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Hướng dẫn trình tự tổ chức dog show trong hệ thống Vietnam Championship
I.

QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ
a. Đăng ký tổ chức cuộc thi
i. Đối với các cuộc thi trao CAC (VKA)
• Đơn vị tổ chức phải nộp đơn xin tổ chức theo qui định ở mục 03.
ii. Đối với các cuộc thi trao SEA-CAC
• Đơn vị tổ chức phải nộp đơn xin tổ chức theo qui định ở mục 03.
• Đơn vị tổ chức phải nộp đơn xin tổ chức ít nhất 3 tháng trước ngày diễn ra
cuộc thi.

b. Cách đặt tên cuộc thi
• Tên các cuộc thi sẽ do BCH VKA đặt theo thứ tự diễn ra cũng như nội dung
cuộc thi

c. Tiếp xúc và mời giám khảo chấm thi
i. Mời giám khảo
•
•

Đơn vị tổ chức phải thông báo VKA tên và cách thức liên lạc với giám khảo
mà đơn vị tổ chức dự định mời để VKA gởi thư mời tới Hiệp hội chủ quản
của giám khảo
VKA có thể sẽ đề nghị đơn vị tổ chức thay đổi giám khảo trong trường hợp
cần thiết nhằm hạn chế việc mời quá thường xuyên cùng một giám khảo
cũng như tăng tính công bằng vô tư cho cuộc thị.

ii. Tiếp đón giám khảo và trình bày thể thức cuộc thi
•
•
•

Đơn vị tổ chức phải đảm bảo rằng những người tham gia tiếp đón và làm
việc với giám khảo không được tham gia dắt chó và đăng ký chó đi thi.
Chỉ có thành viên ban tổ chức cùng với trợ lý giám khảo được tiếp xúc và
làm việc với giám khảo cho đến khi cuộc thi kết thúc.
Đơn vị tổ chức phải trình bày với giám khảo về thể thức cuộc thi trước khi
cuộc thi diễn ra, cũng như truyền đạt những yêu cầu cơ bản do VKA đối
với tiêu chuẩn trao CAC cho giám khảo trước khi cuộc thi diễn ra.

d. Làm việc với giám khảo trong cuộc thi
• Trợ lý giám khảo phải thông báo cho giám khảo về giống chó, cấp độ, giới
•

II.

tính và giải thưởng sẽ có thể được trao trước mỗi lượt thi.
Trợ lý giám khảo phải kiểm tra biên bản cuộc thi sau khi kết thúc đối với
từng giống và hỏi ý kiến giám khảo nhằm làm rõ mọi chi tiết cần thiết.
Trợ lý giám khảo không được quyền trao giải thay cho giám khảo.

•
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a. Thể thức “Runner up”
•
•

Thể thức “Runner up” được áp dụng nhằm tạo cơ hội cho những con chó
đẹp có được giải thưởng cao và hạn chế đi sự giới hạn bởi cấp độ đăng ký
thi cũng như giới tính.
Thể thức “Runner up” là việc tạo điều kiện để con xếp nhì ở các vòng thi
(ở các cấp độ thi, vòng tranh CAC, vòng tranh nhất giống, vòng tranh nhất
nhóm) được tham gia tranh giải nhì ở vòng tiếp theo trong trường hợp con
xếp nhất ở cùng vòng thi đã giành giải nhất của vòng thi đó.

b. Vòng breed
Trình tự của vòng thi phải được thực hiện tuần tự như sau:
- Cấp độ chó sơ sinh (baby class)
- Cấp độ chó con (puppy class)
- Cấp độ chó nhỡ (junior class)
- Cấp độ trung gian (intermediate class)
- Cấp độ mở rộng (open class)
- Cấp độ chó làm việc (Working class)
- Vòng tranh CAC
- Cấp độ Vietnam Champion
- Cấp độ chó già (veteran class)
- Vòng tranh CACIB / APAC-CAC / SEA-CAC / AKU-CAC (thay thế cho
vòng tranh CAC)
- Vòng tranh Best Of Breed
- Vòng tranh Best Junior Of Breed
- Các giải phụ nếu có (Best Local Of Breed)
i. Đối với cấp độ chó sơ sinh (baby) và cấp độ chó con (puppy)
• Đực và cái vào sân cùng lúc, đực được xếp trước, cái được xếp sau.
ii. Đối với các cấp độ có tham gia tranh CAC
•
•
•
•

