
IRK STANDARTLARI: 

Türkiye şampiyonluğu Adaylık unvanı için 
Ulusal yarışmalar CAC ve FCI uluslararası 
Şampiyonu adaylık unvanı için Uluslararası 
yarışmalar CACIB olarak düzenlenir. 

Ulusal Şampiyon unvanı 365 +1 günden az 
olmayacak bir süre içinde, en az 3 farklı 
hakemden 4 adet CAC ya da süreye 
bakılmaksızın 3 farklı hakemden 6 adet 
CAC ile elde edilir. 

 

 

. 



• J.CAC genç sınıfında kaldığı süre içinde 

en az 2 farklı hakemden 3 adet J.CAC ile 

elde edilir.  

 

• Uluslararası Şampiyonluk unvanı 3 farklı 

hakem ve 3 farklı ülkeden 4 adet CACIB 

ile elde edilir. 



 

• IRK STANDARTLARI İÇİN FCI’IN KABUL ETTİĞİ IRK GRUPLARI 
LİSTESİ: 
 
Grup 1      Koyun köpekleri ve İsviçre sürü köpekleri hariç sürü 
köpekleri   
Grup 2      Pinscher ve Schnauzer - Molossoid Cinsler- İsviçre Dağ ve 
sürü köpekleri  
Grup 3      Terriers             
Grup 4      Dachshundlar 
Grup 5      Spitzler ve ilkel ırklar       
Grup 6      Koku köpekleri / Av kovucu köpekler 
Grup 7      Fermalı Av köpeği Irkları          
Grup 8      Fermasız Av köpeği Irkları / Avı uçuran köpekler – su 
köpekleri 
Grup 9      Eşlik eden / Refakatçi Irklar ve Oyuncak köpekler    
Grup 10    Görerek av takip eden Irklar / Tazılar  
 
 
Bu ırklar ve FCI tarafından kabul edilmiş tüm diğer ırkların hangi ırk 
grubunda yer aldıklarını ve ırk standartlarını www.fci.be adresinde 
“Breeds and Nomenclature” sekmesi altında bulabilirsiniz. 

http://www.fci.be/


 

• CAC-TR VE CACIB KÖPEK YAŞ SINIFLARI / GRUPLARI 
 
 

• KIF ’ın izni ile yapılacak CAC ve CACIB yarışmalarına köpekler sadece 
aşağıdaki sınıflarda / yaş gruplarında katılabilirler: 

•  
a. CAC ve CACIB unvanının verilebileceği sınıflar / yaş grupları 
 
 

• - Ara Sınıf (15 - 24 aya kadar) zorunlu 
- Açık Sınıf (15 ay ve üzeri) zorunlu 
- Çalışan Köpek Sınıfı (15 ay ve üzeri) zorunlu 
- Şampiyon Sınıfı (15 ay ve üzeri) zorunlu 
Sadece bu klasmanlarda yarışan köpekler CAC-TR unvanı 
adaylığı alabilirler.  
 
 

• Bunun dışında: 
- Genç Sınıf ta bulunan köpekler  
(9 - 18 ay arası ) JCAC-TR unvanı alacaklardır. 
 
 



      

     Çalışan Köpek Sınıfı : 

• Bir köpeğin yarışmaya bu sınıfta katılabilmesi için giriş formunun 
ekinde, köpeğin mensup olduğu ırk için düzenlenen mera / iş / 
çalışma sınavlarına katılıp geçerli / yeterli not ya da puan aldığını 
teyit eden, sınav hakeminin (lerinin) imzasını taşıyan değerlendirme 
formunun bir kopyası ile köpeğin katılmış ve başarı ile yapmış 
olduğu bu sınava ait yönetmeliğin de bir kopyasının bulunması 
gerekir.  

• Mera / iş / çalışma sınavlarına katılmaları gereken Çalışan Köpek 
sınıfında yarışmalara katılma hakkı elde edebilecek ırklar, FCI 
Köpek Irk Grupları listesinin ayrıntılarında gösterilmiş olanlardır. 

• Şampiyon Sınıfı : 

• Bir köpeğin yarışmaya Şampiyon Sınıfında katılabilmesi için, 
yarışma son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki unvanlardan birini 
kazanmış olduğunun teyit edilmesi gerekir; unvan belgesinin bir 
kopyası başvuru formuna eklenmelidir. 

