Medaljesystem
Forudsætninger for at deltage
-

Dyret skal være korrekt registreret i en forening og med en afstamning anerkendt af WPCADK
Ejer af dyret skal være medlem at WPCADK
Dyret skal tilmeldes for hvert år man ønsker at deltage, og kun resultater for det pågældende år tæller med.
Tilmeldingsmetode fremgår af hjemmesiden

Pointopsamling
-

Der opsamles points ved at udstille dyret, og ”in-hand” klasser ved alle danske shows, dyrskuer og udstillinger samt Internationalt Show (det officielle) er medtællende, så snart resultaterne fremgår af resultatlisten
på hjemmesiden

-

I pointudregningen tages der bl.a. højde for udstillingens art (foreningsshow eller privat/anden arrangør),
antal udstillede dyr, om dommeren er godkendt welshdommer m.m., ligesom der også gives ekstra points
for specielle titler, fx skuets bedste, championater efter nærmere definition

-

Alle dyr tildeles som minimum 2 points (deltagerpoints)

-

Derudover opnås ekstra points for placering/points/titler for det enkelte dyr

-

Hvis et dyr kun har opnået deltagerpoints, men efterfølgende opnår en championatstitel, tildeles den det antal points, som den ellers ville have opnået, hvis der var mere end 10 dyr i klassen

-

Der regnes altid med antal udstillede dyr og ikke antal tilmeldte dyr, når der tildeles points

-

De enkelte skuer tildeles et procenttillæg (= summen af de relevante procenttillæg fra nedenstående tabel),
som alle de udstilledes dyrs points reguleres med. Er summen f.eks. 14, ganges alle dyrs points med 1,14

-

Når det enkelte dyr har opfyldt kriterierne i skema 1, tildeles de den respektive medalje. Uddeles så vidt muligt hvert år til Generalforsamlingen for det foregående år

Kriterier for:

Points

Antal foreningsshows *)

Guldmedalje

100

3

1 x BIS eller 2 x res.BIS eller 4 x delchamp

Sølvmedalje

50

2

1 res.BIS eller 2 x delchamp eller 4 x res.delchamp.

Bronzemedalje

25

1

1 x del.champ eller 2 x res.delchamp

Titler (minimum) *)

*) Titlerne delchampion/champion/reserve-BIS og BIS kan opnås ved et hvilket som helst show iht. definitionerne,
det er IKKE et krav, at de skal opnås på et foreningsshow. Men det er et krav, at man har DELTAGET i hhv. 1, 2 eller 3
foreningsshows for at opnå hhv. bronze-, sølv- og guld medalje, uanset placering ved foreningsshowet.

Procenttillæg
Internationalt show
Foreningsshow
Landsskuet, Roskilde og Fyns Dyrskue
Andre/private shows

20
10
5
0

Godkendt welshdommer

5

Udstillinger med mere end 10 Welsh
Udstillinger med mere end 20 Welsh
Udstillinger med mere end 30 Welsh
Udstillinger med mere end 40 Welsh
Udstillinger med mere end 50 Welsh

2
4
6
8
10

Medtællende championatstitler m.m.
Der giver points jvf. skema ud fra flg. regler, og i nedenstående rækkefølge. Der gives IKKE for både sections- og alderschampion:
Til shows, hvor der er sectionschampionater (A, B, C, D, WPBR) gives der for:
-

Supreme champion til hver section, såfremt der er udstillet min. 3 dyr i den pågældende section
Reserve supreme til hver section, såfremt der er udstillet min. 5 dyr i den pågældende section
Best-in-Show og reserve-BIS

Til shows, hvor der er alderschampionater ( supreme føl (født i udstillingsåret), supreme junior ( = 1-3 års), supreme
senior (= 4-15 års), supreme veteran (16+ års) gives der for:
-

Supreme champion til hver aldersgruppe (føl, junior, senior, veteran), såfremt der er udstillet min. 3 dyr i
den pågældende aldersgruppe
Reserve supreme til hver aldersgruppe (som ovenfor), såfremt der er udstillet min. 5 dyr i den pågældende
aldersgruppe
Best-in-Show og reserve-BIS

Til shows hvor andre racer deltager, vil der - uanset showtype – ligeledes kun blive givet points for de ovennævnte
titler.
Godkendt welshdommer defineres som en dommer, der er godkendt til at dømme minimum en section Welsh i
dommerens hjemland af en godkendt/stambogsførende Welsh forening eller WPCS

Intet min.
Shows
(placeringer)
Nr. 1 i klassen
Nr. 2 i klassen
Nr. 3 i klassen
Andre skuer
(10-skalaen)
Gennemsnit 9,6-10
Gennemsnit 8,6-9,5
Gennemsnit 7,6-8,5

Intet min.

Fælleskonkurrencer
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

Min. 5 dyr

Min 10 dyr

10
0
0

10
7
0

10
7
4

3
0

5
3
3
1

Min. 3 dyr

Min. 5 dyr

10
7
4

Best-In-Show
Reserve-BIS
Delchampionat
Reserve Delchampionat

Dyrskuer
(24-skalaen)
24 p.
23 p.
22 p.

Min. 3 dyr

10
7
4

5
3
1

Min 10 dyr

