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Методичні  рекомендації  щодо  проведення виставок  та  виводок  собак
мисливських порід в ФМСУ.
1.  Виставки  та  виводки  собак  мисливських  порід  проводяться  правлінням  ФМСУ,
обласними осередками ФМСУ та колективними членами ФМСУ.

2. Виставки поділяються на Всеукраїнські, АР Крим, регіональні, обласні, міжобласні,
гарнізонні, районні, міжрайонні та міські.

3. Виводки поділяються на районні, міжрайонні, міські.

4. За статусом виставки бувають:

– Всеукраїнські;

– регіональні: до них відносяться: Кримські республіканські та регіональні;

–  обласні:  до  них  відносяться  обласні,  міжобласні,  гарнізонні,  Київська  та
Севастопільська міські виставки;

– районні: до них відносяться районні, міжрайонні, міські.

4.1. Всеукраїнські: проводяться правлінням ФМСУ.

4.2. Республіканські: проводяться тільки Кримським регіональним відділенням.

4.3.  Регіональні:  проводяться  правлінням  ФМСУ,  обласними  осередками,  або
колективними членами ФМСУ, які об’єднують не менше 100 осіб.

4.4. Обласні: проводять обласні осередки ФМСУ та колективні члени, які об’єднують
не менше 50 осіб та Київський, Севастопольський міські осередки ФМСУ.

5. Порядок подання заявок на проведення виставок.

5.1.Заявки на проведення регіональних виставок подаються обласними осередками
та колективними членами щорічно до 01 вересня в правління ФМСУ.

5.2. Заявки на проведення обласних виставок подаються обласними осередками та
колективними членами щорічно до 01 жовтня в правління ФМСУ.

5.3. Заявка на проведення виставки містить наступні відомості:

– статус виставки;

– дата проведення;

– місце проведення.

6. При плануванні виставок необхідно враховувати наступні обмеження:

–  в разі  проведення загальної  Всеукраїнської  виставки Всеукраїнські  виставки по
групам порід у цей рік не проводяться;



–  за  два  тижні  до  проведення Всеукраїнської  виставки  по  всій  території  України
виставки не проводяться;

–  забороняється також проведення одночасно аналогічних регіональних, обласних
виставок на відстані ближче 200 км;

– для отримання права провести виставку, осередок – претендент повинен успішно
провести в поточному році виставку нижчого рівня;

–  в  разі,  якщо  осередок  –  претендент  в  поточному  році  не  провів  виставку,  в
наступному році він може проводить виставку лише нижчого рівня.

7. Порядок підготовки до виставки.

7.1.  Кожний  обласний  осередок,  або  колективний  член  ФМСУ,  який  проводить
виставку рангу:  регіональна,  чи обласна за два місяці  до проведення заходу для
узгодження з правлінням ФМСУ повинен надіслати:

– положення про проведення виставки;

– наказ;

– склад експертних комісій;

–  вказати відповідальну особу за проведення кінологічного заходу (відповідальною
особою може бути експерт-кінолог).

8. Виставки, які не були заявлені та не увійшли до плану Федерації на наступний рік
визнаватися не будуть.

8.1. По завершенню виставки обласним осередкам ФМСУ, або колективним членам
ФМСУ  до  правління  ФМСУ  на  протязі  одного  місяця  повинен  податися  звіт  якій
містить:

– копію наказу;

– відомість собак що пройшли експертизу;

– відомість комплексних оцінок;

– призову відомість.

9.  Порядок звітності  по міжрайонним, міським,  районним виставкам та виводкам:
щоквартально до правління ФМСУ повинні бути надісланні :

– відомість собак, що пройшли експертизу;

– відомість комплексних оцінок (для виставок).

В  разі  не  надання  звітів  про  проведенні  виставки  та  виводки  їх  результати
враховуватись не будуть.


