Championat regler i utlandet
Her kommer en oversikt over 43 championat regler i alfabetisk rekkefølge
Utarbeidet av Kjetil Andrè Holmen Skalstad

Armenia:
Juniorchampionat er mulig om man tar 2 cert under 2 forskjellige dommere.
Cert kan tas i alle klasser og man trenger 2 cert under 2 forskjellige dommere eller 1 cert
dersom man er champion i FCI medlemsland.

Aserbajdsjan:
Juniorchampionat er mulig om man tar 2 cert, er man juniorchampion ett annet FCI land fra
før holder det med ett cert.
2 cert eller 1 Cert dersom man er champion i et annet FCI land fra før

Belgia:
Fire cert der ett skal være tatt på Internasjonal utstilling.
Certene må være tatt under minst 3 forskjellige dommere med minimum 366 dagers
mellomrom

Bulgaria:
4 cert tatt under 3 forskjellige dommere under 4 forskjellige utstillinger (dobbelthelg vil jeg
tro skal telle) må gå minimum 6 mnd og 1 dag mellom første og siste.
Er man Champion fra før så holder det med 2 cert under 2 forskjellige dommere på samme
helg.

Danmark:
3 cert under 3 forskjellige dommere der det siste certet må tas etter at hunden er 24 mnd.
Dersom hunden er champion i et FCI godkjent land fra før holder det med 1 cert.
Det er også hvilende Cert i Danmark som betyr at man kan ta et cert her som da ligger
hvilende frem til hunden blir champion i et annet Nordisk land (eller FCI godkjent land, er
ikke helt sikker)

Estland:
Juniorchampionat er mulig om man tar 3 cert under 3 forskjellige dommere. Er man
juniorchampion i et annet FCI land kreves kun 1 cert
3 cert under 3 forskjellige dommere
2 junior cert etterfulgt av 2 cert gitt av forskjellige dommere
Juniorchampion i Estland pluss 1 cert
1 cert om man allerede er champion i et FCI medlemsland
Det siste certet må tas etter at hunden er fylt 24 mnd

Finland:
3 cert under 3 forskjellige dommere der det siste certet må tas etter at hunden er 24 mnd.
Dersom hunden er champion i et FCI godkjent land fra før holder det med 1 cert.
Det er også hvilende Cert i Danmark som betyr at man kan ta et cert her som da ligger
hvilende frem til hunden blir champion i et annet Nordisk land (eller FCI godkjent land, er
ikke helt sikker)

Frankrike:
1 cert på den franske championat utstillingen
1 cert på rase spesial
1 Cert på en internasjonal utstilling i Frankrike
Certene må tas under 3 forskjellige dommere der minst en av de er under en fransk dommer.
Atferds testing på raser som krever det
Helse test på raser som krever det
WCC på raser som krever det
Alle disse resultatene må oppnåes innen 2 år etter at man har tatt cert på den franske
champion utstillingen eller rase spesialen. ellers faller resultatene bort
Du må også sende inn alt innen 2 mnd etter siste resultat er kommet inn om det nå er CERT,
helse test, atferds test eller WCC
Reglene her gjelder for raser som har rase spesial, raser uten spesial har litt annerledes regler.

Georgia:
Juniorchampionat er mulig om man tar 2 cert under 2 forskjellige dommere. Om man er
juniorchampion fra før holder det med 1 cert
Cert deles ut i alle klasser over juniorklasse der certet teller mot juniorchampionat.
Kreves 3 cert under 3 forskjellige dommere, med mindre man er champion i ett FCI land fra
før, da holder det med 1 cert.

Gibraltar:
Krever 2 cert tatt under 2 forskjellige dommere.
Har hatt utstillinger før der det kun krevdes et cert, bare å følge med på hva som kreves

Hellas:
3 cert tatt under 3 forskjellige dommere

Hviterussland:
6 cert tatt under 4 forskjellige dommere.
4 SAS cert der 1 cert er tatt på internasjonal eller spesial utstilling. Under minst 3 dommere.
1 SAS cert om man er champion i et FCI land (tror jeg) dette er kanskje også hvilende.

Irland:
7 «Green Stars» tatt under 7 forskjellige dommere

Italia:
Raser med raseklubb:
6 cert i åpen eller unghund klasse der minst 2 er tatt på internasjonal utstilling, 1 cert tatt på
nasjonal utstilling og 2 cert tatt på rase spesialer under minst 5 forskjellige dommere.
For raser uten raseklubb:
6 cert i åpen eller unghund klasse der minst 2 er tatt på internasjonal utstilling og 1 cert er tatt
på nasjonal utstilling under minst 5 forskjellige dommere.

