ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Οι κανονισμοί Εκθέσεων σκύλων χωρίζονται σε τρία κεφάλαια:
Α. Γενικοί Κανονισμοί Εκθέσεων
Β. Υπεύθυνοι στίβων.
Γ. Ειδικοί Κανονισμοί Εκθέσεων

Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1
Σκοπός των Εκθέσεων σκύλων είναι η επιλογή και επιβράβευση των καλύτερων
δειγμάτων κάθε φυλής σκύλου, ανάλογα με τον βαθμό ταύτισής τους με το πρότυπο της
φυλής, η ενημέρωση του κοινού, η προώθηση της υπεύθυνης κυνοφιλίας και η
ψυχαγωγία.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 2
α)∆ικαίωμα συμμετοχής στις Εκθέσεις σκύλων του Κ.Ο.Ε. έχουν όλοι οι σκύλοι που
φέρουν γενεαλογικούς χάρτες αναγνωρισμένους από την ∆.Κ.Ο. και τον Κ.Ο.Ε. καθώς
και οι σκύλοι εγγεγραμμένοι στο Β.Ε.Α. του Κ.Ο.Ε ηλικίας τριών (3) μηνών και άνω κατά
την ημέρα της Έκθεσης.
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ
Άρθρο 3
∆εν δύνανται να συμμετάσχουν και θα απορριφθούν:
α) θηλυκοί σκύλοι σε περίοδο οίστρου
β) σκύλοι τυφλοί, κωφοί, χωλοί
γ) αρσενικοί σκύλοι ευνουχισμένοι, μονόρχιδες ή κρυπτόρχιδες
δ) θηλυκοί σκύλοι στειρωμένοι ή σε στάδιο προχωρημένης εγκυμοσύνης
ε) σκύλοι των οποίων η φυσική εμφάνιση ή το χρώμα έχουν αλλαχθεί ή αλλοιωθεί με
τεχνητά μέσα ή ουσίες, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπονται από το
πρότυπο της φυλής (π.χ. κούρεμα)
στ) σκύλοι οι οποίοι αποπειραθούν να δαγκώσουν τον κριτή ή αρνούνται να δεχθούν την
εξέταση από αυτόν.
Άρθρο 4
Ο κριτής πρέπει να σημειώσει τον αποβληθέντα σκύλο στο «Έντυπο Αξιολόγησης
Σκύλου» και να Εκθέσει τον λόγο της απόφασής του (π.χ. Απεβλήθη– Επιθετικός)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΥΣ - ΒΑΡΟΥΣ
Άρθρο 5
Στις φυλές των οποίων το πρότυπο αναφέρει συγκεκριμένο ύψος ή βάρος ως αιτία
απόρριψης, ο κριτής θα έχει το δικαίωμα, εάν το κρίνει απαραίτητο, να εξετάσει και
αποφασίσει εάν ο σκύλος βρίσκεται εντός ή εκτός των προκαθορισμένων από το
πρότυπο, ορίων. Ο κριτής θα πρέπει να σημειώσει στο «Έντυπο Αξιολόγησης Σκύλου»
ότι ο σκύλος μετρήθηκε ή ζυγίστηκε, εάν είναι εντός ή εκτός ορίων και αν απορρίπτεται
(π.χ. Μετρήθηκε – Εκτός – Απορρίπτεται).
Άρθρο 6
Η οργανωτική επιτροπή της Έκθεσης θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει όργανο
μέτρησης ύψους ή βάρους σκύλου, εάν απαιτηθεί.

