
 

Wersja Regulaminu Wystaw przyjęta uchwałą Zarządu Głównego dnia 17 stycznia 2023 roku 

Polski Klub Rasowych Świnek Morskich 
 

CAVIES CLUB OF POLAND 
 
 
 

Regulamin wystaw krajowych, międzynarodowych i klubowych  
 

 

I. ORGANIZACJA WYSTAWY 
 
1. CCP organizuje następujące rodzaje wystaw i pokazów: 
 

a) wystawy międzynarodowe 
 

b) wystawy krajowe, (przyjmujące różne nazwy – Letnia, Krakowska, Łódźka, Stołeczna) 
 

c) wystawy klubowe, 
 

d) pokazy popularyzujące rasową świnkę morską. 
 
2. Osoby organizujące wystawę odpowiedzialne są za: 
 

a) obliczenia i uzgodnienia z Zarządem CCP, kosztów wystawy (nagrody, druk etc.) 
 

b) wybór sędziów z osób wymienionych w oficjalnym spisie sędziów i asystentów 

sędziowskich CCP oraz sędziów, którzy nie są członkami CCP (wybrane kluby polskie i 

zagraniczne) 
 

c) określenie: 
 

− daty wystawy 
 

− miejsca i adresu sali wystawowej. 
 

− godzin otwarcia i zamknięcia wystawy. 
 

− programu wystawy 
 

− wysokości opłaty za udział w wystawie. 
 

− nazwisk sędziów i grup (ras) w jakich sędziują. 
 

− ostatecznego terminu zgłoszenia świnki do konkursu. 
 

− wszelkich wymogów dotyczących formalności zdrowotnych. 
 

− numerów rachunków, na które należy uiścić opłatę za udział w wystawie. 
 

d) zgłoszenie wystawy do PIWu (Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny). 
 

e) przygotowanie reklamy wystaw oraz katalogów wystaw. 
 

f) poinformowanie członków klubu o wystawie min 3 tyg. przed jej rozpoczęciem. 
 

g) jeśli wystawa lub pokaz rasowych świnek morskich są dostępne dla publiczności, 
organizatorzy uprawnieni są do pobierania opłaty za wstęp. 
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3. Po wystawie, kierownictwo wystawy ma obowiązek przekazać uprawnionej osobie w klubie : 
 

− - wszystkie protokoły sędziowskie 
 

− - katalogi sędziowskie 
 

− - dokumentacje finansowe 
 
4. Określenie szczegółowych warunków organizacji wystawy i współpracy CCP wraz z członkiem 

CCP określa umowa o współpracy podpisywana pomiędzy stronami. 
 
5. Kierownictwo wystawy ma obowiązek przekazać sędziom niezbędne dokumenty przed 

dokonaniem oceny.  
 

II. WARUNKI UDZIAŁU W WYSTAWIE 
 

1. W wystawie krajowej, międzynarodowej lub klubowej mogą brać udział świnki morskie 

zgłoszone przez członka CCP lub klubu zagranicznego. Sędzia na wystawie międzynarodowej 

może być członkiem CCP lub klubu zagranicznego. 
 
2. Wystawa świnek rasowych morskich zorganizowana jest z następującymi procedurami: 
 

a) na stole sędziowskim powinno znaleźć się przygotowane miejsce do oceny świnki 

morskiej, suche i wilgotne chusteczki oraz miejsce dla protokolanta (wyznaczony 

asystent sędziego) i asystentów sędziego. 
 

b) Przy stole sędziowskim mogą zasiadać jedynie asystenci sędziego ( max.3 osoby) i w razie 
potrzeby tłumacz. 

 
c) Za dostarczenie świnki do oceny są odpowiedzialni właściciele. 

 
d) Wystawca może przyglądać się ocenie świnki, jednakże wszelkie pytania w kwestii 

ewentualnych wad i odjęcia punktów można konsultować z sędzią dopiero po ocenie 

wszystkich świnek w czasie wyznaczonym przez organizatorów. 
 

