Šampionáty
Pořádek pro udělování titulu
Český šampion štěňat - CP: Certifikát Puppy/ Baby
Titul Český šampion štěňat se uděluje:
1. Pokud pes nebo fena získali 2x velmi nadějný 1 (VN1) v třídě mladšího
dorostu nebo dorostu, minimálně od dvou rozhodčích na výstavách
organizovaných pod záštitou KUCR z.s. – WCHSA s udělováním CAC/JCAC.
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 JCAC, pokud ho pes
získal ve věku do 12ti měsíců. Tento JCAC se už nemůže započítat do JCAC
potřebných pro udělení Českého šampiona krásy mladých.
4. Český šampion štěňat neopravňuje k zařazení psa nebo feny do třídy
šampionů. Na požádání se titul zaznamenává do průkazu původu psa.
5. Možná změna zadávání šampionátu po dohodě s vedením KUCR z.s.
Český šampionát štěňat na požádání majitele potvrdí:
KYNOLOGICKÁ UNIE ĆESKÉ REPUBLIKY z.s., Nová Ves 86, 250 63 Nová Ves,
Česká republika
K žádosti je potřeba doložit originály posudkových listů z příslušných výstav a
fotokopii průkazu původu psa.

Pořádek pro udělování titulu
Český šampion krásy mladých – JCAC
Titul Český šampion krásy mladých se uděluje:

1. Pokud pes nebo fena získali 3x JCAC, minimálně od dvou rozhodčích na
2.
3.
4.
5.

výstavách pod záštitou KUCR z.s.v Čechách.
Minimálně jeden ze tří potřebných JCAC byl udělený na mezinárodní výstavě
s udělováním CACIB.
Jeden ze tří potřebných JCAC se může nahradit jedním CAC, pokud ho získal
pes ve věku do 24 měsíců. Tento CAC se už nemůže započítat do CAC
potřebných k udělení Českého šampiona krásy.
Český šampion krásy mladých neopravňuje k zařazení psa nebo feny do třídy
šampionů. Uvádí se v průkazu původu psa.
Možná změna zadávání šampionátu po dohodě s vedením KUCR z.s.

Český šampionát krásy mladých na požádání majitele potvrzuje:
KYNOLOGICKÁ UNIE ĆESKÉ REPUBLIKY z.s., Nová Ves 86, 250 63 Nová Ves,
Česká republika
K žádosti je potřeba doložit originály posudkových listů z příslušných výstav a
fotokopii průkazu původu psa.
Podmínky pro udělování čekatelství JCAC:
•
•
•
•

•

JCAC se může udělovat jen na výstavách organizovaných pod záštitou KUCR
z.s., na kterých se uděluje CAC.
JCAC se uděluje v třídě mladých osobitě psům a fenám.
JCAC se může udělit jen psovi a feně oceněných V1.
Navrhnout psa nebo fenu na JCAC může jen rozhodčí oficiálně delegovaný na
výstavu. JCAC není nárokovatelný a uděluje se jen při mimořádných kvalitách
psa nebo feny.
Možná změna zadávání šampionátu po dohodě s vedením KUCR z.s.

Pořádek pro udělení titulu
Český šampion krásy – CAC
Český šampion krásy se může udělit:
1. Pokud pes/fena získal 3x CAC na mezinárodních, národní, celostátních,
klubových a speciálních výstavách uspořádaných pod záštitou KUCR z.s. na
území ČR.
2. Potřebné CAC byli získané nejméně ve dvou výstavních sezonách (výstavní
sezona = kalendářní rok)
3. CAC byli udělené alespoň dvěma různými rozhodčími.

4. Minimálně jeden CAC ze tří byl získaný na mezinárodní výstavě s udělováním
CACIB, další mohou být získané na národní, celostátní, klubové nebo
speciální výstavě uspořádané pod záštitou KUCR z.s. na území ČR.
5. Tři reserve CAC mohou nahradit jeden CAC.
6. CAC z mezinárodní výstavy může být nahrazený pouze třemi Res.CAC
z mezinárodních výstav.
7. Nahradit třemi Res.CAC je možno jen jeden CAC.
8. Akceptovatelné mohou být jen čekatelství CAC, které nebyli použité na jiné
šampionáty.
9. Možná změna zadávání šampionátu po dohodě s vedením KUCR z.s.
Český šampionát krásy na požádání majitele potvrzuje:
KYNOLOGICKÁ UNIE ĆESKÉ REPUBLIKY z.s., Nová Ves 86, 250 63 Nová Ves,
Česká republika
K žádosti je potřeba doložit originály posudkových listů a fotokopii průkazu
původu psa, u pracovních plemen pracovní certifikát o zkoušce.
Podmínky pro udělování čekatelství CAC
•
•
•
•
•
•
•
•

CAC se uděluje psům a fenám osobitě v třídách střední, otevřené, pracovní a
šampionů.
CAC se může udělit psovi a feně oceněným V1.
CAC se může udělit i psovi a feně, kteří už titul Český šampion krásy získali.
Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí oficiálně na výstavu
delegovaný.
CAC není nárokovatelný a uděluje se pouze při mimořádných kvalitách psa
nebo feny.
Psovi a feně, kteří byli v uvedených třídách ohodnocení známkou V2, může
rozhodčí udělit Reserve CAC.
Reserve CAC se může udělit jen ve třídě, ve které byl udělený CAC.
Reserve CAC není nárokovatelný a uděluje se jen při mimořádných kvalitách
psa nebo feny.