ΜΕΤΑ∆ΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Άρθρο 7
Όλοι οι συμμετέχοντες, σε μια Έκθεση σκύλοι, θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι
κατά των μεταδοτικών ασθενειών και να συνοδεύονται από το βιβλιάριο υγείας τους.
Άρθρο 8
Κατόπιν γνωμοδότησης του κτηνιάτρου της Έκθεσης, οποιοσδήποτε σκύλος παρουσιάζει
κλινικά συμπτώματα μόρβας, λοιμώδους ηπατίτιδας, λεπτοσπείρωσης ή άλλης
μεταδοτικής ασθένειας, θα απομακρυνθεί αμέσως από τον χώρο της Έκθεσης.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ
Άρθρο 9
Ένας τουλάχιστον κτηνίατρος θα έχει καθορισθεί να ασκεί καθήκοντα κτηνιάτρου
Έκθεσης, σε κάθε Έκθεση σκύλων.
Άρθρο 10
Τα καθήκοντα του κτηνιάτρου Έκθεσης είναι να δίνει συμβουλευτική γνώμη κατόπιν
αιτήσεως της Οργανωτικής Επιτροπής Έκθεσης, να εξετάσει κάποιον σκύλο κατόπιν
παράκλησης του ιδιοκτήτη ή του εκθέτη του και να προσφέρει πρώτες βοήθειες σε
σκύλους, σε περιπτώσεις ασθενείας ή τραυματισμού κατά την διάρκεια της Έκθεσης.
Άρθρο 11
Ο κτηνίατρος της Έκθεσης δεν θα κληθεί να περιποιηθεί σκύλους με σωματικές
διαταραχές που προϋπήρχαν της Έκθεσης.
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Άρθρο 12
Οποιοσδήποτε εκθέτης ή επισκέπτης της Έκθεσης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει μέσω του
Υπευθύνου της Οργάνωσης ή του Γραμματέα της Έκθεσης, την εξέταση οποιουδήποτε
σκύλου βρίσκεται στο χώρο της Έκθεσης και ο οποίος θεωρείται ότι θέτει σε κίνδυνο την
υγεία των άλλων σκύλων της Έκθεσης.
Άρθρο 13
∆ικαίωμα ένστασης έχει οποιοσδήποτε εκθέτης ή θεατής, ο οποίος θεωρεί ότι
παραβιάζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός του Κ.Ο.Ε. Κάθε ένσταση πρέπει να στηρίζεται
στον Ε.Κ. του Κ.Ο.Ε. και της F.C.I. και όχι σε ότι αφορά τις αποφάσεις των Κριτών, διότι
αυτές δεν αναιρούνται από κανέναν. Οι ενστάσεις θα πρέπει να διατυπώνονται γραπτώς
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και να συνοδεύονται από το χρηματικό ποσό που ορίζει
το ∆.Σ. σε εκάστοτε εκδήλωση και το οποίο θα παραμείνει στον ∆ιοργανωτή Όμιλο, εφ’
όσον, μετά την εκδίκαση της ένστασης, αυτή θεωρηθεί αβάσιμη. Τις ενστάσεις εξετάζει το
∆.Σ. του εκάστοτε Ομίλου. Σε περίπτωση βάσιμης ένστασης τυχόν απονεμηθείσα
διάκριση ή βραβείο, οφείλει ο ιδιοκτήτης να επιστρέψει στον ∆ιοργανωτή.
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο 14
Μόνον οι συμμετέχοντες και οι «Προς Αναγνώριση» σκύλοι (στις περιπτώσεις όπου αυτό
προβλέπεται) θα επιτρέπονται στο χώρο της Έκθεσης.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΒΩΝ
Άρθρο 15
Οι διαστάσεις του κάθε στίβου στις Εκθέσεις σκύλων, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να
παρέχουν επαρκή χώρο για τους συμμετέχοντες σκύλους και την κίνηση τους μέσα σ'
αυτόν, το δε έδαφος να παρέχει στερεό πάτημα.

ΛΟΥΡΙΑ (Ο∆ΗΓΟΙ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ
Άρθρο 16
Όλοι οι σκύλοι πρέπει να είναι προσδεμένοι στο λουρί τους (οδηγό), καθ' όλη τη διάρκεια
της Έκθεσης.
Μέσα στον στίβο, συστήνεται η χρήση των ειδικών λουριών και περιλαίμιων Εκθέσεων,
που αναδεικνύουν την κάθε φυλή.
ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Άρθρο 17
Σκύλοι που δεν βρίσκονται εγκαίρως στον στίβο εξέτασης τους, χάνουν το δικαίωμα
συμμετοχής τους.
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
Άρθρο 18
Στις Γενικές Εκθέσεις, οι εκθέτες δεν επιτρέπεται να φέρουν μέσα στο στίβο διακριτικά
εκτροφείων ή ονόματα σκύλων.
ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 19
Για φθορές, απώλειες πραγμάτων ή σκύλων, την ευθύνη φέρουν οι ιδιοκτήτες.
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 20
Το αντίτιμο συμμετοχής σκύλου σε Έκθεση, καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του
∆ιοργανωτή Ομίλου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 21
Μέσα στο στίβο, όλοι οι εκθέτες πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο του σώματος τους,
τον αριθμό συμμετοχής του σκύλου που παρουσιάζουν.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Άρθρο 22
∆ικαίωμα διοργάνωσης Έκθεσης έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι από τον Κ.Ο.Ε. Όμιλοι
Φυλής, Ομάδος Φυλών και Γενικοί Κυνοφιλικοί Όμιλοι, κατόπιν αιτήσεως τους προς το
∆.Σ. του Κ.Ο.Ε.
Όλες οι Εκθέσεις διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκθέσεων του Κ.Ο.Ε. & της
∆.Κ.Ο.
ΚΥΠΕΛΛΑ
Άρθρο 23
Εκτός των προσφερομένων, από τον διοργανωτή Όμιλο, κυπέλλων, ειδικά βραβεία
δύναται να προσφέρει όποιος επιθυμεί (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), κατόπιν εγκρίσεως
του ∆.Σ. του διοργανωτή Ομίλου.