e) Świnkę morską uznaje się za nieobecną po wywołaniu jej imienia wraz z przydomkiem 

przez asystenta sędziego i braku przekazania świnki do oceny w czasie 1 minuty od 

momentu jej wywołania. 
 

f) Świnka, która została uznana za nieobecną, nie bierze udziału w porównaniach. Sędzia 

może zadecydować o przyznaniu takiej śwince oceny: (i) po ocenie pozostałych świnek 

danej rasy lub wszystkich świnek na danej wystawie; oraz (ii) o ile pozostała 

wystarczająca do tego ilość czasu na wystawie. Decyzja w tym przedmiocie należy do 

organizatora wystawy. 
 
3. Na terenie wystawy dopuszczalne jest prowadzenie działalności handlowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie małej gastronomii i stoisk z artykułami dla gryzoni. 

Stoiska powinny być ustawione w wydzielonych strefach. Organizatorzy wystawy mogą 

pobierać opłaty od osób prowadzących działalność handlową na terenie wystawy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami finansowymi. Wysokość opłat określa organizator. Sprzedaż 

zwierząt na wystawach CCP jest niedozwolona. 
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4. Wszelka działalność reklamowa na rzecz firm i osób trzecich przez hodowców i inne osoby 

wystawiające swoje zwierzęta jest możliwa tylko za uprzednią zgodą Zarządu CCP 
 
5. Działalność handlowa podczas pokazu lub wystawy organizowanych przez CCP przez 

miłośników i hodowców jest możliwa tylko za uprzednią zgodą Zarządu CCP.  
 

 

III. PRZYJĘCIE NA WYSTAWĘ 
 

1. W wystawie mogą brać udział tylko te świnki morskie, które zostały wcześniej zgłoszone przez 

wystawcę. Zgłoszona do konkursu świnka morska musi mieć wagę minimalną 500g. Świnki 

morskie wystawiane przez Polskich Wystawców (tj. osoby zarejestrowane w Klubie jako 

Miłośnik lub Hodowca zgodnie ze Statutem Klubu) muszą posiadać numery rejestracyjne (w 

tym świnki w kategorii wiekowej baby). 
 
2. Na wystawę nie dopuszcza się: 
 

a) ciężarnych samic 
 

b) karmiących samic 
 

c) świnek morskich z wyraźnymi objawami chorobowymi. 
 
3. Defekty dyskwalifikujące świnkę morską: 
 

a) zła kondycja 
 

b) brak palców 
 

c) brak zębów 
 

d) wszelkie niezrośnięte złamania 
 

e) inne poważne uszkodzenia ciała, brak ucha, dwa FO, brak oka, tłuste oko (fatty eye), 
uszkodzenie mechaniczne 

 
f) zniekształcenia w budowie 

 
g) agresja 

 
h) otyłość 

 
i) braki w owłosieniu 

 
4. Rodowodowe kastraty oraz świnki morskie rodowodowe nieużywane w hodowli, ale 

spełniające wymogi standardu CCP są dopuszczone do wystaw na tych samych warunkach co 

świnki morskie hodowlane. 
 
5. Na wystawę dopuszcza się świnki morskie z uszkodzonym uchem, które są skutkiem bójki itp. 
 
6. Przyjmowanie zgłoszeń świnek morskich odbywa się na kartach zgłoszeń. Organizatorzy 

wystaw międzynarodowych powinni przygotować karty zgłoszeń uwzględniając język angielski. 

