KLUBOVÉ VÝSTAVNÍ SOUTĚŽE
KLUBOVÝ ŠAMPION KCHBC (+ KLUBOVÝ DOUBLE ŠAMPION KCHBC)
KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION KCHBC
KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION KCHBC
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PES A FENA ROKU
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KLUBOVÝCH VÝSTAVNÍCH SOUTĚŽÍ
1) Jedná se o soutěţe vyhlášené Klubem chovatelů Bearded Collií, o. s. (dále jen KCHBC) pro
jedince plemene Bearded Collie (dále jen BC) s průkazem původu.
2) Podmínky klubových soutěţí jsou platné pro výstavní sezónu 2010 a další.
3) Výstavy, jejichţ výsledky jsou předmětem bodování této soutěţe, musí být pořádány
organizacemi akceptovanými FCI.
4) Povinnou podmínkou pro vyhodnocení výsledků soutěţí za jakoukoliv výstavní sezónu je
minimálně 1x účast na výstavě (se zadáváním CAC) pořádané klubem v jakékoliv třídě se
známkou velmi dobrý resp. velmi nadějný v kaţdé vyhodnocované sezóně. Není-li moţné tuto
podmínku pouze a jen z důvodu věku psa splnit, není vyţadována.
5) V případě, ţe se majitel stane členem klubu v průběhu kalendářního roku, výsledky se
vyhodnocují – za předpokladu splnění všech ostatních ustanovení – za celou výstavní sezonu.
6) Je-li jedinec BC v majetku několika spoluvlastníků, můţe se soutěţí zúčastnit za předpokladu,
ţe alespoň jeden jeho spoluvlastník je členem KCHBC.
7) Soutěţe jsou nepovinné.
8) Soutěţe se vyhodnocují 1x ročně.
9) Majitel (spoluvlastník), jenţ se chce se svou (svými) BC soutěţí zúčastnit, zašle na konci
předmětné výstavní sezony (nejpozději do 31. ledna následujícího roku) doporučeně na adresu
výborem pověřené osoby (člena výboru) tyto podklady:
- fotokopii průkazu původu
- jméno a adresu majitele (spoluvlastníků) včetně přímého kontaktu (telefon, e-mail)
- jméno psa včetně chovatelské stanice, datum narození, číslo zápisu, jména rodičů
- rozpis/rozpisy výstavních ocenění s označením soutěţe a bodové hodnocení
- fotokopie výstavních posudků, popř. jiných dokladů (diplomy, karty, potvrzení výstavních
kanceláří) Nemusí být zaslány a bodově ohodnoceny všechny výsledky. Nezaslané výsledky
nemohou být dodatečně započítány.
10) Pověřená osoba ověří členství majitele či spoluvlastníka v klubu, rozpisy a body
překontroluje, celou soutěţ vyhodnotí a zajistí uveřejnění výsledků na webových stránkách klubu
a v Ročence KCHBC.
V případě, ţe je zjištěna chyba ve výpočtu, či v bodování, pověřená osoba neprodleně o tomto
faktu musí upozornit majitele zvířete, u kterého k chybě došlo.
11) Obecně platí, ţe:
- Titul Vítěz … (Brna, Ostravy, Ţatce aj.) se neboduje, protoţe není zadáván jednotně (jednou je
tak označován vítěz výstavy, jednou BOB, jednou BIS). Tento titul je zástupný a boduje se
skutečné ocenění (vítěz výstavy, BOB, BIS)
- Tituly ze zahraničních výstav se přiřadí jejich českým alternativám: CAJC = tituly opravňující k
získání národního šampionátu mladých, CAC = CWC = CACA = CACL aj., Národní vítěz =
Bundessieger aj.
- Tituly v tabulce neuvedené, nelze-li je podle klíče v propozicích výstavy obodovat zástupně, se
nehodnotí.
- Tituly získané při závěrečných soutěţích výstavy jdou napříč spektrem plemen a skupin 1 - 10
FCI.
- Titul BOD (Best of Day) se někdy pouţívá u vícedenních výstav jako vítěz výstavního dne.
12) Specifické podmínky jednotlivých soutěţí jsou uvedeny u propozic těchto soutěţí.
13) Nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek klubových výstavních soutěţí je tabulka
bodového hodnocení klubových soutěţí.