Β΄ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΤΙΒΩΝ
Άρθρο 1
Η Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης υποχρεούται να παρέχει τουλάχιστον δύο (2)
άτομα σε κάθε στίβο, έναν (1) Υπεύθυνο Στίβου & έναν (1) Γραμματέα.
Άρθρο 2
Ο υπεύθυνος στίβου πρέπει να έχει πλήρη γνώση των Κανονισμών των Εκθέσεων.
Άρθρο 3
Στην περίπτωση προσκεκλημένου αλλοδαπού κριτού, ο Υπεύθυνος Στίβου πρέπει να
έχει πολύ καλή γνώση της γλώσσας που κρίνει ο κριτής (μία δηλαδή από τις 4 επίσημες
γλώσσες της ∆.Κ.Ο.).
Άρθρο 4
Ο Υπεύθυνος Στίβου παρέχει στον Κριτή τις κάτωθι υπηρεσίες:
α) προαναγγέλλει και συγκεντρώνει στο στίβο την κάθε Κατηγορία σκύλων για εξέταση
β) ελέγχει τον Κατάλογο της Έκθεσης και σημειώνει τους παρόντες και απόντες
γ) ενημερώνει τον Κριτή για οποιοδήποτε πρόβλημα
δ) επιβλέπει ότι ο Γραμματέας γράφει υποχρεωτικά την αξιολόγηση και τον
χαρακτηρισμό του σκύλου στη γλώσσα που κρίνει και υπογράφει ο Κριτής
ε) προετοιμάζει την απονομή των βραβείων
στ) ακολουθεί κάθε οδηγία του Κριτή
ζ) μετά το τέλος της κρίσης, επιστρέφει τα Έντυπα Αξιολόγησης και όλα τα άλλα
έγγραφα στη Γραμματεία.
Άρθρο 5
Ο Υπεύθυνος Στίβου σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται στην εξέταση των σκύλων.

Γ΄ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΕΙ∆Η ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Οι Εκθέσεις σκύλων διαχωρίζονται ανάλογα με τις φυλές που συμμετέχουν σε:
α) Ειδικές που αφορούν μία ή περισσότερες συναφείς φυλές
β) Γενικές που αφορούν όλες τις φυλές
και ανάλογα με τις διακρίσεις που απονέμονται σε:
Ι) Ανεπίσημες στις οποίες δεν απονέμονται Πιστοποιητικά Ικανότητας Πρωταθλήματος
Μορφολογίας (C.A.C.) του Κ.Ο. Ε
II) Πρωταθλήματος Μορφολογίας, στις οποίες απονέμονται τα ανωτέρω πιστοποιητικά
C.A.C του Κ.Ο.Ε.
III) ∆ιεθνής Εκθέσεις Μορφολογίας, στις οποίες απονέμονται τα ανωτέρω πιστοποιητικά
C.A.C. του Κ.Ο.Ε. , καθώς επίσης και πιστοποιητικά Ικανότητας ∆ιεθνούς
Πρωταθλήματος Μορφολογίας C.A.C.I.B της F.C.I.
ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Άρθρο 1
Κάθε Όμιλος οφείλει να διοργανώνει τουλάχιστον μία (1) κυνοφιλική εκδήλωση το χρόνο
(Σεμινάριο, Αναγνώριση, Έκθεση Μορφολογίας, Εκτροφής, Εργασίας, κλπ).
Άρθρο 2
Η αίτηση προς τον Κ.Ο.Ε. υποβάλλεται σε επίσημο έντυπο του Ομίλου, υπογράφεται από
τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και αναφέρει:
α) το είδος της Έκθεσης C.A.C. κλπ.
β) την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής

γ) τις κατηγορίες
δ) το αντίτιμο συμμετοχής του σκύλου
ε) τους κριτές και τη χώρα απ' όπου έχουν την έγκριση να κρίνουν
στ) τον Υπεύθυνο ∆ιοργάνωσης και το Γραμματέα της Έκθεσης
ζ) οποιεσδήποτε ειδικές ρυθμίσεις ή όρους που θέτει ο Όμιλος.
Άρθρο 3
Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την
ημερομηνία της Έκθεσης.
Άρθρο 4
Ο Κ.Ο.Ε. θα απαντήσει εγγράφως για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Άρθρο 5
Το πρόγραμμα της Έκθεσης προαναγγέλλει την Έκθεση σε ιδιοκτήτες σκύλων και κοινό.
∆ύναται να είναι έντυπο ή φωτοτυπία.
Άρθρο 6
Το πρόγραμμα της Έκθεσης περιλαμβάνει οπωσδήποτε:
α) το όνομα του διοργανωτή Ομίλου
β) το είδος της Έκθεσης
γ) την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής
δ) τις κατηγορίες
ε) τα ονόματα των Κριτών και τη φυλή / φυλές τις οποίες κρίνουν
στ) το όνομα και το τηλέφωνο του Υπεύθυνου της ∆ιοργάνωσης και του Γραμματέα της
Έκθεσης
ζ) τη δήλωση και το αντίτιμο συμμετοχής σκύλου και την προθεσμία λήξης υποβολής
δηλώσεων συμμετοχής
η) το όνομα του χορηγού (εάν υπάρχει)
θ) τα ειδικά κύπελλα και τους φορείς από τους οποίους προσφέρονται
ι) τη δήλωση ότι η Έκθεση διεξάγεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκθέσεων του
Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) & της ∆.Κ.Ο.
Σημείωση: Ανατύπωση μέρους ή όλων των κανονισμών Εκθέσεων του Κ.Ο.Ε. στο
πρόγραμμα της Έκθεσης είναι επιτρεπτή.
κ) οποιεσδήποτε ειδικές ρυθμίσεις ή όροι τίθενται από τον διοργανωτή Όμιλο.
Άρθρο 7
Για τις Εκθέσεις πρωταθλήματος μορφολογίας, η έκδοση προγράμματος Έκθεσης είναι
υποχρεωτική.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Άρθρο 8
Ο Κατάλογος της Έκθεσης διανέμεται την ημέρα της Έκθεσης. ∆ύναται να είναι έντυπος ή
φωτοτυπία.
Άρθρο 9
Ο κατάλογος της Έκθεσης περιλαμβάνει οπωσδήποτε όλα τα υπό του Άρθρου 6
προβλεπόμενα (εκτός των υπό του 6ζ) και επιπλέον:
α) συμμετέχοντες σκύλους κατά φυλή και Kατηγορία με τον αριθμό συμμετοχής τους, το
όνομα, την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό εγγραφής τους στο Ελληνικό Γενεαλόγιο
του Κ.Ο.Ε., τους γονείς τους με τα ονόματα και τους αριθμούς εγγραφής τους, το όνομα
του εκτροφέα και το όνομα του ιδιοκτήτη τους,
β) αλφαβητικό κατάλογο όλων των ιδιοκτητών σκύλων με διεύθυνση και το τηλέφωνο
τους.

Άρθρο 10
Για τις Εκθέσεις Πρωταθλήματος Μορφολογίας, η έκδοση Καταλόγου είναι υποχρεωτική.
Προϋπόθεση για την έκδοση καταλόγου είναι φυσικά η έκδοση Προγράμματος Έκθεσης,
το οποίο εξασφαλίζει την εκ των προτέρων δήλωση συμμετοχής σκύλου στην Έκθεση.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 11
Σε κάθε σκύλο που έχει εξετασθεί από τον Κριτή, αποδίδεται ένας χαρακτηρισμός, ο
οποίος αποτελεί την γενικευμένη εκτίμηση του Κριτή.
Οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται είναι οι ακόλουθοι :
 ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ( ΕΞ )
 ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ( ΠΚ )
 ΚΑΛΟΣ (Κ )
 ΕΠΑΡΚΗΣ (ΕΠ)
 ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ
1ο (πρώτο) βραβείο απονέμεται μόνο σε σκύλους που τους έχει αποδοθεί ο
χαρακτηρισμός «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» ή «ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ».
Εάν κατά τη γνώμη του Κριτή ένας σκύλος θεωρείται εκτός τύπου (αποκλίνει σοβαρά από
το πρότυπο της φυλής του), ο Κριτής δεν αποδίδει τον χαρακτηρισμό και σημειώνει στο
Έντυπο Αξιολόγησης τον χαρακτηρισμό «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ».
Οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στην Κατηγορία Κουταβιών & Προκαταρτική
Κουταβιών, όπου κρίνονται αρσενικοί και θηλυκοί σκύλοι μαζί είναι οι ακόλουθοι:
 ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ (Π.Υ.)
 ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ (Υ.)
 ΕΞΕΛΙΞΙΜΟΣ (Ε.)
Άρθρο 12
Κατά την τελική κατάταξη για την απονομή των βραβείων σε κάθε Κατηγορία, ο Κριτής
οφείλει να κατατάξει κατά σειρά αξιολόγησης τους σκύλους που έχουν λάβει τον ίδιο
χαρακτηρισμό.
Άρθρο 13
Το σύστημα απόδοσης χαρακτηρισμών είναι υποχρεωτικό.
ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 14
Σε κάθε σκύλο που έχει εξετασθεί από τον Κριτή αποδίδεται γραπτή αξιολόγηση, η οποία
αποτελεί την εξειδικευμένη εκτίμηση του Κριτή.
Άρθρο 15
Εάν κατά τη γνώμη του Κριτή ένας σκύλος θεωρείται εκτός τύπου (αποκλίνει σοβαρά από
το πρότυπο της φυλής του), ο κριτής δεν αποδίδει γραπτή αξιολόγηση και σημειώνει στο
Έντυπο Αξιολόγησης τον χαρακτηρισμό «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ».
Άρθρο 16
Το σύστημα απόδοσης γραπτής αξιολόγησης είναι υποχρεωτικό.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Άρθρο 17
Μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών μετά την Έκθεση, ο Γραμματέας της Έκθεσης
πρέπει να αποστείλει στον Κ.Ο.Ε.:
α) ένα αντίγραφο από κάθε Έντυπο Αξιολόγησης
β) έναν Κατάλογο (εάν έχει εκδοθεί), με σημειωμένα όλα τα απονεμηθέντα βραβεία δίπλα
στον αριθμό συμμετοχής κάθε σκύλου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Άρθρο 18
Οι Κατηγορίες συμμετοχής σκύλων στις Εκθέσεις Μορφολογίας, σύμφωνα με τους
Κανονισμούς της ∆.Κ.Ο. είναι οι εξής:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)