Zgłoszenie powinno zawierać 
 

a) nazwę (imię i przydomek hodowlany) świnki rasowej, 
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b) numer rejestracyjny (OBOWIĄZKOWO – każda świnka Polskiego Wystawcy) 
 

c) rasę, płeć, umaszczenie i datę urodzenia świnki morskiej, 
 

d) nazwy (imiona i przydomki hodowlane) rodziców (opcjonalnie) 
 

e) posiadany tytuł (Championat - potwierdzony) (opcjonalnie) 
 

f) imię i nazwisko hodowcy, imię i nazwisko oraz adres właściciela, 
 

g) klasę wiekową, do której świnka jest zgłoszona, 
 

h) wysokość uiszczonej opłaty (opcjonalnie) i podpis zgłaszającego (opcjonalnie) 
 
7. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, zgłasza się na stosownym formularzu udostępnionym na 

Stronie WWW, w sposób i w formie oraz w terminie wskazanym na Stronie WWW. 
 
8. Osoba zgłaszająca świnki na wystawę zobowiązana jest do opłacenia zgłoszenia zgodnie z 

cennikiem opublikowanym na Stronie WWW oraz w terminie tam wskazanym i do przekazania 

potwierdzenia uiszczenia opłaty wraz ze zgłoszeniem. 
 
9. W przypadku: 
 

a) braku przekazania zgłoszenia w terminie wskazanym na Stronie WWW; lub 
 

b) nieprzekazania potwierdzenia uiszczenia opłaty wraz ze zgłoszeniem; lub 
 

c) gdy zgłoszenie nie posiada, któregokolwiek z elementów wskazanych w punkcie 6 
powyżej, wymaganego formularzem zgłoszeniowym;  

 

zgłoszenie to nie zostanie przyjęte i świnki nie zostaną umieszczone w katalogu wystawowym. 
 

10. W przypadku opłacenia zgłoszenia po terminie wskazanym na Stronie WWW, osoba zgłaszająca 

zobowiązana jest do uiszczenia opłaty zgłoszeniowej według cennika jak dla osób spoza CCP, 

bez względu na fakt bycia zarejestrowanym członkiem Klubu. 
 
11. Klasy wiekowe świnek obejmują: 
 

a) Klasę BABY – od daty urodzenia do dnia przez ukończeniem 5 miesiąca życia oraz 
minimum 500 g; 

 
b) Klasę JUNIOR – od dnia ukończenia 5 miesiąca życia do dnia przez ukończeniem 9 

miesiąca życia; 
 

c) Klasę ADULT – od dnia ukończenia 9 miesiąca życia oraz minimum 700 gram; 
 

d) Klasę SENIOR – od dnia ukończenia 3 roku życia. 
 
12. W przypadku świnki, która ukończyła 3 rok życia, wystawca ma prawo wyboru zgłoszenia 

świnki w klasie wiekowej adult lub senior wedle własnego uznania. 
 
13. CCP wydaje przed wystawą i pokazem katalog wystawowy. Katalog wystawowy powinien 

zawierać: 
 

a) wykaz ras zgłoszonych na wystawę; 
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b) wykaz grup i klas stworzonych na potrzeby wystawców, liczbę osobników , numerację 

klatek (opcjonalnie), numer katalogowy; 
 

c) kompletne dane o każdej śwince morskiej; 
 

d) dane hodowcy; 
 

e) dane właściciela.  
 
 

 

IV. TYTUŁY I KLASY WYSTAWOWE 
 

1. Tytuły i skróty: 
 

− CHAMPION POLSKI – Pl.Ch 
 

− MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI – PL.J.Ch 
 

− MIĘDZYNARODOWY CHAMPION – Int.Ch 
 

− GRAND CHAMPION – Grand.Ch 
 

− ZWYCIĘZCA KLUBU - Zw. Klubu (przyznany do „BOB Adult” na wystawie Klubowej) 
 

− MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA KLUBU - Mł. Zw. Klubu (przyznany do „BOB Junior lub Baby” 
na wystawie Klubowej) 

