Apstiprināts Latvijas Kurtu un Kursinga valdes sēdē
Rīgā, 2022.gada 2.februārī

Konkursa – Latvijas Kurtu un Kursinga Kluba “Labākais izstāžu kurts” nolikums

1. Piedalīties LKKK rīkotajā konkursā par “Labāko izstāžu kurtu”, var suņi, kuru īpašnieki ir LKKK biedri.
2. Konkursā tiek ņemti vērā rezultāti no 4 specializētām kurtu izstādēm, kas notikušas Latvijas teritorijā laika posmā
no 01.janvāra līdz 31.decembrim ieskaitot
3. Punktu aprēķins:
3.1. Suņiem, kas piedalās junioru, starpklasē, atvērtajā, darba čempionu vai veterānu klasēs, tiek piešķirts
sekojošs punktu skaits:
1. labākais suns / kuce
2. labākais suns / kuce
3. labākais suns / kuce
4. labākais suns / kuce
5. labākais suns / kuce

- 12 punkti
- 7 punkti
- 5 punkti
- 3 punkti
- 1 punkts

3.1.1. Plus papildus punkti tiek aprēķināti pēc sekojošas shēmas, par suņu skaitu dotajā šķirnē:
* no 1 līdz 10 suņiem – 0,2 punkti
* no 11 līdz 20 suņiem – 0,3 punkti
* no 21 līdz 30 suņiem – 0,5 punkti
* no 31 līdz 40 suņiem – 0,7 punkti
* no 41 līdz 50 suņiem – 1 punkts.
* nākamais solis ir 1,2; 1,3; 1,5; 1,7 un 2 punkti
Piemēram: piedalās 12 suņi – tad rēķina 10*0,2 = 5 punkti, 2*0,3 = 0,6 punkti, kopā 5,6 punkti.
Piedalās 23 suņi – tad rēķina 10*0,2 = 5 punkti, 10*0,3=3 punkti,, 3*0,5=1,5 punkts,
kopā 5+3+1,5=9,5 punkti.
Punktus noapaļo (uz augšu) līdz veselam skaitlim gada beigās, saskaitot visus LKKK uzstādēs iegūtos rezultātus
kopā.
* BOB ieguvējam tiek piešķirti plus 5 punkti
* BOO ieguvējam tiek piešķirti plus 3 punkti – jauns punkts
* Par “Kluba Uzvarētājs” titula iegūšanu – plus 10 punkti – jauns punkts
3.1.2. Plus papildus punkti par piedalīšanos konkursos – BIS Ringā
1. vieta – 25 punkti
2. vieta – 20 punkti
3. vieta – 15 punkti
4. vieta – 10 punkti
5. vieta – 5 punkti
4. Konkursā papildus tiek piešķirtas šādas nominācijas
4.1. LKKK gada Labākais Juniors:
Aprēķinus veic, saskaitot punktus, ko suns ieguvis piedaloties tikai junioru klasē (9-18 mēneši)

Teicami 1 – 12 punkti
Teicami 2 – 7 punkti
Teicami 3 – 5 punkti
Teicami 4 – 3 punkti
Teicami 5 – 1 punkts
4.1.2. Papildus tiek piešķirti sekojoši punkti:
* Junioru BOB ieguvējam plus 5 punkti
* Junioru BOO ieguvējam plus 3 punti
* Par “Juniora Kluba Uzvarētājs” titula iegūšanu – plus 10 punkti
4.1.3. Plus papildus punkti par piedalīšanos konkursos – Junioru BIS Ringā
1. vieta – 20 punkti
2. vieta – 16 punkti
3. vieta – 12 punkti
4. vieta – 8 punkti
5. vieta – 4 punkti
4.1.4. Juniori piedalās gan galvenajā konkursā, gan junioru konkursā. Aprēķini notiek pēc divām
atsevišķām sistēmām.
4.2. LKKK gada Labākais Veterāns
4.2.1. Piedalās suņi, kas ir vecāki par 8 gadiem un tika eksponēti veterānu klasē.
Punktus skaita sekojoši:
Teicami 1 – 12 punkti
Teicami 2 – 7 punkti
Teicami 3 – 5 punkti
Teicami 4 – 3 punkti
Teicami 5 – 1 punkts
4.2.2. Papildus tiek piešķirti sekojoši punkti:
* veterānu BOB ieguvējam plus 5 punkti
* veterānu BOO ieguvējam plus 3 punkti
* Par “Veterāns Kluba Uzvarētājs” titula iegūšanu – plus 10 punkti
Par piedadalīšanos veterānu konkursos veterānu BIS ringā
1. vieta – 20 punkti
2. vieta – 16 punkti
3. vieta – 12 punkti
4. vieta – 8 punkti
5. vieta – 4 punkti
4.2.3. Veterāni piedalās gan galvenajā konkursā, gan veterānu konkursā. Aprēķini notiek pēc
divām atsevišķām sistēmām.