Thứ tự các cấp độ thi như sau:
Đực thi trước, cái thi sau
Áp dụng thể thức “runner up” cho vòng tranh CAC.
Tất cả những con xếp nhất ở cấp độ chó nhỡ (junior), cấp độ trung gian
(intermediate), cấp độ mở rộng (open) và cấp độ chó làm việc (working)
được tham gia vòng tranh CAC

iii. Cách thức tranh nhất giống (Best of Breed)
• Vòng thi nhất giống (Best Of Breed) sẽ bao gồm tất cả những con ở cấp độ
•

Vietnam Champion (đực đứng trước, cái đứng sau) và 2 con CAC (đực và
cái). Có áp dụng thể thức “runner up”.
Vòng thi nhất giống ở cấp độ chó nhỡ (Best Junior Of Breed) nên được tiến
hành sau vòng thi nhất giống (Best of Breed).

iv. Đối với cuộc thi có trao CACIB (giải FCI)
• Tất cả những con xếp nhất ở cấp độ chó nhỡ (junior), cấp độ trung gian
•

(intermediate), cấp độ mở rộng (open), cấp độ chó làm việc và cấp độ
Vietnam Champion đều được tham gia vòng tranh CACIB.
Trong trường hợp con xếp nhất trong vòng tranh CACIB chưa đủ 15 tháng
tuổi thì sẽ được trao CAC và CACIB sẽ được trao cho con xếp nhì (nếu nó
đủ 15 tháng tuổi); nếu con xếp nhì cũng không đủ 15 tháng tuổi thì sẽ được
trao R.CAC và CACIB sẽ được trao cho con xếp hạng cao nhất (đủ 15 tháng
tuổi) trong những con còn lại.
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• Trong trường hợp con xếp nhất trong vòng tranh CACIB đã đủ 15 tháng
•

tuổi và chưa hoàn thành danh hiệu Vietnam Champion thì sẽ được nhận
đồng thời CACIB và CAC; con xếp nhì sẽ được nhận R.CAC.
Trong trường hợp con xếp nhất trong vòng tranh CACIB đã đủ 15 tháng và
đã hoàn thành danh hiệu Vietnam Champion thì chỉ được nhận CACIB;
giám khảo sẽ có thể trao CAC và R.CAC cho con xếp nhì và xếp ba.
Giám khảo không bắt buộc phải trao R.CACIB.
Áp dụng thể thức “runner up” cho vòng tranh CACIB.

•
•
v. Đối với cuộc thi có trao APCS-CAC (giải APAC)
•
•

•

•
•
•

Tất cả những con xếp nhất ở cấp độ chó nhỡ (junior), cấp độ trung gian
(intermediate), cấp độ mở rộng (open), cấp độ chó làm việc và cấp độ
Vietnam Champion đều được tham gia vòng tranh APCS-CAC.
Trong trường hợp con xếp nhất vòng tranh APCS-CAC chưa hoàn thành
danh hiệu Champion của bất kỳ một quốc gia nào trong khu vực APAC thì
nó sẽ được trao CAC; nếu con xếp nhì cũng chưa hoàn thành danh hiệu
Champion của bất kỳ quốc gia nào trong khu vực APAC thì sẽ được trao
R.CAC và APCS-CAC sẽ được trao con xếp hạng cao nhất đã hoàn thành
ít nhất một danh hiệu Champion của bất kỳ quốc gia nào trong khu vực
APAC.
Trong trường hợp con xếp nhất vòng tranh APCS-CAC đã hoàn thành danh
hiệu Champion của một quốc gia trong khu vực APAC bất kỳ nhưng chưa
hoàn thành danh hiệu Vietnam Champion thì sẽ được nhận đồng thời
APCS-CAC và CAC; con xếp nhì chỉ được nhận R.CAC.
Trong trường hợp con xếp nhất vòng tranh APCS-CAC đã hoàn thành danh
hiệu Vietnam Champion thì chỉ được nhận APCS-CAC; giám khảo có thể
trao CAC và R.CAC cho con xếp nhì và xếp ba.
Không có APCS-R.CAC.
Áp dụng thể thức “Runner Up” cho vòng tranh APAC-CAC