 
− NAJLEPSZY NA WYSTAWIE (BEST IN SHOW) - BIS 

 
− NAJLEPSZY BABY NA WYSTAWIE (BEST IN SHOW BABY) – BIS-B 

 
− NAJLEPSZY JUNIOR NA WYSTAWIE (BEST IN SHOW JUNIOR) – BIS-J 

 
− NAJLEPSZY ADULT NA WYSTAWIE (BEST IN SHOW ADULT) – BIS-A 

 
− NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH NA WYSTAWIE ( BEST OF BEST ) 

 
− NAJLEPSZY W GRUPIE ( BEST OF GROUP ) - BOG 

 
− NAJLEPSZY W RASIE (BEST OF BREED) – BOB  

 
− NAJLEPSZY BABY W RASIE (BEST OF BREED BABY) – BOB-B 

 
− NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE (BEST OF BREED JUNIOR) – BOB-J 

 
− NAJLEPSZY ADULT W RASIE (BEST OF BREED ADULT) – BOB-A 

 
− NAJLEPSZY W ODMIANIE KOLORYSTYCZNEJ ( BEST IN VARIETY )- BIV 

 
Warunkiem otrzymania tytułu BOB-B, BOB-J, BOB-A, BOB jest uzyskanie oceny doskonałej lub 
wybitnej. 
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2.        Inne tytuły przyznawane na wystawach CCP : 
 

− Najlepszy samiec roku. - "I-Boar2008" 
 

Przyznawany 3 najlepszym samcom z rozliczenia roczenego. Przyznawane są 3 lokaty (I, II,  
III) 

 
− Najlepsza samica roku. - "I-Sow2008" 

 
Przyznawany 3 najlepszym samicom z rozliczenia rocznego. Przyznawane są 3 lokaty (I, II, 
III) 

 
− Polish Summer Winner. - "PL.Summer-V2008" 

 
Tytuł przyznawany na Polskim Letnim Championshipie, dla świnki która wygrała cały 
Championship, wybrana przez wszystkich sędziów. 

 
− Polish Winter Winner. - "PL.Winter-V2008" 

 
Tytuł przyznawany na Polskim Zimowym Championshipie, dla świnki która wygrała cały 
Championship, wybrana przez wszystkich sędziów. 

 
− Zwycięzca Rasy. - "Breed-V2008" 

 
Tytuł przyznawany na Polskim Zimowym Championshipie, dla świnki która wygrała 
głownego BOBa. 

 
− Zwycięzca Stolicy. - "Warsaw-V2008" 

 
Tytuł przyznawany na stołecznej wystawie, dla świnki która wygrała głownego BOBa. 

 
− Grupy / Pary  
 

W zależności od ilości wystawianych zwierząt z podziałem na : 
 

-rasy ( wymienione w Polskim Standardzie Rasowych Świnek Morskich zatwierdzonym przez CCP) 
 

-kolory ( wymienione w Polskim Standardzie Rasowych Świnek Morskich zatwierdzonym przez CCP) 
 
 
 

GRUPY HODOWLANE SPOSÓB OCENIANIA 
 

Grupa hodowlana to od 3 do 5 świnek w tym samym kolorze (kolor dotyczy tylko ras 

self/nonself/crested) i rasie, które są własnością jednej osoby. Konkurencja grup hodowlanych 

odbywa się jeśli zgłoszonych jest minimum 3 grupy. 
 

 

PARY HODOWLANE SPOSÓB OCENIANIA 
 

1. Para hodowlana to samiec i samica w tym samym kolorze (kolor dotyczy tylko ras 

self/nonself/crested) i rasie, które są własnością jednej osoby. Konkurencja par hodowlanych 

odbywa się jeśli zgłoszonych jest minimum 3 pary. 
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V. LOKATY PRZYZNAWANE NA WYSTAWACH 

 

1. Podczas wystaw międzynarodowych i krajowych przyznawane są następujące liczby lokat (w 

przypadku wysokiej frekwencji organizator w porozumieniu z sędzią może zwiększyć ilość 

przyznawanych lokat): 

