Spolek chovatelů Slovenských čuvačů

Klubový junior šampion krásy (KJŠ SCHSC)
o
o
o
o

o

Titul Klubový junior šampion krásy je možné přiznat pouze psu/feně v majetku člena SCHSČ.
Titul Klubový junior šampion je možné přiznat pouze jednou.
Výstavní hodnocení lze započítat i z doby před členstvím v SCHSČ.
O titul je třeba písemně požádat SCHSČ a doložit přehled výstavního hodnocení, fotokopie PP
a příloh, kde jsou zapsané výstavní hodnocení. Pokud nejsou všechny výsledky zapsány ve
výstavní příloze, je nutné poslat fotokopie posudků z jednotlivých výstav.
Pro členy, kteří splnili KŠ SCHSC za dobu členství je diplom vystaven zdarma
Pro členy, kteří chtějí započítat výstavní hodnocení z doby před členstvím, bude účtován
poplatek v hodnotě 200 Kč. (člen může být požádán o předložení dokladů o zaplacení
členských příspěvků).

Podmínky plnění:
 Body potřebné pro získání titulu je nutné získat ve věku 9 - 24měsíců.
Body započítané v KJŠ (v klubovém šampionu mladých) nebudou započítávány do KŠ SCHSC).
 Započítávají se jen výsledky výstav v ČR, z Evropské a Světové výstavy psů, + národní
šampionáty ze všech zemí (nutné doložit diplom). A výsledky klubové a speciální výstavy
v zemi původu plemene.
 Alespoň jedna výstava při plnění KJŠ SCHSC musí být pořádána SCHSC (bez ohledu na
hodnocení).
 Hodnocení se vždy započítává jako celek
(nelze např.V1 počítat na titul KJŠ-SCHSC, CAC z téže výstavy na titul KŠ-SCHSC).
 S jednou fenou/ psem, lze současně plnit KJŠ SCHSC a KŠ SCHSC
(za předpokladu, že hodnocení je započítané vždy jako celek – viz výše).
 Počet potřebných bodů pro získání KŠ-SCHSC: 80 bodů (bodové hodnocení viz tabulka*).

Podklady pro udělení titulu zasílejte přednostně na e-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz
(případně obyčejnou poštou na adresu předsedy klubu.)

*Příloha č. 1 ke směrnici pro vystavování a používání diplomů „Klubový šampion krásy“
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Klubový šampion krásy (KŠ SCHSC)
o
o
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Titul Klubový šampion krásy je možné přiznat pouze psu/feně v majetku člena SCHSČ .
Titul Klubový šampion je možné přiznat pouze jednou.
Výstavní hodnocení lze započítat i z doby před členstvím v SCHSČ .
O titul je třeba písemně požádat SCHSČ a doložit přehled výstavního hodnocení, fotokopie PP
a příloh, kde jsou zapsané výstavní hodnocení. Pokud nejsou všechny výsledky zapsány ve
výstavní příloze, je nutné poslat fotokopie posudků z jednotlivých výstav.
Pro členy, kteří splnily KŠ SCHSC za dobu členství je diplom vystaven zdarma.
Pro členy, kteří chtějí započítat výstavní hodnocení z doby před členstvím, bude účtován
poplatek v hodnotě 200 Kč. (člen může být požádán o předložení dokladů o zaplacení
členských příspěvků).

Podmínky plnění:
 Body potřebné pro získání titulu je nutné získat ve věku od 15 měsíců.
Body započítané v KJŠ (v klubovém šampionu mladých) nebudou započítávány do KŠ SCHSC).
 Započítávají se jen výsledky výstav v ČR, z Evropské a Světové výstavy psů, + národní
šampionáty ze všech zemí (nutné doložit diplom). A výsledky klubové a speciální výstavy
v zemi původu plemene.
 Alespoň dvě výstavy při plnění KŠ SCHSC musí být pořádána SCHSC (bez ohledu na
hodnocení).
 Hodnocení se vždy započítává jako celek
(nelze např.V1 počítat na titul KJŠ-SCHSC, CAC z téže výstavy na titul KŠ-SCHSC).
 Počet potřebných bodů pro získání KŠ-SCHSC: 180 bodů (bodové hodnocení viz tabulka*).
Body musí být získány min. ze dvou výstavních sezon.