Προκαταρκτική Κουταβιών
Κουταβιών
Νέων
Εφήβων
Ανοιχτή
Εργασίας
Πρωταθλητών
Βετεράνων

(από 3 – 6 μηνών)
(από 6 – 9 μηνών)
(από 9 – 18 μηνών)
(από 15 – 24 μηνών)
(από 15 μηνών & άνω)
(από 15 μηνών & άνω)
(από 15 μηνών & άνω)
(από 8 ετών & άνω)

Προαιρετική
Προαιρετική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική

Στις Εκθέσεις Μορφολογίας οι σκύλοι στις διάφορες Κατηγορίες κρίνονται κατά φύλο.
Στην Κατηγορία Εργασίας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σκύλοι:
 Κυνηγετικών Φυλών, που σε Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) Πρακτικού
Κυνηγίου έχουν βαθμολογηθεί με τουλάχιστον "ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ" ή σε Αγώνες
Κλασσικού Κυνηγίου τουλάχιστον με "ΚΑΛΟΣ"
 Φυλών Εργασίας που έχουν περάσει επιτυχώς την εξέταση ΙΡΟ-1 ή SchH-1
 Λοιπών Φυλών Εργασίας, με ό,τι προβλέπει η ∆.Κ.Ο.
Για τη συμμετοχή αυτών στην Κατηγορία Εργασίας, απαιτείται η επισύναψη αντίγραφου
του Βιβλιαρίου Εργασίας μαζί με την ∆ήλωση Συμμετοχής.
Ειδικά σε ∆ιεθνείς Εκθέσεις απαιτείται για την συμμετοχή τους στην Κατηγορία Εργασίας,
επισύναψη αντίγραφου του επιβεβλημένου από την ∆.Κ.Ο. Πιστοποιητικού, που έχει
εκδοθεί από το Κυνολογικό Όργανο της χώρας που ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του σκύλου,
έχει τη μόνιμη κατοικία του και που βεβαιώνει ότι ο σκύλος έχει περάσει επιτυχώς την
απαιτούμενη Εξέταση, καθώς & λεπτομέρειες σχετικά με αυτή.
Στην Κατηγορία Πρωταθλητών έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σκύλοι που φέρουν
τον τίτλο Πρωταθλητή. Απαιτείται η επισύναψη αντίγραφου του Πιστοποιητικού
Πρωταθλητή μαζί με την ∆ήλωση Συμμετοχής.
Άρθρο 19
Εδικές Κατηγορίες, όπως Κατηγορία Εκτροφείων, Κατηγορία Σκύλων Εισαγωγής,
Κατηγορία Σκύλων Ελληνικής Εκτροφής, Κατηγορία Βετεράνων, Κατηγορία Ζεύγους,
Κατηγορία Σκύλων Εργασίας και άλλες, δύνανται να προβλέπονται από τον Κ.Ο.Ε.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σκύλου σε μία ή περισσότερες από τις ειδικές
κατηγορίες, είναι η συμμετοχή του σκύλου αυτού σε μια από τις υποχρεωτικές
κατηγορίες. Στις ειδικές κατηγορίες δεν αποδίδεται χαρακτηρισμός και γραπτή αξιολόγηση
του σκύλου.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΟΥ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (C.A.C.)
CERTIFICAT D’ APTITUDE AU CHAMPIONNAT (C.A.C.)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΟΥ ΝΕΩΝ (C.A.C.J.)
CERTIFICAT D’ APTITUDE AU CHAMPIONNAT - JEUNES (C.A.C.J.)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (C.A.C.V.)
CERTIFICAT D’ APTITUDE AU CHAMPIONNAT – VETERANS (C.A.C.V.)
Άρθρο 20
Στις Εκθέσεις Μορφολογίας, οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το Πιστοποιητικό
Ικανότητος Πρωταθλητού Μορφολογίας (C.A.C.), σε σκύλους κάθε αναγνωρισμένης
φυλής, ηλικίας δεκαπέντε (15) μηνών και άνω.
Επίσης οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το Πιστοποιητικό Ικανότητος
Πρωταθλητού Νέων (C.A.C.J.), σε σκύλους κάθε αναγνωρισμένης φυλής, ηλικίας εννέα
έως δεκαοκτώ (9 - 18) μηνών.

