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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОТРИМАННЯ ТИТУЛІВ 

ГО «Український клуб морських свинок» 
 

 

Преамбула  

Положення про отримання титулів ГО «Український клуб морських свинок» 

(далі за текстом – Положення) розроблені на підставі п.п. 2.10. Статуту ГО 

«Український клуб морських свинок» (далі за текстом – Статут).  

Ці Положення є обов’язковим для дотримання усіма членами ГО 

«Український клуб морських свинок». 

 

Терміни, які використовуються у цьому Положенні: 

Сертифікат (САС) – підтвердження породної якості морської свинки, 

відповідно до стандарту порід, надання усного статусу кандидата в «Юного 

Чемпіона України» та «Чемпіона України». Сертифікат є позначкою на 

оцінювальному листі.  

Пет - сертифікат (Пет-САС) – підтвердження відповідності до стандарту 

безпородних свинок, надання усного статусу кандидата в «Пет Чемпіони 

України». Сертифікат є позначкою на оцінювальному листі. 

BIS – Best in show (Кращий на шоу).  

КПП – Кращий представник породи. 

КЗР – Кращий у змішаному ринзі. 
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1. Положення про отримання титулу «Юний Чемпіон України» 

- Для отримання титулу «Юний Чемпіон України» морська свинка має 

отримати 3 Сертифікати (САС) на породній експертизі.  

- Сертифікати мають бути отримані від трьох різних суддів (експертів), та 

хоча б на двох різних виставках проведених на території України, які 

проводяться не в однакові дати та в тому самому місці. Виключенням 

кількості виставок може стати Чемпіонат, в положенні якого передбачено 

отримання титулу на момент проведення виставки (Чемпіонату).  

- Хоча б один Сертифікат має бути отриманий в категорії «Юніори» у віці 

старше 5 місяців, Сертифікати отримані у віці старше 8 місяців в категорії 

«Дорослі» не зараховуються. Виключенням у віці може стати Чемпіонат, в 

положенні якого передбачено отримання титулу у віці молодше 5 місяців на 

момент проведення виставки. 

- Клуб визнає всі Сертифікати видані іноземними або вітчизняними суддями 

(експертами), отриманні на проведених виставках на території України, 

проведення яких погоджене з Клубом та отримані на Клубній виставці 

«Ukrainian championship show» починаючи з 2019 року. 

- Організатори виставок зобов’язані надати інформацію про видані 

Сертифікати до Клубу та опублікувати її на форумі / сайті / блозі / 

соц.мережах протягом двох тижнів від моменту проведення виставки. 

- Власники морської свинки повинні надіслати до Клубу заявку на отримання 

титулу, прикріпивши скани/фото Сертифікатів та родоводу. 

- Титул «Юний Чемпіон України» може отримати тільки та свинка, яка має 

родовід Клубу «Ukrainian cavy club». Виключенням можуть буди свинки 

народженні закордоном. 

- Титул «Юний Чемпіон України» є однократним званням. 

- Присвоєння титулу відбувається протягом тижня з моменту подання заявки, 

свинка заноситься до єдиного реєстру «Чемпіонів» з присвоєнням 

унікального номеру, власнику надсилається диплом у електронному вигляді.  

- Нагородження «Юного Чемпіона України» роздрукованим дипломом 

відбудеться на найближчій Клубній виставці, але не раніше ніж за два тижні 

від моменту подання заявки. Також, за бажанням власника свинки, «Юний 

Чемпіон України» нагороджується кубком і розеткою. Виключенням може 

стати Чемпіонат, в положенні якого передбачено отримання титулу та 

нагород на момент проведення виставки. 

- Витрати на оформлення титулу та друку диплома бере на себе Клуб. Кубок і 

нагородна розетка можуть бути замовлені додатково, окремо оплачуються 

власником свинки. 
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1.1. Положення про отримання титулу «Юний Чемпіон України» 

морською свинкою, яка вже має титул «Чемпіона» іншої країни, якщо з 

Клубом країни укладений договір про двостороннє виконання даної 

умови. 

