
Řád pro udělování titulu Klubový šampion  
  

  

1. KLUBOVÝ ŠAMPION DOROSTU  
  

PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který získal 3x výstavní 

ocenění VELMI NADĚJNÁ 1. od dvou různých rozhodčích a nejméně jedno výstavní ocenění VELMI 

NADĚJNÝ 1. musí pocházet z klubové výstavy konané Klubem chovatelů bišonků, z.s. nebo speciální výstavy 

pro dané plemeno. Jedno výstavní ocenění VELMI NADĚJNÝ 1. lze použít ze třídy štěňat.    

Platnost titulu od 1. 1. 2016.   

  

 

2. KLUBOVÝ ŠAMPION MLADÝCH  
  

PODMÍNKY:  Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který získal: 3x výstavní 

ocenění CAJC od dvou různých rozhodčích. Nejméně jedno výstavní ocenění CAJC musí pocházet z klubové 

výstavy konané Klubem chovatelů bišonků, z.s. nebo ze speciální výstavy pro dané plemeno. Jeden CAJC 

může být nahrazen titulem CAC získaným do 24. měsíců věku jedince.  

Platnost titulu od 1. 1. 2018.   

  

 

3. KLUBOVÝ ŠAMPION  
  

PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který získal:  

  

1. varianta:  3 x titul KLUBOVÝ VÍTĚZ, z toho nejméně jeden titul Klubový vítěz získaný na                              

            klubové výstavě pořádané Klubem chovatelů bišonků, z.s..  

  

2. varianta:  ocenění KLUBOVÝ VÍTĚZ - Klubu chovatelů bišonků, z.s. + titul ČESKÝ                            

ŠAMPION.  

  

3. varianta:  Ocenění  KLUBOVÝ VÍTĚZ- Klubu chovatelů bišonků, z.s. + VÍTĚZ                           

SPECÍÁLNÍ VÝSTAVY - ze speciální výstavy pro dané plemeno.  

  

4. varianta:  V kalendářním roce 1 x CAC z Klubové výstavy pořádané Klubem chovatelů                         

bišonků, z.s. + 1 x CAC ze speciální výstavy pro dané plemeno + 2 x BOB.   

  

Tituly BOB mohou být získány i na výstavách, které pořádají ostatní členské země FCI.  

Platnost titulu od 1. 1. 2016.  

  

  

4. KLUBOVÝ ŠAMPION ŠAMPIONŮ  
  

PODMÍNKY:  Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který získal: titul 

„klubový šampion“ udělený Klubem chovatelů bišonků, z.s. (netýká se klubového šampiona dorostu, mladých, 

veterán šampiona a čestného šampiona) + další 2 libovolné šampionáty.   

Platnost titulu od 1. 1. 2018.  

  



  

5. KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION  
  

PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele jedinci, který získal 3x výstavní 

ocenění  VÝBORNÝ 1. z třídy veteránů a nejméně jedno výstavní ocenění BOV od dvou různých rozhodčích a 

nejméně jedno výstavní ocenění VÝBORNÝ 1.  musí pocházet z klubové výstavy konané Klubem chovatelů 

bišonků, z.s. nebo speciální výstavy  pro dané plemeno.  

Platnost titulu od 1. 1. 2016.  

  

  

6. KLUBOVÝ ČESTNÝ ŠAMPION  
  

PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který získal 3 x výstavní 

ocenění VÝBORNÝ 1. v třídě ČESTNÉ od dvou různých rozhodčích a nejméně jedno výstavní ocenění 

VÝBORNÝ 1. z třídy ČESTNÉ, musí pocházet z klubové výstavy pořádané Klubem chovatelů bišonků, 

z.s..nebo speciální výstavy pro dané plemeno.   

Platnost titulu od 1. 1. 2016.  

  

 

Podmínky pro zadání všech klubových šampionátů:  

- Žádost musí být podána v kalendářním roce následujícím po roce získání příslušných ocenění 

nutných pro udělení  daného titulu. 

- Podklady je třeba zaslat nejpozději do konce února daného kalendářního roku na adresu výstavního 

referenta Ing. Ivany Roubalové, U Černého mostu 13, 301 00  Plzeň – Valcha, tel.: 724 174 659,  

e-mail: ipikaro@gmail.com 

 

- Diplom s věcnou cenou budou majiteli psa, který splnil podmínky, předány vždy na KLUBOVÉ 

VÝSTAVĚ v tom roce, kdy si podal žádost.  

- Podmínkou pro získání daného titulu je, že majitel psa nebo feny musí být členem KCHB i v době 

vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu.  
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