KLUBOVÁ VÝSTAVA
pudlů a vícebarevných kudrnatých psů (dříve vícebarevný pudl)
EXOTIC KLUBu (papillon, phalene, chow-chow, shar-pei)
Klub černého teriéra KP ČRT
se zadáváním CAC/CAJC//BOB

30. 7. 2022
při krajské výstavě Kladno
Kulturní dům Kladno, Sítná 3127

Uzávěrka přihlášek:

15.7.2022

KATALOG BUDE ZVEŘEJNĚN ON LINE V DEN VÝSTAVY, vstupní list najdete v dogoffice cca týden před
výstavou.
Návrh rozhodčích:
Pudl (Jakub Kadlec)
Pudl, vícebarevný (Mgr. Z. Brotánková)
Maltézský psík- (Mgr.Z. Brotánková)
Papillon, phaléne, (Mgr.Z. Brotánková)
černý ruský teriér (K. Hořák)
Shar-pei, chow-chow (Karel Hořák)
Junior handling, dítě a pes: Jakub Kadlec
změny vyhrazeny podle počtu přihlášených psů

Výstavní poplatky:
Speciální a klubové výstavy:
1.pes v majetku jednoho vystavovatele
Druhý a každý další pes
Dorost, vetráni, štěňata, čestná
Soutěže

600 Kč
450 Kč
300 Kč
300 Kč

Poplatky zašlete bankovním převodem na č. Zájmový kynologický klub Kladno, č.u. 0381588329/0800
Pro plemena, pro která je výstavba klubová se povinně hlásí na tento typ výstavy

PROGRAM (orientačně):

SOUTĚŽE:

8,00 - 9,15 přejímka psů

•

9,15 - 9,30 zahájení

•

09:30 - 13,00 posuzování v kruzích

•

14,00 soutěže
Zadávané tituly: vítěz třídy, Krajský vítěz

•

Klubové s KV Maltézský psík
CAC/r.CAC/CAJC, BOJ, BOV, BOS, BOB, KV Klubové bez
KV- Papillon, Phaléne, Chow-chow, Shar-pei (Exotic
Klub), pudl (Pudl klub), Černý teriér (KPČRT),
CAC/r.CAC/CAJC, BOJ, BOV, BOS, BOB, a další klubové
tituly

•

Klubová čekatelství na výstavě Pudl Klubu, a.s., Exotic
klubu a KP ČR: 4ekatel klub. Championa, čekatel champ
mladých, veteránů, česných, nejlepší dorost, mladý (z
BOJ), baby, pes/fena (zBOB), nejlepší veterán (z BOV),
Nejepší jedinec

•
•
•
•

KONTAKT:

Božena Ovesná, tel. 602 650 797, večer

•

Nejlepší mladý : Z vítězů třídy
mladých všech plemen.
Nejlepší veterán: Z vítězů třídy
veteránů všech plemen.
Nejlepší pár psů: pes a fena jednoho
majitele, jež byli posouzeni
Chovatelská skupina: min. 3 psi z 1 chov.
stanice po min. 3 různých rodičích
Nejlepší štěně: psi a feny posouzení ve
třídě štěňat se známkou VN1
Nejlepší dorost: psi a feny posouzení ve
třídě dorostu se známkou VN1
Vítěz třídy čestné jedinci z třídy čestné
všech plemen se známkou V1.
Nejlepší pes: do soutěže nastupují
jedinci ocenění titulem Krajský vítěz
Nejlepší fena: do soutěže nastupují
jedinci ocenění titulem Krajský vítěz
Vítěz Kladna: do soutěže
nastupují nejlepší pes a fena i
mladí a BOB speciálních a
klubových výstav
Mladý vystavovatel: Věkové skupiny: I.
od 14 - 17 let a II. Od 9 - 13 let. Mladý
vystavovatel soutěží se psem zapsaným
v některé z plemenných knih státu FCI;
nemusí být na výstavě posouzen.

TŘÍDY
Rozdělení tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Přeřazování psů ze třídy do třídy (jako nový
požadavek) po uzávěrce přihlášek je nepřípustné! Pro zařazení psa/feny do třídy pracovní je třeba s přihláškou psa doložit
kopii pracovního certifikátu. Pro zařazení psa/feny do třídy vítězů je třeba s přihláškou psa doložit kopii dokladu získaného
titulu (tj. titulu Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, národní nebo mezinárodní šampión), Světový vítěz,
Evropský vítěz. Pro zařazení psa/feny do třídy čestné je třeba s přihláškou psa doložit kopii dokladu získaného titulu (tj.
titulu Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, národní nebo mezinárodní šampión, Světový vítěz, Evropský
vítěz).