Επίσης οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το Πιστοποιητικό Ικανότητος
Πρωταθλητού Βετεράνων (C.A.C.V.), σε σκύλους κάθε αναγνωρισμένης φυλής, ηλικίας
οκτώ (8) ετών & άνω.
Άρθρο 21
Οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το C.A.C. μόνο, σε έναν αρσενικό σκύλο
(κάτοχο του πρώτου βραβείου με χαρακτηρισμό «Εξαίρετος», στην κατηγορία Εφήβων
Αρσενικών, Ανοικτή Αρσενικών ή Εργασίας Αρσενικών ή Πρωταθλητών Αρσενικών) και
σε έναν θηλυκό σκύλο (κάτοχο του πρώτου βραβείου με χαρακτηρισμό «Εξαίρετος»,
στην κατηγορία Εφήβων Θηλυκών, Ανοικτή Θηλυκών ή Εργασίας Θηλυκών ή
Πρωταθλητών Θηλυκών) και μόνον εάν, κατά την κρίση τους, ο σκύλος είναι τέτοιας
εξαιρετικής ποιότητας.
Οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το C.A.C.J. μόνο, σε έναν αρσενικό σκύλο
(κάτοχο του πρώτου βραβείου με χαρακτηρισμό «Εξαίρετος», στην κατηγορία Νέων
Αρσενικών) και σε έναν θηλυκό σκύλο (κάτοχο του πρώτου βραβείου με χαρακτηρισμό
«Εξαίρετος», στην κατηγορία Νέων Θηλυκών) και μόνον εάν, κατά την κρίση τους, ο
σκύλος είναι τέτοιας εξαιρετικής ποιότητας.
Οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το C.A.C.V. μόνο, σε έναν αρσενικό σκύλο
(κάτοχο του πρώτου βραβείου με χαρακτηρισμό «Εξαίρετος», στην κατηγορία Βετεράνων
Αρσενικών) και σε έναν θηλυκό σκύλο (κάτοχο του πρώτου βραβείου με χαρακτηρισμό
«Εξαίρετος», στην κατηγορία Βετεράνων Θηλυκών) και μόνον εάν, κατά την κρίση τους, ο
σκύλος είναι τέτοιας εξαιρετικής ποιότητας.
Άρθρο 22
Ακόμα και εάν έχει αποδώσει τον χαρακτηρισμό «Εξαίρετος», ο Κριτής έχει το δικαίωμα
να μην απονείμει το C.A.C. ή το C.A.C.J. ή το C.A.C.V., εάν πιστεύει ότι ο σκύλος δεν
είναι απολύτως άξιος μίας τέτοιας υψηλής διακρίσεως.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (CH.GR.)
CHAMPION DE BEAUTE DE GRECE (CH.GR.)
ΜΕΓΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (GRAND CH.GR.)
GRAND GREEK CHAMPION (GRAND CH.GR.)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (GR.SH.CH.)
GREEK SHOW CHAMPION (GR.SH.CH.)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (J.CH.GR.)
JUNIOR CHAMPION OF GREECE (J.CH.GR.)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (V.CH.GR.)
VETERAN CHAMPION OF GREECE (V.CH.GR.)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (GR.REP.CH.)
GREEK REPRODUCER CHAMPION (GR.REP.CH.)
Άρθρο 23
Ο σκύλος στον οποίο έχουν απονεμηθεί τρία (3) C.A.C. από τρεις διαφορετικούς Κριτές,
αποκτά τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος (CH.GR.), ο οποίος συνοδεύει στο εξής το
όνομα του.
Από 01/08/1999 για τις φυλές που η F.C.I. ορίζει ότι πρέπει να έχουν Τίτλο Εργασίας για
να γίνουν ∆ιεθνείς Πρωταθλητές, οι σκύλοι αυτών των φυλών για να γίνουν Πρωταθλητές
Ελλάδος πρέπει να πληρούν και αυτή την προϋπόθεση. Η προϋπόθεση για σκύλους
κυνηγετικών φυλών είναι η Εξέταση Φυσικών Προσόντων (Ε.Φ.Υ.Π.), ενώ για σκύλους
Φυλών Εργασίας, η Εξέταση Εργασιακής Ικανότητος Πρωταθλητή (Ε.Ε.I.Π.).
Ο σκύλος ο οποίος είναι ήδη κάτοχος του Τίτλου του Πρωταθλητή Ελλάδος (CH.GR.),
αποκτώντας τρία (3) επιπλέον C.A.C., αποκτά τον Τίτλο του Μεγάλου Πρωταθλητή
Ελλάδος (Grand Greek Champion – Grand CH.GR.), ο οποίος θα συνοδεύει στο εξής το
όνομά του.
Σκύλος ο οποίος ανήκει σε φυλή για την οποία η F.C.I. ορίζει ότι πρέπει να έχει Τίτλο

