VÝSTAVY A ŠAMPIONÁTY V ZAHRANIČÍ
Šampionáty udělované na Slovensku
• Slovenský šampion štěňat : jestliže pes nebo fena získali 3x Velmi nadějný1 (VN1) ve třídě
mladšího dorostu nebo dorostu, minimálně od dvou rozhodčích na výstavách organizovaných
pod záštitou SKJ na Slovensku.
2. Pokud jeden ze tří potřebných VN1 byl udělený na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB.
3. Jeden ze tří potřebných VN1 se může nahradit jedním CAJC, pokud ho získal pes ve věku do
12 měsíců. Tento CAJC se už nemůže započítat do CAJC potřebných pro udělení Slovenského
šampiona krásy mladých.
4. Slovenský šampión štěňat neopravňuje k zařazení psa nebo feny do třídy šampionů. Neuvádí
se rovněž v PP psa.
• Slovenský šampion krásy mladých a) CAJC se uděluje ve třídě mladých na výstavách:
mezinárodní, národní, speciální a klubová.
b) nutno získat 3x CAJC nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené,
pracovní nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (tento CAC již nelze použít pro uznání titulu
Slovenský šampion krásy).
c) nejméně od 2 různých rozhodčích.
d) ve věku psa 9-24 měsíců. Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů.
• Slovenský šampion krásy
a) CAC se uděluje ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní nebo šampionů (vítězů) na
výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v SR
b) nutno získat 4x CAC (nejméně jeden CAC musí být získán na mezinárodní výstavě) nebo 3x
CAC a 3x Res. CAC, které mohou nahradit 1x CAC. Potřebný CAC z mezinárodní výstavy může
být nahrazen výhradně 3x res. CAC z mezinárodní výstavy.
c) dvě výstavní sezóny (sezona = kalendářní rok).
d) minimálně 2 různí rozhodčí.
• Slovenský Grand šampion krásy
a) Pes/fena musí být držitelem titulu Slovenský šampion krásy.
b) Je třeba získat 3x CAC ve třídě šampionů na výstavách pod záštitou Slovenskej kynologickej
jednoty.
c) CAC musí být uděleny alespoň dvěma rozhodčími.
d)1 CAC je nutno získat na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB.
• Slovenský šampion veteránů
a) 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP.
b) ocenění minimálně od 2 rozhodčích.
Šampionáty na požádání majitele potvrzuje Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811
05 Bratislava, Slovensko. K žádosti je potřeba přiložit originály posudkových listů z příslušných
výstav a fotokopii rodokmenu.

Ostatní šampionáty
INTERŠAMPION FCI (C.I.B. - International Champion of Beauty)
a) nutno získat 4x CACIB
b) nejméně od 3 různých rozhodčích
c) nejméně ze tří různých zemí FCI, bez ohledu na počet konkurentů
d) mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců a jeden den

Řády a předpisy
ČMKU – řády a předpisy

Odkazy

• Mezinárodní kynologická organizace: FCI - Fédération Cynologique Internationale
• Polsko: Zwiazek Kynologiczny w Polsce
• Slovensko: Slovenská kynologická jednota
• Rakousko ÖKV - Österreichischer Kynologenverband
• Slovinsko: Kinološka Zveza Slovenije
• Chorvatsko: Hrvatski Kinoložski Savez
• Německo: Verband für das deutsche Hundewesen

Výstavy v zahraničí
Pro výstavy v zahraničí platí podobný přihlašovací systém, tedy písemná forma nebo
elektronicky.
• Zwiazek Kynologiczny w Polsce (www.zkwp.pl)
klik Wystawy v Polsce rok/rok (termín, místo, druh) + INFO, po rozkliku website
pořadatele/konkrétní stránky výstavy, Formularz zgłoszeniowy / Entry Form DOC PDF a nebo
Formularz zgłoszeniowy online
• Slovenská kynologická jednota (www.skj.sk)
klik Kalendár xy, stránky výstavy (novinky, propozice, rozhodčí, přihláška, platby, kontakt),
výborně zde funguje aplikace www.dogshow.sk, což je obdoba našeho Dogoffice , velmi podobná
a stajně intuitivní.
• Anglie (www.thekennelclub.org.uk/)
- před přihlášením na výstavu musíte mít pro psa vyřízeno ATC (Authority to Compete =
evidenční číslo v databázi Kennel Clubu v Anglii); toto neplatí pro jedince importované z UK, ti
získali toto číslo hned po narození.
- na stránkách Kennel clubu si stáhnete Application for an Authority To Compete Number, Form
14. Tento formulář vyplníte, přiložíte všechny přílohy (musíte vyškrtat, chybu neuděláte) a pošlete
na adresu The Kennel Club, 4a Alton House Of?ce Park, Gatehouse Way, Aylesbury Bucks,
HP19 8XU. Stejně lze postupovat v elektronické verzi žádosti, kteroul lze rovněž dohledat na
stránkách UK kennel clubu.
- vyřízení ATC trvá měsíc a déle! Samozřejmě se platí (cca 20 liber, lze zaslat pouze převodem z
kreditní karty). Nejvyšší tituly psa, které chcete mít uvedeny v katalogu výstav, je nutno doložit
kopiemi šampionátů (opět je zpoplatněno) přikládá se i oboustranná kopie průkazu původu a
doklad, tj. potvrzení z ČMKU, že jste majitelem psa. Po vyřízení dostanete poštou A4 certifikát s
registračním číslem ATC.
- přihlásit psa na výstavu můžete on-line přes internet nebo na papírovém formuláři poštou
(www.fossedata.co.uk/Entries/login.asp)

