KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION, KLUBOVÝ ŠAMPION,
KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION
Od 1. 1. 2013 mohou psi a feny, jejichž majitelé jsou členy KCHŠH, soutěžit o tituly
Klubových šampionů. Šampionátu se docílí získáním určeného množství bodů, které majitelé
posbírají z ocenění na výstavách a pracovních zkouškách honičů konaných v České republice.
Podmínky pro získání titulu Klubový junior šampion (KJŠ):
-

získání 40 bodů,
věk 9 – 24 měsíců (body, které budou započteny do titulu KJŠ, nemohou být
započteny do titulu KŠ),
započítávají se jen výsledky výstav konaných v ČR, které jsou uvedeny v bodovací
tabulce,
body z celého jednoho hodnocení se vždy započítávají jen pro získání jednoho titulu
(nelze např. Výborná 1 počítat do KJŠ a CAC z téže výstavy do KŠ),
body se počítají z výstav jdoucích chronologicky po sobě (nelze např. zářijovou
výstavu počítat do KJŠ a výsledky ze srpnové výstavy do KŠ),
body se započítávají z výstav konaných od 1. 1. 2013,
nezapočítávají se body za úspěšně složené BZH nebo ZH,
majitel psa/feny musí být členem KCHŠH po celou dobu, ze které se body z výstav
započítávají.

Podmínky pro získání titulu Klubový šampion (KŠ):
-

-

získání 100 bodů,
věk od 15 měsíců (body, které jsou započítány do KJŠ, nebudou započítány do KŠ),
započítávají se jen výsledky výstav konaných v ČR, které jsou uvedeny v bodovací
tabulce,
body z celého jednoho hodnocení se vždy započítávají jen pro získání jednoho titulu
(nelze např. Výborná1 počítat do KJŠ a CAC z téže výstavy do KŠ),
body se počítají z výstav jdoucích chronologicky po sobě (nelze např. zářijovou
výstavu počítat do KJŠ a výsledky ze srpnové výstavy do KŠ),
za úspěšně složené BZH nebo ZH se započítávají tyto body:
 BZH nebo ZH I. cena – 30 bodů,
 BZH nebo ZH II. cena – 25 bodů,
 BZH nebo ZH III. cena – 20 bodů,
za pracovní zkoušky (BZH, ZH) úspěšně složené před 1. 1. 2013 se body započítávají,
body se započítávají z výstav konaných od 1. 1. 2013,
majitel psa/feny musí být členem KCHŠH po celou dobu, ze které se body z výstav
započítávají.

Podmínky pro získání titulu Klubový veterán šampion (KVŠ):
-

3 ocenění Výborná 1 z výstav pořádaných KCHŠH,
majitel psa/feny musí být členem KCHŠH po celou dobu, ze které se výstavní ocenění
započítává.

Bodovací tabulka:
OCENĚNÍ
Výborná 1
Výborná 2 až 4
CAJC, CAC
res. CAC
CACIB
res. CACIB
BOJ
Klubový vítěz/ Vítěz speciální výstavy
Národní vítěz
BOB
BOS*
1. místo
2. místo
BIG
3. místo
4. místo
5. místo
BOD
BIS

VÝSTAVA
KLUBOVÁ A SPECIÁLNÍ
NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ
4 body
3 body
2 body
2 body
4 body
3 body
3 body
2 body
5 bodů
4 body
5 bodů
2 body
6 bodů
5 bodů
10 bodů
10 bodů
9 bodů
9 bodů
15 bodů
12 bodů
10 bodů
8 bodů
6 bodů
15 bodů
10 bodů
15 bodů

* Titul BOS byl do tabulky přidán dodatečně, změna tabulky byla schválena členskou schůzí dne 29. 11. 2014. Body za titul
BOS je možné započítat u výstav konaných po datu změny. Podmínky s původní bodovací tabulkou jsou ke zhlédnutí ZDE.

Žádosti o uznání klubových titulů (KJŠ, KŠ, KVŠ) s kopiemi posudkových listů z výstav
a soudcovských tabulek ze zkoušek zasílejte na adresu poradkyně chovu KCHŠH:
Barbora Dančová
Podle Kačerova 3
141 00 Praha 4
tel: 602 850 987
email: barbora.dancova@seznam.cz
Diplomy a poháry za uznané klubové tituly budou předány vždy na nejbližší výstavě pořádané
KCHŠH (speciální nebo klubové).
Klubové tituly opravňují vystavovat psy/feny ve třídě vítězů pouze na výstavách pořádaných
KCHŠH (speciálních a klubových).