KLUBOVÝ ŠAMPION KCHBC
CZ-Club.Ch.
1) Jedná se o soutěţ dlouhodobého charakteru.
2) Účast v soutěţi je limitována získáním tohoto titulu; titul lze získat pouze jednou.
Titul se zapisuje do průkazu původu psa.
3) Zúčastnit se mohou jedinci BC zapsaní v plemenné knize akceptované FCI.
4) Účast v soutěţi není limitována věkem psa.
5) Titul se uděluje za splnění podmínky alespoň dvojí účasti na výstavě (se zadáváním CAC)
pořádané klubem se známkou výborný v jakékoliv příslušné třídě a při získání minimálně:
- 300 bodů / pes
- 250 bodů / fena
(zvýhodnění fen je dáno jejich handicapem v případě hárání, březosti a odchovem štěňat)
6) V případě souběţné účasti i v soutěţi Klubový junior šampion KCHBC nebo Klubový veterán
šampion KCHBC v jedné sezóně:
- je nutné zpracovat příslušné podklady samostatně
- lze konkrétní body pouţít pouze pro jednu konkrétní soutěţ
- nelze body z jedné výstavy matematicky dělit
7) Získá-li jedinec titul Evropský nebo Světový vítěz, stane se Klubovým šampionem KCHBC
bez ohledu na počet jiţ získaných bodů automaticky, avšak za splnění všech ostatních
podmínek s výjimkou povinné účasti na výstavě (se zadáváním CAC) pořádané klubem.
8) Ve výjimečných případech lze vyhodnocení – za předpokladu splnění všech ostatních
ustanovení – provést zpětně. Takto provedené vyhodnocení se nezapočítává do soutěţe CZ Top
Beardie.
9) Majitel (spoluvlastník) v případě této soutěţe musí být v předmětné sezóně členem KCHBC
bez ohledu na typ členství.
10) Diplomy a poháry obdrţí kluboví šampioni na Klubové výstavě KCHBC s udělováním titulu
Klubový vítěz v roce následujícím po vyhodnocované sezoně.
KLUBOVÝ DOUBLE ŠAMPION KCHBC
CZ-Dbl.Club.Ch.
1) V případě získání titulu Klubový šampion KCHBC a Klubový pracovní šampion KCHBC, nebo
(v jakékoliv časové posloupnosti) bude jedinci udělen na základě ţádosti majitele titul Klubový
double šampion KCHBC.
2) Titul se zapisuje do průkazu původu psa.
3) Diplomy obdrţí kluboví double šampioni na Klubové výstavě KCHBC s udělováním titulu
Klubový vítěz v roce následujícím po vyhodnocované sezoně.
KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION KCHBC
CZ-Jr.Club.Ch.
1) Účast v soutěţi je limitována získáním tohoto titulu; titul lze získat pouze jednou.
Titul se zapisuje do průkazu původu psa.
2) Zúčastnit se mohou jedinci BC zapsaní v plemenné knize akceptované FCI.
3) Hodnotí se výsledky z výstav v rozmezí od 4 do dosaţení 24 měsíců (do data narození
včetně) věku psa v jakékoliv třídě.
4) Titul se uděluje za splnění podmínky alespoň jedné účasti na výstavě (se zadáváním CAC)
pořádané klubem se známkou výborný v jakékoliv příslušné třídě v období podle odstavce 3
těchto propozic a při získání minimálně:
- 70 bodů / pes i fena
5) Body pouţité k zisku tohoto titulu nejsou započítávány do bodování soutěţe Klubový šampion
KCHBC.
6) V případě souběţné účasti i v soutěţi Klubový šampion KCHBC v jedné sezóně:

- stačí pro bodové vyhodnocení podle odstavce 4 všeobecných podmínek klubových výstavních
soutěţí pouze jedna povinná účast na výstavě (se zadáváním CAC) pořádané klubem
- je nutné zpracovat příslušné podklady samostatně
- lze konkrétní body pouţít pouze pro jednu konkrétní soutěţ
- nelze body z jedné výstavy matematicky dělit
7) Získá-li jedinec titul Evropský nebo Světový vítěz mladých, stane se Klubovým junior
šampionem KCHBC bez ohledu na počet jiţ získaných bodů automaticky, avšak za splnění
všech ostatních podmínek s výjimkou povinné účasti na výstavě (se zadáváním CAC) pořádané
klubem.