Εργασίας προκειμένου να αναδειχθεί ∆ιεθνής Πρωταθλητής, αποκτά τον Τίτλο του
Πρωταθλητή Εκθέσεων Ελλάδος - GREEK SHOW CHAMPION (GR.SH.CH.), εφόσον
έχουν απονεμηθεί έξη (6) C.A.C., χωρίς να απαιτείται Τίτλος Εργασίας.
Ο σκύλος στον οποίο έχουν απονεμηθεί δύο (2) C.A.C.J. από δύο διαφορετικούς Κριτές,
αποκτά τον τίτλο του Πρωταθλητή Νέων Ελλάδος (J.CH.GR.), ο οποίος συνοδεύει στο
εξής το όνομα του. Για την απόκτηση του Τίτλου αυτού, δεν απαιτείται Τίτλος Εργασίας.
Ο σκύλος στον οποίο έχουν απονεμηθεί δύο (2) C.A.C.V. από δύο διαφορετικούς Κριτές,
αποκτά τον τίτλο του Πρωταθλητή Βετεράνων Ελλάδος (V.CH.GR.), ο οποίος συνοδεύει
στο εξής το όνομα του. Για την απόκτηση του Τίτλου αυτού, απαιτείται Τίτλος Εργασίας
εφ’ όσον πρόκειται για φυλή που ο Κ.Ο.Ε. ήδη απαιτεί Τίτλο Εργασίας για την απόκτηση
του Τίτλου Πρωταθλητή Ελλάδος.
Σκύλος ανεξαρτήτως φύλου, του οποίου τρεις απόγονοι, επίσης ανεξαρτήτως φύλου,
αναδειχθούν Πρωταθλητές Μορφολογίας Ελλάδος ή άλλης χώρας ή ∆ιεθνείς
Πρωταθλητές, αποκτά τον Τίτλο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ GREEK REPRODUCER CHAMPION (CH.GR.REP.).
Ειδικοί Τίτλοι για Σκύλους ∆είκτες:
Προβλέπονται οι εξής Τίτλοι, οι οποίοι θα αναγράφονται στους Γενεαλογικούς Χάρτες των
∆εικτών:








ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ: CH.GR.Q.C. (Quete Chasse)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ: CH.GR.C.P. (Chasse Pratique)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: CH.GR.T. (Travail)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: CH.GR.G.Q. (Grande Quete)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: CH.GR.R.T. (Reproducteur travail)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ: CH.GR.R.B. (Reproducteur beaute)
ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ: CH.GR.A. (absolute)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΟΥ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (R.C.A.C.)
RESERVE CERTIFICAT D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT (R.CA.C.)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΟΥ ΝΕΩΝ (C.A.C.J.)
RESERVE CERTIFICAT D’ APTITUDE AU CHAMPIONNAT - JEUNES (C.A.C.J.)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (C.A.C.V.)
RESERVE CERTIFICAT D’ APTITUDE AU CHAMPIONNAT – VETERANS (C.A.C.V.)
Άρθρο 24
Στις Εκθέσεις Μορφολογίας, οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν
Αναπληρωματικό Πιστοποιητικό Ικανότητας Πρωταθλητού Μορφολογίας (R.C.A.C.) σε
σκύλους κάθε αναγνωρισμένης φυλής, ηλικίας δεκαπέντε (15) μηνών και άνω.
Επίσης οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το R.C.A.C.J. μόνο, σε έναν αρσενικό
σκύλο (κάτοχο του δεύτερου βραβείου με χαρακτηρισμό «Εξαίρετος», στην κατηγορία
Νέων Αρσενικών) και σε έναν θηλυκό σκύλο (κάτοχο του δεύτερου βραβείου με
χαρακτηρισμό «Εξαίρετος», στην κατηγορία Νέων Θηλυκών) και μόνον εάν, κατά την
κρίση τους, ο σκύλος είναι τέτοιας εξαιρετικής ποιότητας.
Επίσης οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το R.C.A.C.V. μόνο, σε έναν αρσενικό
σκύλο (κάτοχο του δεύτερου βραβείου με χαρακτηρισμό «Εξαίρετος», στην Κατηγορία
Βετεράνων Αρσενικών) και σε έναν θηλυκό σκύλο (κάτοχο του δεύτερου βραβείου με
χαρακτηρισμό «Εξαίρετος», στην Κατηγορία Βετεράνων Θηλυκών) και μόνον εάν, κατά
την κρίση τους, ο σκύλος είναι τέτοιας εξαιρετικής ποιότητας.
Άρθρο 25
Οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το R.C.A.C. μόνο σε έναν αρσενικό σκύλο
(κάτοχο του δεύτερου βραβείου στις Κατηγορίες Εφήβων, Ανοικτή, Εργασίας, ή
Πρωταθλητών Αρσενικών) και σε έναν θηλυκό σκύλο (κάτοχο του δεύτερου βραβείου στις
Κατηγορίες Εφήβων, Ανοικτή, Εργασίας, ή Πρωταθλητών Θηλυκών), μόνον εάν τους έχει
αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «Εξαίρετος» και μόνον εάν στον κάτοχο του πρώτου