4.3. LKKK gada Labākais Audzētājs
4.3.1. Konkursā piedalās audzētāji, kuru audzētava reģistrēta FCI, kā arī audzētāji, kuriem
bijuši vismaz 2 kucēnu metieni.
4.3.2. Tiek skaitīti punkti visiem suņiem, kas dzimuši vienam audzētājam, un kas
piedalījušies izstādē.
4.3.3. Punktu aprēķins:
Suņiem, kas piedalās kucēnu, junioru, starpklasē, atvērtajā, darba, čempionu vai
veterānu klasēs, tiek aprēķināts individuālais punktu skaits katram sunim/kucei
gada beigās, saliekot kopā LKKK izstādēs iegūtos punktus.
4.3.4. Ja audzētājam ir vairāku šķirņu suņi, tad rezultāti par katru šķirni tiek aprēķināti
atsevišķi.
4.4. LKKK gada Labākais Pāris
4.3.1. Konkursā piedalās pāri, dažāda dzimuma, vienas šķirnes, piederoši vienam
īpašniekam.
4.3.2. Tiek skaitīti punkti visiem pāriem, kas piedalījušies izstādē.
4.3.3. Punktu aprēķins par piedalīšanos konkursos BIS ringā:
1. Vieta – 20 punkti
2. Vieta – 16 punkti
3. Vieta – 12 punkti
4. Vieta – 8 punkti
5. Vieta – 4 punkti
4.4. LKKK gada Labākais vaislas suns
4.4.1. Konkursā piedalās suņi, kas pieder LKKK biedriem, un kuriem ir bijuši vismaz 2
metieni pēcnācēju.
4.4.2. Punktus skaita visiem viena vaislas suņa pēcnācējiem, kas piedalījušies izstādē.
4.4.3. Punktu aprēķins:
Suņiem, kas piedalās junioru, starpklasē, atvērtajā, darba, čempionu vai veterānu klasēs, tiek
piešķirts sekojošs punktu skaits:
1. Labākais suns / kuce – 12 punkti
2. Labākais suns / kuce – 7 punkti
3. Labākais suns / kuce – 5 punkti
4. Labākais suns / kuce – 3 punkti
5. Labākais suns / kuce – 1 punkts
Plus papildus punkti – par katru suni, kas dotajā šķirnē, piedalījās izstādē (suņi + kuces,
izņemot kucēnu klasi) tiek piešķirts 1 punkts.
4.5. LKKK gada Sekmīgākais Kucēns
4.5.1. Punktu aprēķinu veic saskaitot punktus, ko suns ieguvis piedaloties mazuļu vai kucēnu klasē
vecumā 4-9 mēneši
4.5.2. Punktus aprēķina sekojoši:
BOB Baby / puppy – 12 punkti
BOO Baby / puppy – 7 punkti
4.5.3. Papildus tiek piešķirti punkti par piedalīšanos konkursos BIS ringā

1. Vieta – 20 punkti
2. Vieta – 16 punkti
3. Vieta – 12 punkti
4. Vieta – 8 punkti
5. Vieta – 4 punkti
5. Konkursa rezultāti tiek apkopoti un paziņoti, un publicēti kluba mājas lapā 1 x gadā

