
 

Klubový šampion, junior šampion a veterán šampion Eurasier klub 

 Od 1.7.2014 dochází ke změnám bodování pro získání titulů Klubový junior šampion a klubový 

šampion, mění se počty bodů za jednotlivá ocenění, ale i celkový počet bodů pro získání titulu.  

Klubový junior šampion –  50 bodů  

Klubový šampion –   160 bodů  

 

Body získané do 30.6.2014 se počítají dle původního bodování.  

 Ţádosti se zpracovávají cca. do jednoho měsíce po obdrţení potřebných podkladů. Podklady k 

udělení titulu Klubový šampion a klubový junior šampion nebo klubový veterán šampion zasílejte na 

adresu:  

Růžena Feldsteinová, 

Kubínova 440/1, 

Litoměřice - PSČ 41201 

 

 K přiznání titulu je potřeba :  

- fotokopie PP  

- fotokopie výstavní přílohy se zapsanými výsledky výstav  

- pokud nemáte výsledky zapsané v příloze PP, fotokopie posudků z jednotlivých výstav.  

 

 Pohár bude předán na výstavě pořádané klubem po obdrţení klubového titulu, nejdéle si jej 

můţete vyzvednout do jednoho roku po obdrţení titulu. Diplom bude zaslán poštou na adresu majitele 

psa/feny. 

 

Vysvětlivky k získaným titulům: 
 CAJC = Čekatelství šampionátu mladých země, kde se výstava koná; můţe být udělen mladému psovi a feně, kteří 

obdrţí známku V1; oba drţitelé CAJC postupují do soutěţe o titul BOB  

 CAC = Čekatelství titulu Šampion krásy té země, kde se výstava koná (označení tohoto čekatelství se můţe lišit podle 

země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), můţe být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů a šampionů, 

kaţdému psovi a feně se známkou V1  

 res.CAC (reserve CAC) můţe být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, ţe by jim 

rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1  

 CACIB = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, 

kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC  

 res.CACIB (reserve CACIB) můţe být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o 

res.CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB. 

 Všechny tyto tituly jsou důleţité pro získání tzv. kumulativních titulů, o nichţ se zmíníme později.  

 

NV = Národní vítěz;  

KV = Klubový vítěz;  

VSV = Vítěz speciální výstavy - zadává se na národní či klubové či speciální výstavě analogicky s titulem CACIB  

BOB (BEST OF BRED) = Vítěz plemene, do soutěţe o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (ev. NV, 

KV nebo VSV), oba CAJC a oba V1 ze tř. veteránů. 

 

 Zde končí tituly, o něţ se ucházejí příslušníci stejného plemene. U všech titulů je velmi podstatné sousloví MŮŽE 

BÝT UDĚLEN - jejich udělení není nárokové, tj. ne kaţdý jedinec oceněný známkou V1 je získá. Tituly mají být udělovány 

pouze jedincům vysokých kvalit.  

 BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (pro kaţdou z 10 skupin FCI + neuznaná 

plemena) - do soutěţe nastupují BOB všech plemen dané skupiny  

 BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne - zadává se v případě, ţe výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni BIG 

 BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy - do soutěţe nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD. 