βραβείου έχει αποδοθεί το C.A.C.
Άρθρο 26
Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο σκύλος κάτοχος του C.A.C., ή C.A.C.J., ή C.A.C.V.,
στερηθεί το Πιστοποιητικό, αυτό απονέμεται στον σκύλο κάτοχο του R.C.A.C., ή
R.C.A.C.J., ή R.C.A.C.V.
Το ίδιο ισχύει αν ο σκύλος που του απονεμηθεί το
Πιστοποιητικό είναι ήδη Πρωταθλητής Ελλάδος ή Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος, ή
Πρωταθλητής Βετεράνων Ελλάδος αντίστοιχα.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ
Άρθρο 27
Το κάτωθι σύστημα ανάδειξης αφορά στις Γενικές Εκθέσεις όλων των φυλών, καλύπτει
όμως όλα τα είδη Εκθέσεων.
Καλύτερο Προκαταρτικής Κουταβιών Φυλής: στον σκύλο κάτοχο του πρώτου
βραβείου στην Κατηγορία Προκαταρτικής Κουταβιών, απονέμεται ο τίτλος «Καλύτερο
Προκαταρτικής Κουταβιών Φυλής».
Καλύτερο Προκαταρτικής Κουταβιών Έκθεσης: όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του τίτλου
«Καλύτερο Προκαταρτικής Κουταβιών Φυλής», κρίνονται για τον τίτλο «Καλύτερο
Προκαταρτικής Κουταβιών Έκθεσης».
Καλύτερο Κουτάβι Φυλής: στον σκύλο κάτοχο του πρώτου βραβείου στην Κατηγορία
Κουταβιών, απονέμεται ο τίτλος «Καλύτερο Κουτάβι Φυλής».
Καλύτερο Κουτάβι Έκθεσης: όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του τίτλου «Καλύτερο Κουτάβι
Φυλής», κρίνονται για τον τίτλο «Καλύτερο Κουτάβι Έκθεσης».
Καλύτερος Νέων Φυλής: στον σκύλο κάτοχο του πρώτου βραβείου στην Κατηγορία
Νέων, απονέμεται ο τίτλος «Καλύτερος Νέων Φυλής».
Καλύτερος Νέων Έκθεσης: όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του τίτλου «Καλύτερος Νέων
Φυλής», κρίνονται για τον τίτλο «Καλύτερος Νέων Έκθεσης».
Καλύτερος Βετεράνων Φυλής: στον σκύλο κάτοχο του πρώτου βραβείου στην
Κατηγορία Βετεράνων, απονέμεται ο τίτλος «Καλύτερος Βετεράνων Φυλής».
Καλύτερος Βετεράνων Έκθεσης: όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του τίτλου «Καλύτερος
Βετεράνων Φυλής», κρίνονται για τον τίτλο «Καλύτερος Βετεράνων Έκθεσης».
Καλύτερος Φυλής: όλοι οι σκύλοι κάτοχοι των πρώτων βραβείων με χαρακτηρισμό
"Εξαίρετος" στις Κατηγορίες Νέων, Βετεράνων & οι κάτοχοι των CAC/CACIB, κρίνονται
για τον τίτλο «Καλύτερος Φυλής».
Καλύτερος Ομάδος: όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του τίτλου «Καλύτερος Φυλής» κάθε ομάδος,
κρίνονται για τον τίτλο «Καλύτερος Ομάδος».
Καλύτερος Έκθεσης: όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του τίτλου «Καλύτερος Ομάδος» κρίνονται
για τον τίτλο «Καλύτερος Έκθεσης».
∆ύνανται να προβλέπονται ακόμη οι τίτλοι:
α) Αναπληρωματικό Καλύτερο Κουτάβι Έκθεσης
β) Αναπληρωματικός Καλύτερος Ομάδος
γ) Αναπληρωματικός Καλύτερος Έκθεσης.
Εάν για κάποιο λόγο οι σκύλοι κάτοχοι των τίτλων στερηθούν του τίτλου, αυτός
απονέμεται στους Αναπληρωματικούς.