8) Ve výjimečných případech lze vyhodnocení – za předpokladu splnění všech ostatních
ustanovení – provést zpětně. Takto provedené vyhodnocení se nezapočítává do soutěţe CZ
Top Beardie.
9) Majitel (spoluvlastník) v případě této soutěţe musí být v předmětné sezóně členem KCHBC
bez ohledu na typ členství.
10) Diplomy a poháry obdrţí kluboví junior šampioni na Klubové výstavě KCHBC s udělováním
titulu Klubový vítěz v roce následujícím po vyhodnocované sezoně.
11) Pokud je dosaţeno příslušného počtu bodů jiţ v průběhu kalendářního roku, má moţnost
majitel poslat vyplněný formulář ihned po tomto dosaţení určené osobě. Tato osoba vše
zkontroluje a pošle majiteli potvrzení o přidělení tohoto titulu a tzv. „malý diplom“. Tímto můţe
být tento titul jiţ pouţíván (např. na webových stránkách psa). V případě, ţe dojde ke splnění
podmínek před druhou uzávěrkou Klubové výstavy se zadáváním „Klubový vítěz“ bude předán
diplom a pohár na této klubové výstavě. V případě, ţe tomu tak není, dojde k předání aţ na
klubové výstavě v roce následujícím.
KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION KCHBC
CZ-Vt.Club.Ch.
1) Účast v soutěţi je limitována získáním tohoto titulu; titul lze získat pouze jednou.
Titul se zapisuje do průkazu původu psa.
2) Zúčastnit se mohou jedinci BC zapsaní v plemenné knize akceptované FCI.
3) Hodnotí se výsledky z výstav od dosaţení 8 let věku psa v jakékoliv třídě.
4) Titul se uděluje za splnění podmínky alespoň jedné účasti na výstavě (se zadáváním CAC)
pořádané klubem se známkou výborný v jakékoliv příslušné třídě v období podle odstavce 3
těchto propozic a při získání minimálně:
- 50 bodů / pes i fena
5) Body pouţité k zisku tohoto titulu nejsou započítávány do bodování soutěţe Klubový šampion
KCHBC.
6) V případě souběţné účasti i v soutěţi Klubový šampion KCHBC v jedné sezóně:
- stačí pro bodové vyhodnocení podle odstavce 4 všeobecných podmínek klubových výstavních
soutěţí pouze jedna povinná účast na výstavě (se zadáváním CAC) pořádané klubem
- je nutné zpracovat příslušné podklady samostatně
- lze konkrétní body pouţít pouze pro jednu konkrétní soutěţ
- nelze body z jedné výstavy matematicky dělit
7) Získá-li jedinec titul Evropský nebo Světový vítěz veteránů, stane se Klubovým veterán
šampionem KCHBC bez ohledu na počet jiţ získaných bodů automaticky, avšak za splnění
všech ostatních podmínek s výjimkou povinné účasti na výstavě (se zadáváním CAC) pořádané
klubem.
8) Ve výjimečných případech lze vyhodnocení – za předpokladu splnění všech ostatních
ustanovení – provést zpětně. Takto provedené vyhodnocení se nezapočítává do soutěţe CZ
Top Beardie.
9) Majitel (spoluvlastník) v případě této soutěţe musí být v předmětné sezóně členem KCHBC
bez ohledu na typ členství.
10) Diplomy a poháry obdrţí kluboví veterán šampioni na Klubové výstavě KCHBC s
udělováním titulu Klubový vítěz v roce následujícím po vyhodnocované sezoně.
11) Pokud je dosaţeno příslušného počtu bodů jiţ v průběhu kalendářního roku, má moţnost
majitel poslat vyplněný formulář ihned po tomto dosaţení určené osobě. Tato osoba vše
zkontroluje a pošle majiteli potvrzení o přidělení tohoto titulu a tzv. „malý diplom“. Tímto můţe

být tento titul jiţ pouţíván (např. na webových stránkách psa). V případě, ţe dojde ke splnění
podmínek před druhou uzávěrkou Klubové výstavy se zadáváním „Klubový vítěz“ bude předán
diplom a pohár na této klubové výstavě. V případě, ţe tomu tak není, dojde k předání aţ na
klubové výstavě v roce následujícím.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PES A FENA ROKU
CZ Top Beardie
1) Tato soutěţ je vyhlášena samostatně pro psy a samostatně pro feny.