 

- Для отримання титулу «Юний Чемпіон України» морська свинка має 

отримати 2 (два) Сертифікати (САС) на породній експертизі; якщо свинка 

має титули «Чемпіонів» двох та більше країн достатньо отримати 1 (однин) 

Сертифікат (САС) на породній експертизі; 

- Сертифікати мають бути отримані від двох різних суддів (експертів) на 

одній або більше виставці проведеній на території України. Якщо свинка має 

титули «Чемпіонів» двох та більше країн достатньо отримати  Сертифікат 

(САС) від одного судді (експерта) на одній виставці відповідно; 

- Хоча б один Сертифікат має бути отриманий в категорії «Юніори» у віці 

старше 5 місяців, Сертифікати отримані у віці старше 8 місяців в категорії 

«Дорослі» не зараховуються. Виключенням у віці може стати Чемпіонат, в 

положенні якого передбачено отримання титулу у віці молодше 5 місяців на 

момент проведення виставки. 

- Клуб визнає всі Сертифікати видані іноземними або вітчизняними суддями 

(експертами), отриманні на проведених виставках на території України, 

проведення яких погоджене з Клубом та отримані на Клубній виставці 

«Ukrainian championship show» починаючи з 2019 року. 

- Організатори виставок зобов’язані надати інформацію про видані 

Сертифікати до Клубу та опублікувати її на форумі / сайті / блозі / 

соц.мережах протягом двох тижнів від моменту проведення виставки. 

- Власники морської свинки повинні надіслати до Клубу заявку на отримання 

титулу, прикріпивши скани/фото Сертифікатів, родоводу та дипломів. 

- Титул «Юний Чемпіон України» може отримати тільки та свинка, яка має 

родовід Клубу «Ukrainian cavy club». Виключенням можуть буди свинки 

народженні закордоном. 

- Титул «Юний Чемпіон України» є однократним званням. 

- Присвоєння титулу відбувається протягом тижня з моменту подання заявки, 

свинка заноситься до єдиного реєстру «Чемпіонів» з присвоєнням 

унікального номеру, власнику надсилається диплом у електронному вигляді.  

- Нагородження «Юного Чемпіона України» роздрукованим дипломом 

відбудеться на найближчій Клубній виставці, але не раніше ніж за два тижні 

від моменту подання заявки. Також, за бажанням власника свинки, «Юний 

Чемпіон України» нагороджується кубком і розеткою. Виключенням може 

стати Чемпіонат, в положенні якого передбачено отримання титулу та 

нагород на момент проведення виставки. 

- Витрати на оформлення титулу та друку диплома бере на себе Клуб. Кубок і 

нагородна розетка можуть бути замовлені додатково, окремо оплачуються 

власником свинки. 
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2. Положення про отримання титулу «Чемпіон України» 

- Для отримання титулу «Чемпіон України» морська свинка має отримати 3 

Сертифікати (САС) на породній експертизі. 

- Сертифікати мають бути отримані від трьох різних суддів (експертів), та 

хоча б на двох різних виставках проведених на території України, які 

проводяться не в однакові дати та в тому самому місці. Виключенням 

кількості виставок може стати Чемпіонат, в положенні якого передбачено 

отримання титулу на момент проведення виставки. 

- Хоча б один Сертифікат має бути отриманий у віці старше 8 місяців, у 

віковій категорії «Дорослі». Виключенням у віці може стати Чемпіонат, в 

положенні якого передбачено отримання титулу у віці молодше 8 місяців на 

момент проведення виставки. 

- Клуб визнає всі Сертифікати видані іноземними або вітчизняними суддями 

(експертами), отриманні на проведених виставках на території України, 

проведення яких погоджене з Клубом; та отримані на Клубній виставці 

«Ukrainian championship show» починаючи з 2015 року. 

- Організатори виставок зобов’язані надати інформацію про видані 

Сертифікати до Клубу та опублікувати її на форумі / сайті / блозі / 

соц.мережах протягом двох тижнів від моменту проведення виставки. 

- Власники морської свинки повинні надіслати до Клубу заявку на отримання 

титулу, прикріпивши скани/фото Сертифікатів та родоводу. 

- Титул «Чемпіон України» може отримати тільки та свинка, яка має родовід 

Клубу «Ukrainian cavy club». Виключенням можуть буди свинки народженні 

закордоном. 