ZAŘAZENÍ DO TŘÍD:
třída štěňat:
třída
dorostu:

4 - 6 měsíců
6 - 9 měsíců

třída otevřená:
třída vítězů:

třída
mladých:
mezitřída:

9 - 18 měsíců

třída veteránů:

15 - 24 měsíců

třída čestná:

od 15 měsíců
od 15 měsíců s titulem NV,
KV nebo národní,
mezinárodní šampion FCI
od 8 let
od 15 měsíců s titulem
národní nebo mezinárodní
šampion FCI, klubový vítěz,
CACIB

SOUTĚŽE:
Nejlepší pár psů pro fenu a psa stejného plemene, kteří byli na výstavě posouzeni, v majetku jednoho majitele nebo
spolumajitelů uvedených v průkazu původu.
Chovatelská skupina pro nejméně 3 maximálně 5 jedinců stejného plemene, pocházející od jednoho chovatele a min.
ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.

Mladý vystavovatel / Junior Handling věkové kategorie 9 – 13 a 13 – 17 let. Soutěží se psem zapsaným v některé
z plemenných knih států FCI. Pes nemusí být na výstavě posouzen.
Dítě a pes: Do 9 let, Soutěží se psem zapsaným v některé z plemenných knih států FCI. Pes nemusí být na výstavě
posouzen.
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:
1.
průkaz původu psa
2.
očkovací průkaz psa (nebo jeho pas s platným očkováním)
3.
vstupní list (staženo z Dog Office)

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi, musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít
platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi
chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady
998/2003 ze dne 26.5.2003. Pes,který neprojde přejímkou, nebude moci být posouzen.
POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

viz propozice Krajské výstavy Kladno 2022
Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava se pořádá dle výstavního řádu ČMKU a specializovaných kubů (klubové tituly) a je přístupná psům a fenám všech
plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteřídosáhli v den výstavní pro dané plemeno stáří požadovaného pro zařazení
do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i původní zkratku pl.
knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. (Dle zákonana ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl.
znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004). Po dobu konání výstavy majitel zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k
vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může
odmítnout přijetí přihlášky, ale důvody nesmí být v rozporu s platnými řády ČMKU a musí být vystavovateli sděleny. Z
účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu (výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni
v katalogu vinou pořadatele, a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru); psi nemocní a z
nemoci podezřelí, psi po úraze, feny v druhé polovině březosti, kojící a háravé feny; psi v majetku osob, kterým bylo
odňato právo vystavovat; psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům; psi s kupírovanýma ušima. Majitelé
psů s uděleným titulem Krajský vítěz jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů; v případě neúčasti
ztrácí nárok na věcné ceny. Barevné rázy se posuzují dle ustanovení ČMKU. . Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí
ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU, Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení
nebo svodu psů pro hodnocení exteriérů psů Českomoravské kynologické unie. V případě, že by se výstava nekonala z
objektivních příčin, bude vstupné použito k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel je povinen uhradit vstupné i v případě,
že se výstavy se psem nezúčastní. Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán (vstup mají štěňata, která jsou řádně
přihlášena na výstavu). Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno
je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než
je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.
Prodej štěňat je na výstavě je zakázán.
Vystavovatel souhlasí s uvedením svého jména a adresy v katalogu. Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se
bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy a souhlasí se
zveřejněním výsledků, fotografií a videí z výstavy
UPOZORNĚNÍ: na výstavě bude prováděna namátková kontrola identity psů. Doporučujeme vystavovatelům, aby si
zkontrolovali čitelnost tetování nebo čipu předem. Vystavovatel je povinen na požádání předložit průkaz původu ke
kontrole ČIPU nebo tetovacího čísla.

Souhlas se zpracováním osobních dat dle nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské Unie 2013/679 ze dne 27. 4.
2016:
Vystavovatel bere na vědomí, že pořadatel výstavy, pro řádný průběh výstavy, zpracuje jeho osobní data obvyklým
způsobem a souhlasí s tím. Pořadatel výstavy má povinnost s těmito daty zacházet v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto
údajů. Archivace a skartace těchto údajů probíhá v souladu s řády a předpisy ČMKU. Souhlasím se zveřejněním fotografie
psa i mé osoby na webových stránkách výstavy.