− Best in Show Baby I, II, III 

− Best in Show Junior I, II, III 

− Best in Show Adult I, II, III 

− Best of Best I, II, III 

− Best in Show Senior I, II, III (organizator może ograniczyć ilość lokat w zależności od ilości 

zgłoszonych świnek w danej kategorii wiekowej) 

− Best in Show Standard B,C I, II, III  

Ilość lokat BIS Standard B,C będzie zależna od ilości zgłoszonych ras przyjmując następujące zasady: 1 

zgłoszona rasa – brak przyznawanej lokaty, 2-3 zgłoszonych ras – wyłącznie lokata I, 4 zgłoszone rasy 

– lokaty I i II, 5 i więcej zgłoszonych ras – lokaty I, II, III 

 

Podczas wystawy ostateczna decyzja o ilości przyznanych lokat należeć będzie do sędziego. Sędzia 

może wyłącznie zmniejszyć ilość przyznanych przez siebie lokat.   

 

2. Podczas wystaw specjalistycznych/klubowych o ilości lokat decyduje organizator w zależności od 

ilości ras i świnek zgłoszonych do wystawy. 

 

VI. OCENY 
 

1. Przy ocenie świnek morskich sędzia bierze pod uwagę ich wady wrodzone i nabyte, fizyczne i 
psychiczne. Ocena indywidualna dotyczy danego osobnika. Przy ocenie indywidualnej świnki 
morskiej może otrzymać jedną z poniższych ocen: OCENĘ WYBITNĄ przyznaje się w sytuacji 
kiedy świnka wykazuje cechy ponad przeciętną w budowie, jakości włosa i ubarwieniu. 

 

− 98-100 Wybitny (V) 
 

− 95-97,5 Doskonały (HV) 
 

− 92-94,5 Bardzo dobry (SG) 
 

− 90-91,5 Dobry (G) 
 

− Mniej niż 90 Dostateczny (N-B) 
 

− Dyskwalifikacja 
 
2. Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i przyznaje tytuły wskazane 

w punkcie IV. 
 
3. ZASADY PRZYZNAWANIA OCEN I TYTUŁÓW :  
 

a) Ocena DOSKONAŁA (HV) może być przyznana śwince morskiej bardzo bliskiej ideałowi 

wzorca rasy w doskonałej kondycji, zrównoważone i świetnie przygotowane. Typowe 

cechy rasy przeważają. 
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b) Ocena BARDZO DOBRA (SG) może zostać przyznana jedynie śwince morskiej, 

posiadającej typowe cechy rasy z zachowanymi proporcjami oraz jest we właściwej 

kondycji. Nieliczne drobne błędy mogą być tolerowane wykluczając błędy w budowie. 
 

c) Ocena DOBRA (G) powinna być przyznana śwince morskiej, która posiada główne cechy 

charakterystyczne dla rasy, a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące. 
 

d) Ocena DOSTATECZNA (N-B) powinna być przyznana śwince morskiej odpowiadającej 

wzorcowi rasy, jednak nie posiadającej pewnych cech uznanych za istotne lub o 

niewłaściwej kondycji fizycznej. 
 

e) DYSKWALIFIKACJA (DSF) przyznawana śwince morskiej posiadającej wady 

dyskwalifikujące zawarte w Polskim Standardzie Rasowej Świnki Morskiej zatwierdzonym 

przez CCP. Dyskwalifikacja przyznawana jest jeśli sędzia odejmuje 3 punkty za jedną 

cechę od najwyższej wartości punktowej jaka jest przyznawana za tę cechę. 
 
4. Opis oceny świnki zostaje spisany na KARCIE OCENY ŚWINKI MORSKIEJ, która ma formę 

protokołu wystawowego. Sporządza się ją w trzech egzemplarzach, jeden dla wystawcy i dwa 

dla CCP. 
 