- Титул «Чемпіон України» є однократним званням. 

- Присвоєння титулу відбувається протягом тижня з моменту подання заявки, 

свинка заноситься до єдиного реєстру «Чемпіонів» з присвоєнням 

унікального номеру, власнику надсилається диплом у електронному вигляді.  

- Нагородження «Чемпіона України» роздрукованим дипломом відбудеться 

на найближчій Клубній виставці, але не раніше ніж за два тижні від моменту 

подання заявки. Також, за бажанням власника свинки, «Чемпіон України» 

нагороджується кубком і розеткою. Виключенням може стати Чемпіонат, в 

положенні якого передбачено отримання титулу та нагород на момент 

проведення виставки. 

- Витрати на оформлення титулу та друку диплома бере на себе Клуб. Кубок і 

нагородна розетка можуть бути замовлені додатково, окремо оплачуються 

власником свинки. 
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2.2. Положення про отримання титулу «Чемпіон України» морською 

свинкою, яка вже має титул «Чемпіона» іншої країни, якщо з Клубом 

країни укладений договір про двостороннє виконання даної умови. 

 

- Для отримання титулу «Юний Чемпіон України» морська свинка має 

отримати 2 (два) Сертифікати (САС) на породній експертизі; якщо свинка 

має титули «Чемпіонів» двох та більше країн достатньо отримати 1 (однин) 

Сертифікат (САС) на породній експертизі; 

- Сертифікати мають бути отримані від двох різних суддів (експертів) на 

одній або більше виставці проведеній на території України. Якщо свинка має 

титули «Чемпіонів» двох та більше країн достатньо отримати  Сертифікат 

(САС) від одного судді (експерта) на одній виставці відповідно; 

- Хоча б один Сертифікат має бути отриманий у віці старше 8 місяців, у 

віковій категорії «Дорослі». Виключенням у віці може стати Чемпіонат, в 

положенні якого передбачено отримання титулу у віці молодше 8 місяців на 

момент проведення виставки. 

- Клуб визнає всі Сертифікати видані іноземними або вітчизняними суддями 

(експертами), отриманні на проведених клубних виставках на території 

України, та на виставках проведення яких погоджене з Клубом. 

- Організатори виставок зобов’язані надати інформацію про видані 

Сертифікати до Клубу та опублікувати її на форумі / сайті / блозі / 

соц.мережах протягом двох тижнів від моменту проведення виставки. 

- Власники морської свинки повинні надіслати до Клубу заявку на отримання 

титулу, прикріпивши скани/фото Сертифікатів, родоводу та дипломів. 

- Титул «Чемпіон України» може отримати тільки та свинка, яка має родовід 

Клубу «Ukrainian cavy club». Виключенням можуть буди свинки народженні 

закордоном. 

- Титул «Чемпіон України» є однократним званням. 

- Присвоєння титулу відбувається протягом тижня з моменту подання заявки, 

свинка заноситься до єдиного реєстру «Чемпіонів» з присвоєнням 

унікального номеру, власнику надсилається диплом у електронному вигляді.  

- Нагородження «Чемпіона України» роздрукованим дипломом відбудеться 

на найближчій Клубній виставці, але не раніше ніж за два тижні від моменту 

подання заявки. Також, за бажанням власника свинки, «Чемпіон України» 

нагороджується кубком і розеткою. Виключенням може стати Чемпіонат, в 

положенні якого передбачено отримання титулу та нагород на момент 

проведення виставки. 

- Витрати на оформлення титулу та друку диплома бере на себе Клуб. Кубок і 

нагородна розетка можуть бути замовлені додатково, окремо оплачуються 

власником свинки. 
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3. Положення про отримання титулу «Пет Чемпіон України» 

- Для отримання титулу «Пет Чемпіон України» морська свинка має 

отримати 3 Пет-Сертифікати на виставці. 

- Сертифікати мають бути отримані від трьох різних суддів (експертів), на 

трьох різних виставках проведених на території України. 

- Хоча б один Сертифікат має бути отриманий у віці старше 8 місяців. 

Клуб визнає всі Сертифікати видані іноземними або вітчизняними суддями 

(експертами), отриманні на проведених клубних виставках на території 

України, та на виставках проведення яких погоджене з Клубом. 