Kazakhstan:
1 Cert om man er champion i et FCI medlemsland. Certet kan da tas på enten nasjonal eller
Internasjonal utstilling.

Kirgisistan:
Juniorchampionat er mulig om man tar 2 cert under 2 forskjellige dommere eller om man blir
beste junior hannhund eller tispe på CACIB show med cert.
6 cert tatt under 4 forskjellige dommere på nasjonale utstillinger.
3 cert tatt under expert dommere, men da må de være tatt på spesial utstillinger eller
internasjonale utstillinger.
en hund som er «Champion» oppnår championatet med 4 cert (her menes ikke Champion i
annet FCI land, tror jeg)
For hunder som allerede er champion i et annet FCI land så holder det med 1 SAS cert fra en
utstilling arrangert av SCCR.

Kroatia:
4 cert
2 av certene skal være tatt på internasjonale utstillinger.
Minimum 3 av certene under forskjellige dommere.

Kypros:
Juniorchampionat oppnås ved at man får minimum Excellent på 3 utstillinger med CERT
utdeling
Championat oppnås ved 3 cert under 3 forskjellig dommere
Dersom hunden er champion i utlandet så holder det med 1 cert fra champion klassen.

Latvia:
Juniorchampionat oppnås når man har 3 Juniorcert.
Championat oppnås ved 3 cert under 3 forskjellige dommere, det må gå 52 uker fra første til
siste cert
Er man champion i ett FCI land fra før så holder det med 1 cert. Norge har også en avtale med
Latvia som sier at 1 cert holder om man er champion.

Litauen:
Juniorchampionat 2. juniorcert tatt under 2 forskjellige dommere.
Hunder fra Norge kan oppnå Championatet på 2 måter:
Nasjonal Champion samt at man vinner ett Winners Certificat (BIR eller BIM på utstilling i
Litauen)
3 cert under 2 forskjellige dommere, der en av certene er tatt på internasjonal eller spesial
utstilling.
5 cert under 3 forskjellige dommere.
På punkt 2 og 3 så må det gå minimum 366 dager fra første til siste cert

Luxembourg:
2 cert tatt på internasjonal utstilling under 2 forskjellige dommere.
1 cert på internasjonal utstilling samt 1 cert på en spesial sponset av kennelklubben.
1 cert tatt fra championklasse (må ha en gyldig tittel for å oppnå championatet)
Certet gis ut i klassene: Champion, Working, Åpen og unghund.

Makedonia:
2 cert tatt under 2 forskjellige dommere.

Malta:
Juniorchampionat oppnås ved 3 cert, dersom man er junior champion i et annet FCI land så
kreves kun 2 cert.
For championat så kreves det 4 cert med mindre man er champion i et FCI land for da kreves
det kun 2 cert.
Pass på! Det kan også tenkes at det kreves HD og AD resultater før godkjenning av
championat på Malta.

Moldova:
4 Cert tatt med minimum 366 dagers mellomrom for minst 3 forskjellige dommere.
2 cert oppnådd på CACIB utstilling.
på den nasjonal championat utstilling så blir beste hannhund og tispe automatisk champion.

Monaco:
2 cert tatt under 2 forskjellige dommer med minst 2 års mellomrom mellom certene.

Nederland:
4 cert (poeng), men noen cert (poeng) teller dobbelt!
1 poeng om man tar cert på internasjonal eller nasjonal utstilling.
Cert kan ha en reserve dersom det er nok hunder meldt på spesialen.
4 reserve cert fra nasjonale og internasjonale utstillinger kan gjøres om til 1 poeng.
2 poeng eller 2 cert oppnås ved å ta cert på Amsterdam vinner eller spesial utstillingen til
rasen om det er påmeldt mer en 20 hunder og minst 16 dukker opp.
om du har oppnådd 2 doble cert så teller kun et på veien mot championatet.
hunden må være over 27 mnd og ta et poeng eller om hunden allerede har alle certene den
trenger så kreves kun et reserve cert for å oppnå championatet.

Polen:
Cert deles ut i klassene junior (kun junior cert som teller mot juniorchampionat) unghund,
åpen, champion og working.
3 cert tatt under 3 forskjellige dommere der minst ett cert er tatt på spesial eller internasjonal
utstilling.
Det må gå minst 6 mnd fra første til siste cert.
Juniorchampionat oppnås på nesten samme måte som vanlig championat, det kreves excellent
fra 3 dommere hvor minst ett av dem er på internasjonal utstilling.

Portugal:
3 cert i hvilken som helst utstilling i Portugal.
1 cert på en championship qualifier utstilling.
oppnå Excellent i en av de tellende klassene på championship qualifier utstillingen arrangert
av C.P.C
Oppnå Excellent på spesialen for raser som har det så klart.
av de 4 certene så må 3 av dem være for forskjellige dommere.