• FCI Uluslararası Şampiyonu (CACIB ya da CACIT unvanları) 

• Ulusal Şampiyon  

• FCI üyesi olmayan ülkelerden de Ulusal Şampiyonluklar tanınabilir. 
Katalog basıldığında, sorun bir baskı hatasından kaynaklanmadıkça 
bir köpeği bir sınıftan bir diğerine aktarmak mümkün değildir.  

 
 



 

• b. CAC-TR ve CACIB unvanının 
verilemeyeceği sınıflar: 

 
-Bebek Sınıfı (6 aya kadar) seçmeli  
-Yavru Sınıfı (6 ile 9 ay arası) seçmeli  
- Genç Sınıf ta bulunan köpekler  
(9 - 18 ay arası ) JCAC-TR unvanı alacaklardır. 
-Yaşlı / Veteran Sınıfı (8 ve yukarısı) zorunlu  
 
Köpeğin yaş hesabı için kesin tarih, köpeğin 
katılacağı yarışma tarihi ile kayıtlı doğum tarihi 
arasındaki farktır. 



 

• Irk Standartları Değerlendirme Notları: 

 
Hakemler, bir yarışma veya ırk standardı değerlendirme 
organizasyonunda, katılan köpekleri  

• Mükemmel / Excellent,  

• Çok İyi/Very Good,  

• İyi/Good,  

• Yeterli/Satisfactory, 

    Notları ile taltif ederler.  

• Köpekler ayrıca aşağıda Unvan ve Adaylıklar başlığı 
altında açıklanan unvanları kazanabilirler. Bu unvan, 
adaylık ve değerlendirme notlarına layık bulunan 
köpeklere yarışma alanında taşımaları ve başarı 
derecelerinin herkes tarafından kolayca anlaşılabilmesi 
için  değişik renklerde değerlendirme bantları verilir. 

 
 

 



    

     Değerlendirme bant renkleri şöyledir: 

 

• Mükemmel mavi bant 

• Çok iyi kırmızı bant 

• İyi yeşil bant 

• Çok gelecek vaat eden sarı bant 

• Gelecek vaat eden beyaz bant 

• JCAC-TR  mor bant 

• CAC-TR  üç renk bant 

• BOB  altın bant 

 

  Erkek ve dişi köpekler sadece birer sınıfta     
değerlendirilebilirler; “mükemmel” ve “çok iyi” notlarını alan 
köpekler arasından her ırkın ilk dördü seçilir. 



Diskalifiye : 

Irk standardında yapılan tarife uymayan ,Irk    
standardına uygun davranış biçimini 
göstermeyen,aşırı ürkek veya saldırgan 
olan,testislerinde eksik ya da kusuru olan,önemli 
sayılacak diş ya da çene yapısı kusurları 
bulunan,renk ve tüy yapısı kusurları olan,albinoluk 
işaretleri taşıyan köpeklere verilen nottur.Ya da 
mensup olduğu Irkın standartlarına da eliminasyon 
hatası olarak sayılmış hatalardan bir ya da daha 
fazlasını gösteren köpeklere verilir. 



 

Değerlendirilemiyor : 

Bu niteleme yukarıda açıklanan notlardan herhangi bir 
tanesinin verilemediği köpekler için yapılır. Mesela köpek 
hareket etmiyor, koşmuyor, sürekli handlerin üzerine 
atlıyor, ringden dışarıya çıkmaya çalışıyor ve bu sebeplerle 
hareket mekanizması ve hareket sırası / sistematiği 
değerlendirilemiyorsa veya sürekli hakemden kaçtığı için 
hakem köpeğin dişlerini,genel yapısını,kuyruğunu veya 
testislerini kontrol edemiyorsa  ya da söz konusu köpekte 
yanıltma,kandırma denemesi şüphesi yaratan bir takım 
müdahale izleri bulunuyorsa ,hakem köpek için bu 
nitelemeyi yapar.Hakemde köpeğin orijinal durumunu 
gizlemek için yapılmış olduğu izlenimini yaratan 
müdahalelerin (göz kapağı,kulak ya da kuyruk düzeltme 
operasyonları gibi) varlığı da köpeğin bu nitelemeyi 
almasına sebep olacaktır.Her sınıfın en iyi dört köpeği,en 
az “ÇOK İYİ” almış olmaları halinde dereceye girebilirler. 



CAC CACIB PROCESS 
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