Pořádek pro udělení titulu
Český šampion práce – CACT
Udělení titulu Český šampion práce je podmíněné:
1. Získáním 3x CACT, z toho minimálně 1x na mezinárodních zkouškách v ČR a
ostatní na národních nebo speciálních klubových zkouškách. 1 CACT je
možné nahradit dvěma tituly Reserve CACT, CACT z mezinárodních zkoušek
je možné nahradit dvěma Reserve CACT jen z mezinárodních zkoušek.
2. Získání čekatelství potvrdí rozhodčí formou osvědčení o získání CACT ČR a
zápisem do průkazu původu.

3. Po získání potřebného počtu CACT pošle majitel psa nebo feny osvědčení o
získání CACT a průkaz původu psa na adresu: KYNOLOGICKÁ UNIE ĆESKÉ
REPUBLIKY z.s., Nová Ves 86, 250 63 Nová Ves, Česká republika, která
vystaví diplom a získání šampiona uvede v průkazu původu.
4. Možná změna zadávání šampionátu po dohodě s vedením KUCR z.s.
Podmínky pro udělení čekatelství CACT:
1. Čekatelství na Českého šampiona práce – CACT se uděluje nejlepšímu
jedinci plemene na mezinárodních, národních nebo speciálních klubových
zkouškách z výkonu (dále jen zkoušky) konaných v ČR, schválených v plánu
kynologických akcí KUCR z.s. pro udělování CACT.
2. CACT se může udělit nejlepšímu psovi nebo feně, kteří absolvují zkoušky
v I.ceně respektive získají ocenění výborný.
3. CACT se může udělit i psovi nebo feně, kteří už titul Český šampion práce
získali.
4. Navrhnout psa nebo fenu na CACT může jen sbor rozhodčích delegovaný na
soutěž příslušným svazem.
5. CACT není nárokovatelný a uděluje se jen za mimořádně kvalitní výkony psa
v průběhu celých zkoušek.
6. Psovi nebo feně stejného plemene, kteří se umístili na druhém místě v I.ceně,
může rozhodčí udělit Reserve CACT.
7. Reserve CACT není nárokovatelné a uděluje se jen za mimořádně kvalitní
výkony psa v průběhu celých zkoušek.
8. Možná změna zadávání šampionátu po dohodě s vedením KUCR z.s.

Podmínky pro udělení titulu
Český šampion veteránů
1. Pes/fena musí získat 3x Výborný 1 ve třídě veteránů na výstavách
uspořádaných pod záštitou KUCR z.s. s udělováním CAC/JCAC.
2. V1 byli udělené alespoň dvěma rozhodčími
3. Jedno ocenění V1 ze tří potřebných bylo získané na mezinárodní výstavě
s udělováním CACIB, další na mezinárodní, národní, klubové nebo speciální
výstavě uspořádaných pod záštitou KUCR z.s. s udělováním CAC/JCAC.
4. Možná změna zadávání šampionátu po dohodě s vedením KUCR z.s.
Český šampionát veteránů na požádání majitele potvrzuje:
KYNOLOGICKÁ UNIE ĆESKÉ REPUBLIKY z.s., Nová Ves 86, 250 63 Nová Ves,
Česká republika
K žádosti je potřeba doložit originály posudkových listů a fotokopii průkazu
původu psa.

Pořádek pro udělení titulu
Český grand šampion
1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy.
2. Po potvrzení titulu Český šampion krásy, musí pes/fena 3x získat v třídě
šampionů titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod
záštitou KUCR z.s.
3. Čekatelství CAC byli udělené alespoň dvěma různými rozhodčími.
4. Minimálně jedno čekatelství CAC ze tří potřebných bylo získané na
mezinárodní výstavě s udělováním CACIB, další na mezinárodní, národní
nebo speciální výstavě uspořádaných pod záštitou KUCR z.s.
5. Akceptované mohou být jen čekatelství CAC, které nebyli použité na jiné
šampionáty.
6. Možná změna zadávání šampionátu po dohodě s vedením KUCR z.s.

Český grand šampionát na požádání majitele potvrzuje:
KYNOLOGICKÁ UNIE ĆESKÉ REPUBLIKY z.s., Nová Ves 86, 250 63 Nová Ves,
Česká republika
K žádosti je potřeba doložit originály posudkových listů, kopii diplomu Českého
šampiona krásy a fotokopii průkazu původu psa.

Pořádek pro udělení titulu
Super grand šampion
1. Po potvrzení titulu Český grand šampion musí pes získat 4x čekatelství CAC
na SV, KV, NV, MV pod záštitou KUCR z.s. na území ČR.
2. Čekatelství CAC musí být udělené v třídě šampionů od minimálně třech
různých rozhodčích. Dvě ze čtyř čekatelství CAC musí být získané na
mezinárodních výstavách.
3. Akceptovatelné mohou být jen čekatelství CAC, které nebyli použité na jiné
šampionáty.
4. Možná změna zadávání šampionátu po dohodě s vedením KUCR z.s.
Super grand šampionát na požádání majitele potvrzuje:
KYNOLOGICKÁ UNIE ĆESKÉ REPUBLIKY z.s., Nová Ves 86, 250 63 Nová Ves,
Česká republika
K žádosti je potřeba doložit originály posudkových listů, kopii diplomu Českého
grand šampiona a fotokopii průkazu původu psa.

