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ПРО ТИТУЛИ ФМСУ
З метою подальшого розвитку та вдосконалення племінної роботи з мисливськими
собаками, виділення мисливських собак з видатними польовими та екстер’єрними
якостями вводиться наступний порядок присвоєння титулів в системі ФМСУ.

ПРАВИЛА ПРИСВОЄННЯ ТИТУЛІВ

1. ПОЛЬОВИЙ ЧЕМПІОН УКРАЇНИ

Для  отримання  титулу  «Польовий  Чемпіон  України»  необхідно  виконати  одну  з
наступних умови:

• отримати звання «Чемпіон Всеукраїнських змагань» по одному з основних видів
дичини;

• двічі  отримати  звання  «Польовий  переможець  Всеукраїнських  змагань»  по
одному з основних видів дичини;

• двічі  отримати  звання  «Чемпіон  Регіональних  змагань»  по  одному  з  основних
видів дичини;

• чотири рази отримати звання «Польовий переможець Регіональних змагань» по
одному з основних видів дичини;

• тричі отримати звання «Чемпіон обласних змагань» по одному з основних видів
дичини;

• шість  разів  отримати  звання  «Польовий  переможець  обласних  змагань»  по
одному з основних видів дичини.

Можливі  і  інші  комбінації  отримання  звань  на  змаганнях,  при  цьому  необхідно
набрати  в  сумі  шість  умовних  одиниць.  Звання,  що  присвоюються  на  змаганнях
мають наступну вагу:

• «Польовий переможець обласних змагань» – один бал;

• «Польовий переможець Регіональних змагань» – півтора бали;

• «Чемпіон обласних змагань» – два бали;

• «Чемпіон  Регіональних  змагань»  та  «Польовий  переможець  Всеукраїнських
змагань» – три бали.

Звання, за результатами змагань, присвоюються лише на кінологічних заходах, що
проводяться згідно плану ФМСУ у відповідності до п.18 «Положення про проведення
випробувань і змагань собак мисливських порід», від комісій під головуванням різних
експертів і при умові, що в них брало участь не менше 15 собак.

2. ВИДАНТНИЙ ПОЛЬОВИЙ ЧЕМПІОН УКРАЇНИ

Титул «Видатний польовій Чемпіон України» присвоюється в разі, якщо собака тричі
виконав умови отримання титулу «Польовий Чемпіон України».

3. ЮНИЙ ПОЛЬОВИЙ ЧЕМПІОН УКРАЇНИ

Титул «Юний Польовий Чемпіон України» може отримати мисливський собака, віком
до двох років, за умови якщо:

• став переможцем на Всеукраїнських змаганнях,  або Всеукраїнських змаганнях
серед юніорів;



• двічі  став  переможцем  на  Регіональних  змаганнях,  або  на  Регіональних
змаганнях серед юніорів;

• тричі став переможцем на обласних змаганнях, або на обласних змаганнях серед
юніорів.

Можливі і інші комбінації перемог на змаганнях, але необхідно набрати в сумі три
умовні одиниці, при цьому:

• переможець  Регіональних  змагань,  або  Регіональних  змагань  серед  юніорів
отримує -1,5 бали;

• переможець обласних змагань, або обласних змагань серед юніорів отримує 1
бал.

Для  врахування  беруться  лише  ті  випадки  коли  претендент  став  переможцем  з
дипломом не нижче ІІ  ступеню по основним видам дичини,  на змаганнях в  яких
приймало участь не менше 7 собак.

4. ВИСТАВКОВИЙ ЧЕМПІОН УКРАЇНИ

Для отримання титулу «Виставковий Чемпіон України» необхідно виконати одну з
наступних умови:

• отримати звання «Чемпіон Всеукраїнської виставки»;

• двічі отримати звання «Чемпіон Регіональної виставки»;

• три рази отримати звання «Чемпіон обласної виставки»;
Можливі  і  інші  комбінації  отримання  звань  на  виставках,  при  цьому  необхідно
набрати в сумі три умовні одиниці. Звання, що присвоюються на виставках мають
наступну вагу:

• «Чемпіон обласної виставки» – 1 бал;
• «Чемпіон Регіональної виставки» – 2бали.

Враховуються  звання  присвоєнні,  у  відповідності  до  п.  5.2  «Положення  про
проведення  виставок  і  виводок  собак  мисливських  порід»,  на  виставках,  що
проводяться  згідно  плану  ФМСУ,  від  різних  експертів  та  оцінкою  за  екстер’єр
«відмінно».

5. ВИДАНТНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЧЕМПІОН УКРАЇНИ

Титул «Видатний Виставковий Чемпіон України» присвоюється в разі, якщо собака
тричі виконав умови отримання титулу «Виставковий Чемпіон України».

6. АБСОЛЮТНИЙ ЧЕМПІОН УКРАЇНИ

Титул  «Абсолютний  Чемпіон  України»  присвоюється  в  разі,  якщо  собака  виконав
умови  отримання  титулів  «Польовій  Чемпіон  України»  та  «Виставковий  Чемпіон
України».

7. ВИДАНТНИЙ АБСОЛЮТНИЙ ЧЕМПІОН УКРАЇНИ

Титул «Видатний Абсолютний Чемпіон України» присвоюється в разі,  якщо собака
тричі виконав умови отримання титулу «Абсолютний Чемпіон України».




