SOUTĚŽ

Plemeno :

KLUBOVÝ ŠAMPION
KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION
KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION

BAG BEG BRG

Pohlaví : P F

Dat. narození :…………………….

Jméno psa a chov. stanice :…………………………………………………………………………………….
Zkratka a čís. záp. psa :…………………………………………………………………………………………
Příjmení a jméno majitele :……………………………………………………………………………………..
Adresa :…………………………………………………………………………………………………………
Tel:……………………………..

Datum

Druh

E-mail:……………………………………………………………….

Místo

Získaná ocenění

Počet bodů

Celkem
Svým podpisem stvrzuji správnost údajů:………………………………………………………………………….

-

Podkladem pro přiznání titulu Klubový šampion a Klubový junior šampion je následující bodovací
systém:

Bodování:

Kl. + Sp. výstava

Ostatní výstavy

Výborná 1
Výborná 2-4
CAJC, CAC
CACIB
Res. CAC
Res. CACIB
BOJ, BOS
Klubový vítěz,
Vítěz spec. výstavy
Národní vítěz
Evropský vítěz,
Světový vítěz
BOB, BIG, BIS
BIS KV + SV

4 body
2 body
4 body
-3 body
-5 bodů

3 body
1 bod
3 body
3 body
2 body
2 body
3 body

5 bodů
--

-4 body

-10 bodů
20 bodů

10 bodů
7 bodů
--

Pro uznání titulu je nutné získat

100 bodů
40 bodů

Klubový šampion od mezitřídy a výše
Klubový junior šampion do 18 měsíců

-

Pes/fena byl předveden na Klubové či Speciální výstavě, kde získal hodnocení minimálně V4

-

Pro ověření správnosti je nezbytně nutné přiložit kopii výstavní přílohy PP

Nová bodovací tabulka je platná od 1. ledna 2016.
PODMÍNKY PRO KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION (platné od 1. 1. 2016):
Titul je přiznán jedinci, který získal minimálně známku 2 x Výborná 1 ze třídy veteránů z výstav pořádaných
klubem, mezinárodních a národních + 1 x povinně ocenění BOV z výstavy pořádané klubem. Známky
získané z oblastních a krajských výstav nelze použít.
METODIKA PŘIZNÁNÍ TITULU (platné od 1. 8. 2016):
Výstavní referent na základě žádosti (nebo jiný pověřený člen výboru) zašle majiteli potvrzení o přiznání
klubového titulu, které slouží i jako podklad pro zapsání titulu do PP a pro potřeby ČMKU.
Diplom a památeční plaketa je předána na nejbližší Klubové výstavě se zadáváním KV přímo majiteli
před závěrečnými soutěžemi. V případě, že se majitel oceněného psa předání nemůže osobně zúčastnit,
diplom je zaslán prostřednictvím České pošty s.p., a nárok na plaketu zaniká.

Vyplněnou bodovací tabulku zasílejte na adresu:
Jakub Kadlec
Blodkova 1264/5
130 00 Praha 3
mail: jakub@brabantik.cz