2) Účast v soutěţi není limitována získáním tohoto titulu; titul lze získat vícekrát.
Titul se nezapisuje do průkazu původu psa.
3) Zúčastnit se mohou jedinci BC zapsaní v české plemenné knize ČMKU.
4) Účast v soutěţi není limitována věkem psa.
5) Drţiteli titulu se stávají kaţdý rok pes a fena s nejvyšším počtem dosaţených bodů
v předmětné sezóně.
6) Soutěţ se vyhodnocuje automaticky spolu s vyhodnocením soutěţe Klubový šampion
KCHBC,
Klubový junior šampion KCHBC a Klubový veterán šampion KCHBC.
Majitel (spoluvlastník) má však právo se automatického vyhodnocení vzdát a této soutěţe se
nezúčastnit. V tom případě je jeho povinností na tuto skutečnost při zaslání podkladů upozornit.
7) V případě, ţe se pes zúčastňuje klubových šampionátových soutěţí (CZ-Club.Ch., CZJr.Club.Ch., CZ-Vt.Club.Ch.) vzhledem ke specifickým podmínkám jednotlivých soutěţí s
omezeným počtem bodů, lze pro potřeby této soutěţe nevyuţité body předmětné sezóny při
vyhodnocení této sezóny dopočítat. Je však nutné zpracovat příslušné podklady samostatně.
( Příklad: za celou sezonu je získáno 180 bodů – jeden formulář zájemce vyplní a pro soutěţ
junior šampion je započítáno 70 bodů, na druhém formuláři je zbytek získaných bodů, tedy 110
bodů, které jsou započítány do soutěţe o titul Klubový šampion, pokud chce majitel soutěţit o
titul Nejúspěšnější pes / fena roku, musí vyplnit ještě třetí formulář kdy budou započítány
všechny body získané v sezóně – v této sezóně se majitel musí účastnit výstavy pořádané
KCHBC, v případě ţe získá známku výborný je mu přidělen titul Junior šampion, ale nemá ještě
splněnu podmínku pro udělení titulu Klubový šampion. V případě ,ţe získá známku velmi dobrý
titul Junior šampion být udělen nemůţe a majitel čeká na splnění této podmínky, ale pro soutěţ
Nejlepší pes / fena roku je známka velmi dobrý dostačující. Pro titul Junior šampion je potřeba
jedna výborná na výstavě pořádané klubem a pro titul Klubový šampion je potřeba ještě jedna
výborná. V případě, ţe se rozhodne o titul Junior šampion nepoţádat, je mu započítáno všech
180 bodů do soutěţe Klubový šampion a v případě známky dvakrát výborná má jiţ tuto
podmínku splněnou a v příštích sezónách pokud splní počet bodů jiţ nemusí získat známku
výborná, ale stačí jen velmi dobrá).
8) V případě, ţe se pes z jakýchkoliv důvodů neúčastní klubových šampionátových soutěţí
(CZClub. Ch., CZ-Jr.Club.Ch., CZ-Vt.Club.Ch.), je povinnou podmínkou pro vyhodnocení
výsledků této soutěţe 1x účast na výstavě (se zadáváním CAC) pořádané klubem v jakékoliv
třídě se známkou velmi dobrý resp. velmi nadějný v předmětné vyhodnocované sezóně. Není-li
moţné tuto podmínku pouze a jen z důvodu věku psa splnit, není vyţadována.
9) Vyhodnocení nelze provést zpětně.
10) Majitel (spoluvlastník) v případě této soutěţe musí být v předmětné sezóně členem KCHBC
s řádným typem členství.
11) Diplomy a poháry obdrţí nejúspěšnější pes a fena na Klubové výstavě KCHBC s
udělováním titulu Klubový vítěz v roce následujícím po vyhodnocované sezoně; taktéţ psi a feny
na druhých a třetích místech obdrţí diplomy.
Tyto propozice byly schváleny členskou schůzí KCHBC v Českých Budějovicích, dne 9. 10.
2010