Romania:
3 cert tatt for 3 forskjellige dommer med minimum 7 mnd fra første til siste cert.
1 cert fra Cacib eller klubb show
1 cert fra nasjonal utstilling
1 cert fra Spesial
Tittelen Romansk Champion kan oppnås om man allerede er champion i et FCI land om man
oppnår CACIB på en internasjonal utstilling i Romania.

Russland:
6 cert tatt under 6 forskjellige dommere.
4 cert tatt under 4 forskjellige dommere, der et cert er oppnådd på internasjonal utstilling
3 cert tatt under 3 forskjellige dommere om man da allerede er junior champion i Russland
2 cert tatt under 2 forskjellige dommere på Eurasia Utstillingen og Russia Dog Show
1 cert fra Eurasia og 1 cert fra Russia Dog Show tatt etter 2013.
For utenlandske utstillere som ikke har avtale med Russland så kan de holde med 2 cert
uansett utstillings type.

San Marino
3 cert fra voksen klassene unghund, åpen, working eller champion med et minimum på 6 mnd
mellom første til siste cert tatt under minst 2 forskjellige dommere.
2 cert fra internasjonale utstillinger teller som 3 cert om de samsvarer med 6 mnds regelen og
at det er 2 forskjellige dommere som har gitt ut certene.

Slovakia:
Cert deles ut i klassene: unghund, åpen, working og Champion.
4 cert gitt av 2 forskjellige dommere i 2 forskjellige sesonger (år)
minst 1 cert er tatt på Internasjonal utstilling.
3 reserve cert kan erstatte ett cert men det kan gjøres bare en gang.

Slovenia:
5 cert der siste cert er tatt etter fylte 24 mnd.
2 cert er oppnådd på internasjonal utstilling.
1 cert er tatt på spesial utstilling.
Alle certene må oppnås av forskjellige dommere.
hunder som lever i Norge og har oppnådd championat i eget hjemland. Kan oppnå
championatet ved å ta 1 cert fra enten unghund, åpen, working eller champion klasse.

Spania:
4 cert hvor 1 cert er tatt på internasjonal utstilling som er arrangert av den spanske kennel
klubben eller en klubb som har fått godkjennelse av den spanske kennelklubben til å gi ut
slike cert.
Excellent på en rase spesial i enten champion, working, åpen eller unghund klasse. Som er
arrangert av den spanske kennelklubben eller samarbeidende klubb som er gitt tillatelse til å
dele ut slike cert.

Sveits:
4 cert tatt under 3 forskjellige dommere med minimum 366 dager mellom første og siste cert

Tsjekkia:
1 cert som ikke er tatt for en dommer som kommer fra landet der hunden er registrert.
Norge har en samarbeidende avtale som gjør at man trenger kun 1 cert.

Tyskland:
5 Cert. Minimum 12 mnd mellom første og siste cert.
3 av certene må være tatt på internasjonale utstillinger eller nasjonale spesialer.
3 av certene må være tatt under forskjellige dommere.
Bundessieger og Europasieger certet teller dobbelt

Ukraina:
6 cert gitt av minimum 5 forskjellige dommere. Med minst 366 dagers mellomrom
3 cert på nasjonale show og 1 cert på CACIB utstillingen i Ukraina med minst 366 dagers
mellomrom. Samt gitt av forskjellige dommere alle 4 certene.
3 cert og 1 cert fra dobbel CACIB utstillingen i Kiev med minimum 366 dagers mellomrom
og alle certene er tatt under forskjellige dommere.
2 cert på hvilken som helst dobbel CACIB utstilling pluss 1 cert fra CACIB utstillingen i Kiev
2 cert på dobbel CACIB utstillingen i Kiev
1 Cert på ett hvilket som helst show i Ukraina samt beste hannhund eller tispe på den
nasjonale rase spesialen i Kiev.

Ungarn:
4 cert som er tatt på FCI godkjente show
certene må være tatt fra enten unghund, working eller åpen klasse.
minst 2 forskjellige dommere.
minst 1 cert må være tatt på MEOESZ Association Centrally CACIB showet.
minst 1 cert er tatt på et hvilken som helst CACIB show i Ungarn
Det siste kan bli tatt på en nasjonal utstilling
Minimum 366 dager mellom første og siste cert.
For utenlandsk eide hunde så gjelder cert tatt fra champion klassen.

Østerrike:
4 cert tatt på internasjonale utstillinger under minst 3 forskjellige dommere. Med et minimum
på 366 dager mellom første og siste cert tror jeg.

