Spolek chovatelů Slovenských čuvačů

Směrnice pro vystavování a používání diplomů
„šampionů krásy SCHSC“
a) Spolek chovatelů Slovenských čuvačů (dále jen SCHSC) uděluje na základě splněných
podmínek tyto šampionáty krásy:
Klubový junior šampion krásy (dále jen KJŠ SCHSC)
Klubový šampion krásy (dále jen KŠ SCHSC)
Klubový grand šampion krásy (dále jen KGrŠ SCHSC)
Klubový veterán šampion krásy (dále jen KVŠ SCHSC)
b) Garantem pro klubové šampionáty krásy je předseda SCHSC.
c) Pro členy, kteří splnili u psů/fen ve svém majetku klubové šampionáty SCHSC po dobu
platného členství je diplom vystaven na požádání zdarma. Diplom bude vystaven po doložení
výstavních hodnocení, fotokopií PP a příloh, kde jsou zapsané výstavní hodnocení (případně
kopií posudků z jednotlivých výstav). Předpokladem je platné členství včetně poplatku za
členství.
d) Pro členy, kteří chtějí započítat výstavní hodnocení z doby před členstvím v SCHSC, bude
účtován poplatek v hodnotě 200 Kč. Poplatek je splatný při podání žádosti (zašlete kopii
dokladu o zaplacení) společně s doložením výstavním hodnocením, fotokopií PP a příloh, kde
jsou zapsané výstavní hodnocení (případně kopií posudků z jednotlivých výstav)
e) Při pochybnostech o řádném členství může být člen požádán o předložení dokladů o
zaplacení členských příspěvků.
f)

Podklady pro udělení klubový titulů zasílejte přednostně na:
e-mail vybor@slovensky-cuvac.biz nebo případně obyčejnou poštou na adresu předsedy
klubu.

g) Diplom splněného šampionátu bude předán na nejbližší výstavě pořádané SCHSC.
V případě, že se majitel nedostaví, bude mu diplom zaslán poštou.
h) Splněné šampionáty se zapisují do průkazu původu jedince.
i)

Přiznání titulů KJŠ SCHSC, KVŠ SCHSC neopravňuje psa zařadit do třídy vítězů nebo šampionů.

j)

Přiznání titulů KŠ SCHSC a KGrŠ SCHSC opravňují přihlásit psa do třídy vítězů nebo šampionů
pouze na výstavách pořádaných SCHSC.

k) Přílohy k této směrnici:
příloha č. 1 - Klubové šampionáty krásy – bodové hodnocení
příloha č. 2 - Podmínky plnění jednotlivých šampionátů
l)
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