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 Порядок присвоєння племінних класів.
З  метою  систематизації  даних  про  кращих  плідників,  виключення  фактів
фальсифікації  відомостей  про  племінну  цінність  мисливських  собак,  заохочення
участі їх власників у кінологічних заходах.

Встановити наступний порядок присвоєння племінних класів.

1.  Мисливська собака може бути віднесена до певного племінного класу лише за
результатами  участі  в  районних,  міжрайонних,  міських,  обласних,  міжобласних
(зональних), гарнізонних, регіональних, республіканських, всеукраїнських виставках.

2. На виставці за результатами комплексної оцінки експерт приймає рішення про
віднесення собаки до певного племінного класу.

Другий племінний клас: присвоюється експертом на виставці про що власникові в
додаток  до  диплому  видається  тимчасовий  сертифікат.  Протягом  3-х  місяців
тимчасовий сертифікат надається в Правління ФМСУ разом з копією диплому про
виставку, а також копіями польових дипломів.

На  підставі  отриманих  документів,  при  умові  їх  достовірності,  правлінням  ФМСУ
видається сертифікат про віднесення плідника до племінного класу та вносяться
зміни в базуданих ФМСУ.

Для  присвоєння  другого  племінного  класу  собака  повинна:  бути  записана  до
родовідних книг УРКМС, ВРКМС, або країн СНД, окрім собак молодшої вікової групи.

 Перший племінний клас: присвоюється експертом на виставці про, що власникові
в додаток до диплому видається тимчасовий сертифікат.
Протягом 3-х місяців тимчасовий сертифікат надається в Правління ФМСУ разом з
копією диплому про виставку, а також копіями польових дипломів.

На  підставі  отриманих  документів,  при  умові  їх  достовірності,  правлінням  ФМСУ
видається сертифікат про віднесення плідника до племінного класу та вносяться
зміни в базу даних ФМСУ.

Для  присвоєння  першого  племінного  класу  собака  повинна:  мати  сертифікат
присвоєння другого племінного класу, окрім собак молодшої вікової групи.

 Клас  «Еліта»: присвоюється  лише  при  наявності  сертифікату  належності  до
першого  племінного  класу.  Власники  на  виставці  також  отримують  тимчасовий
сертифікат, який протягом 3-х місяців повинні обміняти в правлінні ФМСУ.
Для обміну в правління надаються такі документи:

– сертифікат першого племінного класу;

– копії виставочних дипломів;

– копії польових дипломів;

–  копії  виставочних та польових дипломів на нащадків,  які  стали підставами для
визначення племінного класу.