vi. Đối với cuộc thi có trao SEA-CAC (giải SEA)
•
•

•

•
•
•

Tất cả những con xếp nhất ở cấp độ chó nhỡ (junior), cấp độ trung gian
(intermediate), cấp độ mở rộng (open), cấp độ chó làm việc và cấp độ
Vietnam Champion đều được tham gia vòng tranh SEA-CAC.
Trong trường hợp con xếp nhất vòng tranh SEA-CAC chưa hoàn thành danh
hiệu Champion của bất kỳ một quốc gia nào trong khu vực SEA thì nó sẽ
được trao CAC; nếu con xếp nhì cũng chưa hoàn thành danh hiệu Champion
của bất kỳ quốc gia nào trong khu vực SEA thì sẽ được trao R.CAC và
SEA-CAC sẽ được trao con xếp hạng cao nhất đã hoàn thành ít nhất một
danh hiệu Champion của bất kỳ quốc gia nào trong khu vực SEA.
Trong trường hợp con xếp nhất vòng tranh SEA-CAC đã hoàn thành danh
hiệu Champion của một quốc gia trong khu vực SEA bất kỳ nhưng chưa
hoàn thành danh hiệu Vietnam Champion thì sẽ được nhận đồng thời SEACAC và CAC; con xếp nhì chỉ được nhận R.CAC.
Trong trường hợp con xếp nhất vòng tranh SEA-CAC đã hoàn thành danh
hiệu Vietnam Champion thì chỉ được nhận SEA-CAC; giám khảo có thể
trao CAC và R.CAC cho con xếp nhì và xếp ba.
Không có SEA-R.CAC
Áp dụng thể thức “Runner Up” cho vòng tranh SEA-CAC

vii. Đối với cuộc thi có trao AKU-CAC (giải AKU)
•

Tất cả những con xếp nhất ở cấp độ chó nhỡ (junior), cấp độ trung gian
(intermediate), cấp độ mở rộng (open), cấp độ chó làm việc và cấp độ
Vietnam Champion đều được tham gia vòng tranh AKU-CAC.
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•
•
•
•

Trong trường hợp con xếp nhất vòng tranh AKU-CAC chưa hoàn thành
danh hiệu Vietnam Champion thì sẽ được nhận đồng thời AKU-CAC và
CAC; con xếp nhìn chỉ được nhận R.CAC.
Trong trường hợp con xếp nhất vòng tranh AKU-CAC đã hoàn thành danh
hiệu Vietnam Champion thì chỉ được nhận AKU-CAC; giám khảo có thể
trao CAC và R.CAC cho con xếp nhì và xếp ba.
Không có AKU-R.CAC.
Áp dụng thể thức “Runner Up” trong vòng tranh AKU-CAC.

c. Vòng group
• Tất cả những con được trao giải nhất giống (Best OF Breed) đều được tham
•
•
•

gia vòng tranh Best In Group.
Áp dụng thể thức “Runner Up” cho vòng tranh Best In Group.
Vòng tranh nhất nhóm cấp độ chó nhỡ (Best Junior In Group) nên được
tiến hành sau vòng tranh nhất nhóm (Best In Group).
Không bắt buộc tổ chức vòng thi group cho cấp độ chó sơ sinh (baby class)
và chó con (puppy class).

d. Vòng show

•
•
•

III.

Tất cả những con được trao giài nhất nhóm (Best In Group) đều được tham
gia vòng tranh Best In Show.
Áp dụng thể thức “Runner Up” cho vòng tranh Best In Show.
Vòng tranh nhất show cấp độ chó nhỡ (Best Junior In Show) nên được tiến
hành sau vòng tranh nhất show (Best In Show).

BÁO CÁO KẾT QUẢ
a. Thời hạn nộp báo cáo
• Đơn vị tổ chức có phải nộp báo cáo kết quả cuộc thi cho BCH VKA trong
vòng 1 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc thi.

b. Nội dung báo cáo
• Đơn vị tổ chức phải nộp bảng tổng kết kết quả cuộc thi, bảng tổng kết danh
•

sách CAC / R.CAC, CACIB, APCS-CAC, SEA-CAC, AKU-CAC (nếu có)
theo mẫu của VKA.
Đơn vị tổ chức phải nộp danh sách chó tham gia cuộc thi theo mẫu của
VKA.
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SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ CUỘC THI CHÓ ĐẸP (SHOW VKA)
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SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ CUỘC THI CHÓ ĐẸP (SHOW FCI)
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SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ CUỘC THI CHÓ ĐẸP (SHOW APCS)
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SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ CUỘC THI CHÓ ĐẸP (SHOW SEA)

Baby

BBOB

BBIS

Puppy

BPOB

BPIS

Junior

BJOB

Male

Intermediate

BJIG

BJIS

CAC Dog

Open

No

Winner

Champion in
SEA

Yes

SEA-CAC
Dog

Working
VN
Champion

Veteran

Best Male
BOB
Best
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VN
Champion

Female

Working
Winner

Open

Intermediate

Champion in
SEA

Yes

SEA-CAC
Bitch

No

CAC Bitch

Junior
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BIG

BIS

SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ CUỘC THI CHÓ ĐẸP (SHOW AKU)
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