VYSTAVOVATELÉ SE ZAVAZUJÍ PŘIHLÁŠENÍM PSA RESPEKTOVAT AKTUÁLNE
PLATNÁ HYGIENICKÁ NAŘÍZENÍ !
PROTESTY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních
předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, pouze v průběhu výstavy, současně se složením jistiny ve výši
dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Výstavní poplatky uhraďte složenkou, převodem na účet
Číslo účtu: 000000-0381588329/0800

Přihlášky a informace:
online přihlášení na výstavu je přes DOGOFFICE!
http://dogoffice.cz/
Zadáváné tituly a čekatelství
a) Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ)
Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným
čekatelstvím CAJC. V případě plemen členěných dle barev nebo velikosti si může rozhodčí udělat předvýběr
b) Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV)
Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev
nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1. Titul může být zadáván jen na výstavách se zadáváním CAC. V případě
plemen členěných dle barev nebo velikosti si může rozhodčí udělat předvýběr
c) Vítěz plemene – Best of breed (BOB)
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1
z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena ( např. NV, CACIB, Vítěz speciální výstavy). Titul může být zadán
jen na výstavách se zadáváním CAC.Na klubových a speciálních výstavách postupuje do soutěže i výborný 1 z třídy
čestné. Pokud je titul Klubový vítěz vázán na členství v klubu a titul neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje do
soutěže o BOB jedinec dle bodu l). V případě plemen členěných dle barev nebo velikosti si může rozhodčí udělat
předvýběr
d) Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex (BOS) - Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo
fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes
nebo fena (NV, CACIB, Vítěz speciální výstavy) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB. Na
klubových a speciálních výstavách postupuje do soutěže i výborný 1 z třídy čestné. Pokud je titul Klubový vítěz vázán
na členství v klubu a titul neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje do soutěže o BOS jedinec dle bodu l)

Klubové tituly:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Čekatel championa mladých, čestných, veteránů – výborný I z příslušné třídy
Čekatel klubového championa – nejlepší dospělý pes/fena variety
Nejlepší štěně
Nejlepší dorost (na KV se zadává titul dorost champion)
Nejlepší veterán
Nejlepší z čestných
Nejlepší vícebarevný kudrnatý pes (jen pro PUDL KLUB)
Nejlepší dospělý jedinec z BOB
Best in show speciality (z vítězů všech kategorií)

Champion mladých : 3x ćekatelství z Klubové výstavy, jedno lze nahradit CAC z národní

nebo mezinárodní výstavy
KLUBOVÝ CHAMPION: 3x čekatelství klubového championa ve dvou výstavních sezónách
z výstavy Pudl klubu
ČESTÝ CHAMPION KLUBu. 3x čekatelství čestného championa klubu ve dvou výstavních
sezónách
VETERÁN CHAMPION KLUBU 3x čekatelství čestného championa klubu ve dvou
výstavních sezónách

Další soutěže
a) Dítě a pes
Na klubových a speciálních výstavách, pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý
vystavovatel (Junior Handling).
b) Soutěž o nejlepší štěně
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1
c) Soutěž o nejlepšího dorostence
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1
d) Soutěž o nejlepšího veterána
Do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene (BOV)
e) Přehlídka čestných tříd
Do soutěže nastupují všichni výborný 1 (V1) z čestných tříd.
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český junior šampion, který je přílohou tohoto VŘ a
musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAJC).
Čekatelství šampionátu ČR (CAC)
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český šampion, který je přílohou tohoto VŘ a musí
být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAC).

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ ŠAMPION" 2. vydání 1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám
jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a
klubových pořádaných v ČR. 2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1. 3. CAC se může zadat také
psovi nebo feně, kteří titul Český šampion mají. 4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na
výstavu. 5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny. Udělení titulu
Šampion ČR je podmíněno: 1) a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu, jsou k
dispozici dvě možnosti. Výběr mezi nimi přísluší majiteli psa: • Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která
opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů.
Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování
zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty
požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU.
• pokud získají 6x čekatelství nejméně ve dvou výstavních sezónách a z toho minimálně 3x CAC na mezinárodní výstavě, 1x
na výstavě pořádané klubem a zbývající 2x CAC na mezinárodní, národní, speciální nebo klubové výstavě b) u ostatních FCI
uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo
klubové výstavě. c) u FCI zatím neuznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC 2) předepsaný počet čekatelství je
třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích,
3) získání čekatelství potvrdí, rozhodčí ve výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v jiné formě dokladu o výsledcích
výstavy 4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční
žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou
evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou "výborný 2", může rozhodčí udělit Res.
CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při
mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný
známkou "výborná 1". Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion nebo Šampion
ČMKU, může jedinec posouzený ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC, využít tento Res. CAC při žádosti o titul Český
šampion. Potvrzení titulu vítězného psa si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU nebo na internetových
stránkách www.cmku.cz. Použití Res. CAC pro přiznání titulu Český šampion - výklad Ocenění Res. CAC doložené výstavním
posudkem lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení
titulu res. CAC ČMKU přiznán titul

Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej
oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská
stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa. Majitel psa, který získal CAC je povinen tuto kopii
poskytnout (např. nechat ofotografovat originál posudku). V případě neposkytnutí se vystavuje disciplinárnímu řízení ze
strany ČMKU Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020
Řád pro udělování titulu “Český junior ŠAMPION” 2. vydání 1. CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psům
a fenám jednotlivě v třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových. 2. CAJC může být
zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1 3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul
Český junior šampión přiznán. 4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu. 5. CAJC není
nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny. Udělení titulu Český junior šampión
je podmíněno: 1) Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve
třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být získáno v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo třídě vítězů. Toto
čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampión. 2) Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích
3) Titul Český junior šampión uděluje ČMKU na základě výstavních posudků nebo jiné formě dokladu o výsledcích výstavy
předložených majitelem psa/feny, průkazu původu psa/feny (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa/feny)
a žádosti majitele psa. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou
evidenci o udělených titulech. 4) Titul “Český junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů.
5) Pro titul Český junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění CAC je již Českým junior
šampiónem nebo Českým šampiónem. Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020
Řád pro udělování titulu "ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION" 2. vydání Podmínky pro psa a feny:: 1) zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1
ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP 2) ocenění minimálně od 2 rozhodčích 3) započítávají se všechny výstavy
konané v ČR pod patronací ČMKU, tedy výstavy národní, mezinárodní, klubové, speciální, krajské a oblastní. 4) ocenění
rozhodčí zaznamená ve výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v jiné formě dokladu o výsledcích výstavy 5) Titul ČESKÝ
VETERÁN ŠAMPION uděluje ČMKU na základě výstavních posudků nebo jiné formy dokladů o výsledcích výstav
předložených majitelem psa/feny. kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa/feny (u zahraničních majitelů fotokopii
průkazu původu psa/feny) a žádosti majitele psa. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a
vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020
Řád pro udělování titulu "ŠAMPION ČMKU" 2. vydání 1) CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům
a fenám na mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU. 2) CAC ČMKU automaticky získává nejlepší
dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz (na národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě). U plemen, která
nemohou na mezinárodní výstavě získat CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB nebo BOS za předpokladu,
že titul získal jedinec z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo šampionů. 3) CAC ČMKU se může zadat i psovi nebo feně,
kteří již titul Šampion ČMKU mají. 4) Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu. 5) Udělení titulu
Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích,
z toho min. ze dvou mezinárodních výstav. 6) Titul přiznává ČMKU na základě předložených dokladů o získání titulů CACIB,
Národní vítěz nebo u plemen NON FCI a prozatímně uznaných plemen BOB nebo BOS, průkazu původu psa/feny a v případě
zahraničních vystavovatelů kopii průkazu původu. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a
vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. 7) Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.
Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020

Na klubových a speciálních výstavách Pudl klubu, z.s., KCH ČRT a Exotic Klubu se zadávají:
Čekatel klubového šampiona (nejlepší jedinec z V1 CAC tříd otevřené, mezitřídy, vítězů)
Čekatel klubového šampiona mladých (zadává se současně s CAJC)
Čekatel klubového veterán šampiona (V1 ze třídy veteránů)
Čekatel čestného šampiona Klubu (V1 ze třídy čestné)
Podmínky pro udělení titulu
Klubový šampion:3x čekatelství klub. Šampiona ve dvou výstavních sezónách, 1x z výstavy se zadáním Klubový vítěz
Mladý klubový šampion: 3x čekatel Klubového šampiona mladých , 1 lze nahradit CAJC z národní/mezinárodní výstavy
v ČR
Veterán šampon, Čestný šampion (3x čekatelství získané na výstavách)
Dorost champion: uděluje se psu/feně, nejlepšímu drostenci klubové výstavy s udělováním CAC.