- Організатори виставок зобов’язані надати інформацію про видані 

Сертифікати до Клубу та опублікувати її на форумі/сайті/блозі/соц.мережах 

протягом двох тижнів від моменту проведення виставки. 

- Власники морської свинки повинні надіслати до Клубу заявку на отримання 

титулу, прикріпивши скани/фото Сертифікатів. 

- Титул «Пет Чемпіон України» є однократним званням. 

- Присвоєння титулу відбувається протягом тижня з моменту подання заявки, 

свинка заноситься до єдиного реєстру «Чемпіонів» з присвоєнням 

унікального номеру, власнику надсилається диплом у електронному вигляді. 

- Нагородження «Пет Чемпіона України» роздрукованим дипломом 

відбудеться на найближчій Клубній виставці, але не раніше ніж за два тижні 

від моменту подання заявки. Також, за бажанням власника свинки, «Пет 

Чемпіон України» нагороджується кубком і розеткою. 

- Витрати на оформлення титулу та друку диплома бере на себе Клуб. Кубок і 

нагородна розетка можуть бути замовлені додатково, окремо оплачуються 

власником свинки. 
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4. Положення про отримання титулу «Золотий розплідник року» 

Для отримання титулу, 5 (п’ять) морських свинок, народжених у даному 

розпліднику, мають отримати титули «Чемпіон України» або «Юний 

Чемпіон України», заводчик розплідника має прийняти участь не менше ніж 

у трьох Клубних виставках за рік. У заявці на отримання необхідно вказати 

реєстраційний номер розплідника, ПІБ заводчика, вказати в яких виставках 

брали участь та прикріпити дипломи «Чемпіонів». 

Титул присвоюється після виконання умов описаних вище, кожного року 

після проведення останньої календарної Клубної виставки. Затверджується 

Племінною комісією та Правлінням Клубу. 

Нагороджується розплідник електронним дипломом, який надсилається 

Заводчику на e-mail протягом тижня після подання заявки. На офіційному 

сайті Клубу вноситься інформація про це в спеціальний розділ. 

 

5. Положення про отримання титулу «Срібний розплідник року» 

Для отримання титулу, 4 (чотири) морські свинки, народжені у даному 

розпліднику, мають отримати титули «Чемпіон України» або «Юний 

Чемпіон України», заводчик розплідника має прийняти участь не менше ніж 

у трьох Клубних виставках за рік. У заявці на отримання необхідно вказати 

реєстраційний номер розплідника, ПІБ заводчика, вказати в яких виставках 

брали участь та прикріпити дипломи «Чемпіонів». 

Титул присвоюється після виконання умов описаних вище, кожного року 

після проведення останньої календарної Клубної виставки. Затверджується 

Племінною комісією та Правлінням Клубу. 

Нагороджується розплідник електронним дипломом, який надсилається 

Заводчику на e-mail протягом тижня після подання заявки. На офіційному 

сайті Клубу вноситься інформація про це в спеціальний розділ. 

 

6. Положення про отримання титулу «Бронзовий розплідник року» 

Для отримання титулу, 3 (три) морські свинки, народжені у даному 

розпліднику, мають отримати титули «Чемпіон України» або «Юний 

Чемпіон України», заводчик розплідника має прийняти участь не менше ніж 

у двох Клубних виставках за рік. У заявці на отримання необхідно вказати 

реєстраційний номер розплідника, ПІБ заводчика, вказати в яких виставках 

брали участь та прикріпити дипломи «Чемпіонів». 

Титул присвоюється після виконання умов описаних вище, кожного року 

після проведення останньої календарної Клубної виставки. Затверджується 

Племінною комісією та Правлінням Клубу.  

