do
konkursu (ATC) www.thekennelclub.org.uk/media/8906/form14.pdf
KODEKS POSTĘPOWANIA KENNEL CLUB

Kennel Club opracował Kodeks Postępowania, zawierający wytyczne dla wystawców, jakich zachowań oczekują
od nich organizatorzy i inni wystawcy (patrz punkt F3 Regulaminu Wystaw KC).
Kodeks Postępowania Kennel Club opracowany został w celu określenia zasad obowiązujących wszystkich
uczestników wydarzeń organizowanych przez Kennel Club.
Zasady określone w punktach poniżej nie są wyczerpujące, należy je uzupełnić o odpowiednie postanowienia
regulaminu opublikowane w Roczniku Kennel Club. Naruszenie poniższych postanowień może skutkować
skierowaniem wniosku do Komisji Generalnej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego zgodnie
z Regulaminem Kennel Club.
• Wszystkie psy muszą wykazywać się właściwym usposobieniem, aby umożliwić sędziom przeprowadzenie
oceny, niezależnie od wsparcia wystawcy.
• Psy o skłonności do agresji nie mogą być dopuszczane do konkursu.
• Obowiązuje zakaz sparingów między psami w ringu.
• Zachowanie – uczestnicy mają obowiązek – zarówno względem własnych psów, jak i współuczestników –
zapewnienia przyjaznej i ciepłej atmosfery na wystawach. Od uczestników oczekuje się współpracy oraz, przede
wszystkim, dołożenia starań na rzecz stworzenia bezpiecznego otoczenia, w którym wszyscy będą mogli miło
spędzić czas.
• Sportowe zachowanie – uczestnicy zobowiązani są przez cały czas odpowiednio się zachowywać, przestrzegać
dobrych manier oraz okazywać szacunek współuczestnikom wystawy, organizatorom oraz sędziom.
• Wystawcom wolno nawiązać kontakt słowny z sędzią po zakończeniu oceny, w sposób uprzejmy i
profesjonalny.
• W żadnym wypadku nie będzie tolerowane zachowanie obraźliwe lub agresywne wobec innych uczestników
wystawy, w tym sędziego, współwystawców, organizatorów wystawy lub pracowników innych służb (więcej
informacji na ten temat w dziale poświęconym zastraszaniu).
• Nie wolno przeszkadzać sędziom w trakcie przeprowadzania oceny psa.
• Zgodnie z przepisami prawa w halach wystawowych obowiązuje całkowity zakaz palenia.

• Podczas prezentacji psa lub w trakcie przeprowadzanej oceny należy wyłączyć telefony komórkowe.
• Jeżeli w wystawie uczestniczą dzieci, nie należy zezwalać im na głaskanie psów, o ile właściciel psa nie wyraził
na to zgody. Rodzice mają obowiązek nadzorowania swoich dzieci i muszą w każdej chwili wiedzieć, gdzie
przebywają i co robią. Szczególną uwagę należy zachować w okolicach stanowisk wystawowych, gdzie psy
mogą zareagować gwałtownie na nieoczekiwane zbliżenie się nieznanej osoby.
• Żaden uczestnik wystawy nie może być nękany, niepokojony, dręczony lub zastraszany. Zastraszanie jest
przestępstwem. Dlatego Kennel Club prowadzi politykę zerowej tolerancji dla jakichkolwiek przejawów
zastraszania i zachowań przemocowych.
• Pojęcie „zastraszania” obejmuje nękanie, niepokojenie, dręczenie, wywoływanie strachu przed przemocą
fizyczną lub psychiczną, obraźliwe sformułowania, przemoc słowną oraz groźby.
Zachowania przemocowe mogą przyjmować formę ustną oraz formę zachowań utrudniających innym
uczestnictwo w wystawie. Ponieważ zachowania takie mogą nosić znamiona przestępstwa, w rozwiązanie
konfliktu może zaangażować się policja, a Kennel Club zastrzega sobie prawo do odroczenia podjęcia działań do
czasu rozstrzygnięcia prowadzonego dochodzenia oraz/lub postępowania sądowego.
• Oczywistym jest, że Kennel Club oczekuje okazywania uprzejmości względem wszystkich pracowników oraz
współpracy ze strony wystawców na organizowanych przez siebie wystawach.
• Presja i napięcie wynikające z uczestnictwa w konkursie są zrozumiałe, jednak jakiekolwiek przejawy agresji
i obraźliwe zachowanie wobec osób, które po prostu wykonują swoją pracę na rzecz i w interesie
wystawców/uczestników konkursu oraz widzów, a w ostatecznym rozrachunku również samego psa, nie mogą
być tolerowane.
• Rolą Biura Prasowego Kennel Club jest wsparcie wystawców oraz zapewnienie, by w mediach pojawiał się
pozytywny przekaz dotyczący wystaw psów rasowych. Mogą nam Państwo pomóc, wypowiadając się na temat
tego sportu oraz innych uczestników konkursu w sposób pozytywny, zarówno w rozmowach z dziennikarzami,
jak i zwiedzającymi oraz w portalach społecznościowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
zapytań dziennikarzy prosimy o kontakt pod adresem press.office@thekennelclub.org.uk.
Prosimy pamiętać, że naruszenie Regulaminu Kennel Club może skutkować wnioskiem do Komisji Kennel Club
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
Prosimy zauważyć, że na wystawach psów rasowych w Wielkiej Brytanii obowiązują następujące zasady:
• Nadrzędnym priorytetem jest dobrostan psów. Psy uczestniczące w wystawie nie mogą być pozostawiane
przez dłuższy czas bez opieki na stanowiskach, w klatkach lub kojcach bez możliwości ruchu i opieki.
• W ciepłe lub upalne dni nie wolno zostawiać psów w zamkniętych pojazdach.
• Podczas oceny przez sędziego psy nie mogą nosić kagańców.
• W Wielkiej Brytanii niedozwolone jest nawoływanie psa spoza ringu (patrz punkt F(1)17.h. Regulaminu Wystaw
KC).
• Wystawcy zobowiązani są sprzątać po swoim psie zanieczyszczenia w miejscu publicznym (patrz punkt F.13
Regulaminu Wystaw KC).
• Na terenie wystawy niedozwolone jest krycie suk (patrz punkt F(1)14 Regulaminu Wystaw KC).
• Wystawcom wolno nawiązać kontakt słowny z sędzią po zakończeniu oceny, w sposób uprzejmy
i profesjonalny.
• W żadnym wypadku nie będzie tolerowane zachowanie obraźliwe lub agresywne wobec sędziego lub innych
wystawców.
• Podczas oceny psa wystawcom ani ich psom nie wolno nosić żadnych identyfikatorów (patrz punkt F(1)17.g.
Regulaminu Wystaw KC).

