TOP 10 – KLNB Slovenije 2017
Top 10 – KLNB Slovenije je tekmovanje oziroma izbor 10 najuspešnejših psov/psic z razstav v letu
2017. Namen tekmovanja je, da se posebej prikažejo in predstavijo razstavni uspehi klubskih
razstavljavcev na razstavah v Sloveniji in tujini. Udeleženci bodo s strani kluba in donatorja nagrajeni,
s tem pa bi vzpodbudili druge člane kluba, da se pridružijo izboru v prihodnje.
Rezultati izbora za leto 2017 bodo javno predstavljeni na novoletnem srečanju KLNB Slovenije 13. 1.
2018, kjer se bodo najboljšim podelila priznanja in nagrade. Prav tako bomo rezultate objavili tudi na
uradni spletni strani kluba, v klubskem glasilu Boksi in v reviji Kinolog.
Na izbor TOP 10 – KLNB Slovenije se lahko prijavijo vsi člani kluba, ki so lastniki nemškega bokserja,
vpisanega v SLR. Pogoj je celoletno članstvo v klubu oziroma vsaj pristop do 1. 6. v tekočem letu.
Izmed vseh prijavljenih, ki bodo sodelovali na izboru, bomo izbrali najuspešnejšega razstavnega
psa/psico – zmagovalca TOP 10 – KLNB Slovenije.
Za uvrstitev na lestvico imate na voljo možnost prijav rezultatov z največ 10 razstav po vašem izboru.
Ni pogoj, da se udeležite 10 razstav, lahko tudi sodelujete s prijavo psa, ki se je udeležil ene same
razstave.
Poudarek je na specialni razstavi KLNB, kajti ta razstava ima poseben pomen, zato je po faktorju za
množenje točk tudi višje kategorizirana kot nekatere druge razstave. Prav tako smo v prijavnico uvrstili
klubsko razstavo KLNB, ki jo organizira OS Ljubljana, in jo višje kategorizirali od CACIB razstav.
Kot dokazilo za prijavljene razstave obvezno priložite fotokopije ocenjevalnih listov (kartončkov). Brez
fotokopij je prijava neveljavna. Za točke iz BIS programa jamčite s svojim podpisom pri oddaji,
komisija pa vas lahko zaprosi za dodatna dokazila ali pa preveri pri organizatorju razstave. Najbolje je,
da priložite kakšen verodostojni dokaz (fotografijo ali povezavo do uradne spletne strani z rezultati,
kontaktno osebo organizatorja oziroma podatek, kje se to lahko uradno preveri).
Ne pozabite, da:
• bodo vse prijavnice komisijsko pregledane,
• kasnejših prijav in neveljavnih prijavnic NE bomo upoštevali,
• v primeru nejasnosti oziroma dvoma vas lahko zaprosimo za dodatne podatke,
• morebitne pritožbe rešuje komisija za pritožbe, ki jo imenuje upravni odbor KLNB Slovenije,
• razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in nagrad bo potekalo na novoletnem srečanju članov KLNB
Slovenije.

Pravila točkovanja
• V tabeli prijavnice označite (x) samo dosežene rezultate in priložite kopijo ocenjevalnega lista (ne
vpisujte točk).
• Pri nazivih označenih z zvezdico (*) se točke samo seštevajo.
• Vse ostale ocene in nazivi se točkujejo po naslednjih pravilih:
- točke z državne razstave (CAC)
- točke z mednarodne razstave (CACIB)
- točke z raznih tujih klubskih razstav
- točke s klubske razstave KLNB ‒ OS LJ
- točke s centralno evropske bokser razstave
- točke s specialk oziroma jahressiegerjev
- točke s specialke KLNB Slovenije
- točke z evropske razstave
- točke s svetovne razstave
- točke z Atibox razstave

- faktor x 1
- faktor x 2
- faktor x 2
- faktor x 3
- faktor x 4
- faktor x 4 (iz vsake države samo en (1) rezultat - ena specialka)
- faktor x 5
- faktor x 6
- faktor x 7
- faktor x 9

V primeru, da je na specialki v tujini možna najvišja ocena prav dobro v razredih najmlajši in mladi, se
točke obračunajo enako kot pri odlični oceni. V kolikor se na specialki podeljuje CAC in R.CAC, se te
točke prav tako pripišejo.
V nekaterih državah se klubski prvak podeli v sklopu več klubskih razstav (potrebna je kandidatura na
več razstavah), v nekaterih državah pa na eni sami razstavi. Sama kandidatura za klubskega prvaka
se ne točkuje, šele ko je osvojen klubski prvak, se točkuje po tabeli prijavnice. Za dokazovanje naziva
klubskega prvaka je treba predložiti potrdilo oziroma dokazilo.
V primeru, če imata dva psa enako skupno število točk, je višje uvrščen tisti, ki je na eni izmed razstav
dosegel višje število točk.
Primeri:
• Na CAC razstavi ste dosegli naziv BOB (odlično I = 10, CAC = 15, BOB = 30; skupaj 55 točk).
• Na CACIB razstavi ste dosegli enak naziv (10 + 15 + 20 + 30 x faktor 2 = 150 točk).
• Na specialki KLNB Slovenije ste dosegli enak naziv + (klubski prvak = 100),
(10 + 15 + 30 x faktor 5 + 100 = 375 točk).
• Na tuji specialki ste dosegli enak naziv + letni prvak = 75 + klubski prvak = 100,
(10 + 15 + 30 x faktor 4 + 75 + 100 = 395 točk).

Nagrade
Vsi udeleženci bodo prejeli priznanje kluba. Prvi trije prejmejo spominska darila in pokale. Zmagovalec
TOP 10 – KLNB Slovenije prejme prehodni pokal za dobo enega leta, ki ga na naslednji podelitvi
preda naslednjemu zmagovalcu. Na pokalu je ploščica, kjer je izpisano ime zmagovalnega psa/psice
in lastnika. Pokal je last kluba in ostaja za nadaljnje izbore TOP 10 – KLNB Slovenije, ki s tem postaja
tradicionalni vsakoletni izbor. V primeru, da na izboru trikrat zaporedoma zmaga isti pes/psica istega
lastnika, postane pokal trajna last zmagovalca.
Prijavo za izbor za leto 2017 pošljete najkasneje do 30. 12. 2017 (poštni žig/e-mail, datum) na naslov:
Mitja HERIC, Počehova 82, SI-2211, Pesnica pri Mariboru, s pripisom TOP 10 – KLNB Slovenije ali na
e-mail: klnbslovenije@gmail.com.
Po zaključku prijav boste vsi prijavljeni obveščeni (izključno prek e-maila) o vaši prijavi in seštevku
točk. V primeru nepravilnosti se lahko v roku 8 dni pritožite. Po poteku pritožbenega roka je izbor
zaključen. Osebna prisotnost na razglasitvi rezultatov je obvezna.
Opozorilo: Nagrade zapadejo v primeru osebne neudeležbe (razen če pisno pooblastite drugega
člana, da v vašem imenu prevzame nagrado).
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