Нагороджується розплідник електронним дипломом, який надсилається 

Заводчику на e-mail протягом тижня після подання заявки. На офіційному 

сайті Клубу вноситься інформація про це в спеціальний розділ.  
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7. Положення про отримання титулу «Заводчик року» 

«Заводчиком року» стає людина, член клубу УКМС, свинки якої у сумі 

наберуть максимально балів на Клубних виставках з породною експертизою 

та за Чемпіонські титули. Свинки мають бути народженні у розпліднику 

Заводчика та мати Клубні родоводи. Бали за свинок, які народженні в іншому 

розпліднику не зараховуються. Підрахунок балів здійснюється заводчиком 

самостійно, подається на розгляд до Племінної комісії, в листі необхідно 

вказати ПІБ Заводчика, назву розплідника, ім’я морської свинки, титули та 

виставки на, яких вони були отримані, номера родоводів, та дипломи 

Чемпіонів (якщо є). Всі титули мають бути отримані в поточному році. Титул 

присвоюється після виконання умов описаних вище, кожного року після 

проведення останньої календарної Клубної виставки. Затверджується 

Племінною комісією та Правлінням Клубу. Заводчик нагороджується 

електронним дипломом, який надсилається Заводчику на e-mail протягом 

тижня після подання заявки. На офіційному сайті Клубу вноситься 

інформація про це в спеціальний розділ. 

 

Нарахування балів:  

 

«Чемпіон України» – 10 балів  

«Юний Чемпіон України» – 7 балів  

 

BIS I - 5 балів  

BIS II - 4 бали  

BIS III - 3 бали 

BIS IV – 2 бали 

 

КПП або КЗР (при наявності САС) - 3 бали  

II місце в породі або в змішаному ринзі (при наявності САС) – 2 бали  

III місце в породі або в змішаному ринзі (при наявності САС) – 1 бал 

 

I місце у віковій категорії (не в породі) - 3 бали  

II місце у віковій категорії (не в породі) - 2 бали  

III місце у віковій категорії (не в породі) - 1 бал 

 

Участь у клубному конкурсі – 1 бал 

Перемога у клубному конкурсі – 3 бали  
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8. Положення про отримання титулу «Власник року» 

 

«Власником року» стає людина, член клубу УКМС, свинки якої у сумі 

наберуть максимально балів на Клубних виставках з породною та пет 

експертизою («Шоу улюбленців») та за Чемпіонські титули. Свинки, які 

брали участь у породній експертизі мають мати Клубні родоводи. Бали за 

свинок, які народженні у власника, в ще не зареєстрованому розпліднику, не 

зараховуються. Підрахунок балів здійснюється власником самостійно, 

подається на розгляд до Племінної комісії, в листі необхідно вказати ПІБ 

власника, ім’я морської свинки, титули та виставки на, яких вони були 

отримані, номера родоводів, та дипломи Чемпіонів (якщо є). Всі титули 

мають бути отримані в поточному році. Титул присвоюється після виконання 

умов описаних вище, кожного року після проведення останньої календарної 

Клубної виставки. Затверджується Племінною комісією та Правлінням 

Клубу. Власник нагороджується електронним дипломом, який надсилається 

власнику на e-mail протягом тижня після подання заявки. На офіційному 

сайті Клубу вноситься інформація про це в спеціальний розділ. 

 

Нарахування балів:  

«Чемпіон України» – 10 балів  

«Пет Чемпіон України» – 10 балів 

«Юний Чемпіон України» – 7 балів  

 

На породній експертизі:  

BIS I - 5 балів  

BIS II - 4 бали  

BIS III - 3 бали 

BIS IV – 2 бали 

 

КПП або КЗР (при наявності САС) - 3 бали  

II місце в породі або в змішаному ринзі (при наявності САС) – 2 бали  

III місце в породі або в змішаному ринзі (при наявності САС) – 1 бал 

 

I місце у віковій категорії (не в породі) - 3 бали  

II місце у віковій категорії (не в породі) - 2 бали  

III місце у віковій категорії (не в породі) - 1 бал 

 

На «Шоу улюбленців»: I місце - 5 балів , II місце - 4 бали, III місце - 3 бали 

I місце у віковій категорії – 3 бали 

II місце у віковій категорії – 2 бали  

III місце у віковій категорії – 1 бал 

 

Участь у клубному конкурсі – 3 бали, перемога у клубному конкурсі – 5 

балів.  
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9. Заводчик або Власник має подати необхідну заяву до Клубу на отримання 

титулів з положень 4.,5.,6.,7.,8. протягом 2 (двох) тижнів після проведення 

останньої календарної Клубної виставки.  