5. Karta powinna zawierać: 
 

−  pełne dane świnki morskiej ( nazwę, przydomek, płeć, kolor, numer rejestracji, numer 

katalogowy, dane hodowcy i właściciela, 
 

−    opis świnki morskiej, ocenę i przyznany tytuł. 
 
 

VII. OBLICZANIE RANKINGU ROCZNEGO KLUBU : 
 

1. Hodowca Roku. 

Punkty przyznawane śwince z przydomkiem danego hodowcy (nie musi być właścicielem). 

Punktacja za zwierzęta ras znajdujących się w standardzie A: 

 

− BOB (w klasie wiekowej) - 1pkt., 

− BOB (główny) - 1pkt., 

− I BOG - 40 pkt, II BOG - 30 pkt, III BOG - 20 pkt, 

− I BIS - 70 pkt, II BIS - 60 pkt, III BIS - 50 pkt, 

− I BEST OF BEST - 100  pkt, II BEST OF BEST - 90 pkt, III BEST OF BEST - 80 pkt 

− Letni Zwycięzca (PSCC)/Zimowy Zwycięzca (PWCC) - 100 pkt 

 

Do konkurencji hodowca roku brane są po uwagę punkty za zwierzęta ras znajdujących się w 

standardzie B i C, punktacja wygląda następująco: 

− BOB (w klasie wiekowej) - 1pkt, 

− BOB (główny) - 1pkt, 

− I BIS - 3pkt, II BIS - 2pkt, III BIS - 1 pkt 
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2.  Wystawca Roku. 

Punkty przyznawane śwince która jest własnością danego hodowcy. 

Punktacja za zwierzęta ras znajdujących się w standardzie A: 

 

− BOB (w klasie wiekowej) - 1pkt., 

− BOB (główny) - 1pkt. 

− I BOG - 40 pkt, II BOG - 30 pkt, III BOG - 20 pkt, 

− I BIS - 70 pkt, II BIS - 60 pkt, III BIS - 50 pkt, 

− I BEST OF BEST - 100  pkt, II BEST OF BEST - 90 pkt, III BEST OF BEST - 80 pkt 

− Letni Zwycięzca (PSCC)/Zimowy Zwycięzca (PWCC) - 100 pkt 

 

Do konkurencji wystawca roku brane są po uwagę punkty za zwierzęta ras znajdujących się w 

standardzie B i C, punktacja wygląda następująco: 

− BOB (w klasie wiekowej) - 1pkt, 

− BOB (główny) - 1pkt, 

− I BIS - 3pkt, II BIS - 2pkt, III BIS - 1 pkt 

 

3.  Samiec / Samica Roku. 

Do konkurencji rocznej brane są pod uwagę tylko zwierzęta ras znajdujących się w standardzie A. 

 

− BOB (w klasie wiekowej) - 1pkt., 

− BOB (główny) - 1pkt., 

− I BOG - 40 pkt, II BOG - 30 pkt, III BOG - 20 pkt, 

− I BIS - 70 pkt, II BIS - 60 pkt, III BIS - 50 pkt, 

− I BEST OF BEST - 100  pkt, II BEST OF BEST - 90 pkt, III BEST OF BEST - 80 pkt 

− Letni Zwycięzca (PSCC)/Zimowy Zwycięzca (PWCC) - 100 pkt 

 

Do punktacji rocznej (Kategoria samiec/samica roku) wchodzą również wystawy zagraniczne - z tym, 

że hodowca/właściciel świnki jest zobowiązany do przesłania kopi kart ocen do ZG. 

 

Punktacja wygląda następująco : 

− 1pkt. za CAC 

− 10 pkt. za pozycje wyżej (np. BOB, BOG,BIS) 

 

4.  W rankingu brać mogą tylko krajowi członkowie (Hodowcy Polscy i Miłośnicy), oraz świnki 

posiadające numery rejestracyjne. 