Podklady pro udělení titulu zasílejte přednostně na e-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz
(případně obyčejnou poštou na adresu předsedy klubu.)

*Příloha č. 1 ke směrnici pro vystavování a používání diplomů „Klubový šampion krásy“
© Spolek chovatelů Slovenských čuvačů 2015
Verze 02 - platnost od 1. 9. 2015
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Klubový grand šampion krásy (KGrŠ SCHSC)
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Titul Klubový grand šampion krásy je možné přiznat pouze psu/feně v majetku člena SCHSČ.
Titul grand šampion je podmíněn přiznáním titulu Klubový šampion krásy – KŠ SCHSC.
Titul Klubový grand šampion je možné přiznat pouze jednou.
Výstavní hodnocení lze započítat pouze z doby členství SCHSC.
O titul je třeba písemně požádat SCHSČ a doložit přehled výstavního hodnocení, fotokopie PP
a příloh, kde jsou zapsané výstavní hodnocení. Pokud nejsou všechny výsledky zapsány ve
výstavní příloze, je nutné poslat fotokopie posudků z jednotlivých výstav.
Pro členy SCHSC je diplom vystaven zdarma.

Podmínky plnění:
 Titul Grand šampion krásy je podmíněn přiznáním titulu Klubový šampion krásy – KŠ SCHSC.
 Započítávají se výsledky všech výstav (včetně zahraničí), které byly splněny po přiznání titulu
KŠ SCHSC.
 Alespoň jedna výstava při plnění KGrŠ musí být pořádána SCHSC (bez ohledu na hodnocení).
 Počet potřebných bodů pro získání KGrŠ-SCHSC: 150 bodů (bodové hodnocení viz tabulka*).

Podklady pro udělení titulu zasílejte přednostně na e-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz
(případně obyčejnou poštou na adresu předsedy klubu.)

*Příloha č. 1 ke směrnici pro vystavování a používání diplomů „Klubový šampion krásy“
© Spolek chovatelů Slovenských čuvačů 2015
Verze 02 - platnost od 1. 9. 2015
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Klubový veterán šampion krásy (KVCH)
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o

o

Titul Klubový veterán šampion krásy je možné přiznat pouze psu/feně v majetku člena SCHSČ
Titul Klubový veterán šampion je možné přiznat pouze jednou.
Titul Klubový veterán šampion je omezen pouze na hodnocení ze třídy veteránů.
Výstavní hodnocení lze započítat i z doby před členstvím .
O titul je třeba písemně požádat SCHSČ a doložit přehled výstavního hodnocení, fotokopie PP
a příloh, kde jsou zapsané výstavní hodnocení. Pokud nejsou všechny výsledky zapsány ve
výstavní příloze, je nutné poslat fotokopie posudků z jednotlivých výstav.
Pro členy, kteří splnily KVŠ SCHSC za dobu členství je diplom vystaven zdarma.
Pro členy, kteří chtějí započítat výstavní hodnocení z doby před členstvím, bude účtován
poplatek v hodnotě 200 Kč. (člen může být požádán o předložení dokladů o zaplacení
členských příspěvků).

Podmínky plnění:
 Titul Klubový veterán šampion není podmíněn přiznáním žádných jiných šampionátů.
 Započítávají se výsledky všech výstav (včetně zahraničí), ve třídě veteránů.
 Alespoň jedna výstava při plnění KVCH SCHSC musí být pořádána SCHSC (bez ohledu na
hodnocení).
 Počet potřebných bodů pro získání KVŠ-SCHSC: 50 bodů (bodové hodnocení viz tabulka*).

Podklady pro udělení titulu zasílejte přednostně na e-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz
(případně obyčejnou poštou na adresu předsedy klubu.)

*Příloha č. 1 ke směrnici pro vystavování a používání diplomů „Klubový šampion krásy“
© Spolek chovatelů Slovenských čuvačů 2015
Verze 02 - platnost od 1. 9. 2015

