
KLUBOVÉ VÝSTAVNÍ SOUTĚŽE

KLUBOVÝ ŠAMPION KCHBC (+ KLUBOVÝ DOUBLE ŠAMPION KCHBC)
KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION KCHBC
KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION KCHBC
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PES A FENA ROKU
NEJLEPŠÍ JEDINEC ČESKÝCH VÝSTAV

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KLUBOVÝCH VÝSTAVNÍCH SOUTĚŽÍ
1) Jedná se o soutěže vyhlášené Klubem chovatelů Bearded collií, z. s. (dále jen KCHBC) pro
jedince plemene Bearded Collie (dále jen BC) s průkazem původu.
2) Podmínky klubových soutěží jsou platné pro výstavní sezónu 2015 a další.
3) Výstavy, jejichž výsledky jsou předmětem bodování této soutěže, musí být pořádány 
organizacemi akceptovanými FCI.
4) V případě, že se majitel stane členem klubu v průběhu kalendářního roku, výsledky se
vyhodnocují – za předpokladu splnění všech ostatních ustanovení – za celou výstavní sezonu.
5) Je-li jedinec BC v majetku několika spoluvlastníků, může se soutěží zúčastnit za předpokladu, 
že alespoň jeden jeho spoluvlastník je členem KCHBC.
6) Účast v soutěžích není povinná.
7) Soutěže se vyhodnocují 1x ročně.
8) Majitel (spoluvlastník), jenž se chce se svou (svými) BC soutěží zúčastnit, zašle na konci
předmětné výstavní sezony (nejpozději do 31. ledna následujícího roku) výborem pověřené osobě 
(člen výboru) tyto podklady:
- účastní-li se soutěže poprvé - fotokopii průkazu původu
- jméno a adresu majitele (spoluvlastníků) včetně přímého kontaktu (telefon, e-mail)
- jméno psa včetně chovatelské stanice, datum narození, PK + číslo zápisu
- chronologicky řazené rozpis/-y výstavních ocenění s označením soutěže a bodové hodnocení
- fotokopie výstavních posudků, popř. jiných dokladů (diplomy, karty, potvrzení výstavních 
kanceláří)
Nemusí být zaslány a bodově ohodnoceny všechny výsledky.
9) Pověřená osoba ověří členství majitele či spoluvlastníka v klubu, rozpisy a body překontroluje,
celou soutěž vyhodnotí a zajistí uveřejnění výsledků na webových stránkách klubu a v Ročence
KCHBC. V případě, že je zjištěna chyba ve výpočtu, či v bodování, pověřená osoba neprodleně o 
tomto faktu musí upozornit majitele zvířete, u kterého k chybě došlo.
10) Obecně platí, že:
- Titul Vítěz … (Brna, Ostravy, Žatce aj.) se neboduje, protože není zadáván jednotně (jednou je 
tak označován vítěz výstavy, jednou BOB, jednou BIS). Tento titul je zástupný a boduje se 
skutečné ocenění (vítěz výstavy, BOB, BIS)
- Tituly ze zahraničních výstav se přiřadí jejich českým alternativám: CAJC = tituly opravňující k
získání národního šampionátu mladých, CAC = CWC = CACA = CACL aj., Národní vítěz =
Bundessieger aj.
- Tituly v tabulce neuvedené, nelze-li je podle propozic klubových výstavních soutěží nebo podle 
klíče v propozicích výstavy obodovat zástupně, se nehodnotí.
- Tituly získané při závěrečných soutěžích výstavy jdou napříč spektrem všech plemen a skupin 1-
10 FCI. Bodují se výsledky z oblastních, krajských, národních a mezinárodních výstav.
- Titul BOD (Best of Day) se někdy používá u vícedenních výstav jako vítěz výstavního dne.
- Titul BIS / BIS junior / BIS veterán z výstav pořádaných kluby sdružujících více plemen se bodují 
jako soutěže BIG ve sloupečku CAC výstav. Je-li na výstavě otevírána závěrečná přehlídka vítězů 
čestných tříd, hodnotí se umístění na této přehlídce jako soutěž BIG v příslušném sloupci. 
- byl-li udělen druhý titul s prvním titulem automaticky (Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz 
veteránů, CAC ČMKU, Vítěz střední a východní Evropy), nelze ho bodově ohodnotit.
- zisk jakýchkoli jiných výstavních šampionátů (kromě mezinárodních, národních, juniorů a 
veteránů) – zejména Grand šampion, Šampion ČMKU, Alpenchampion – bude hodnocen 
přípočtem 10 bodů. Tyto šampionáty musí však opravňovat pro vstup do třídy šampionů.
12) Specifické podmínky jednotlivých soutěží jsou uvedeny u propozic těchto soutěží.
13) Při souběžné účasti ve více výstavních soutěžích v jednom roce se zasílají kopie dokladů 
pouze v jednom exempláři pro vyhodnocení všech požadovaných soutěží.



KLUBOVÝ ŠAMPION KCHBC
CZ-Club Ch. 

1) Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru.
2) Účast v soutěži je limitována získáním tohoto titulu; titul lze získat pouze jednou.
Titul se zapisuje do průkazu původu psa.
3) Zúčastnit se mohou jedinci BC zapsaní v plemenné knize akceptované FCI.
4) Účast v soutěži není limitována věkem psa.
5) Titul se uděluje za splnění podmínky alespoň dvojí účasti na výstavě (se zadáváním CAC)
pořádané klubem se známkou výborný v jakékoliv příslušné třídě a při získání minimálně:
- 300 bodů / pes
- 250 bodů / fena
(zvýhodnění fen je dáno jejich handicapem v případě hárání, březosti a odchovem štěňat)
Povinné známky výborný, byly-li použity pro přiznání titulu Klubový šampion KCHBC, nelze použít
zároveň jako povinnou známku pro tituly Klubový junior šampion KCHBC ani Klubový veterán
šampion KCHBC.
6) V případě souběžné účasti i v soutěži Klubový junior šampion KCHBC nebo Klubový veterán
šampion KCHBC v jedné sezóně:
- je nutné zpracovat příslušné podklady samostatně
- lze konkrétní body použít pouze pro jednu konkrétní soutěž
- nelze body z jedné výstavy matematicky dělit
7) Získá-li jedinec titul Evropský nebo Světový vítěz, stane se Klubovým šampionem KCHBC bez
ohledu na počet již získaných bodů automaticky, avšak za splnění všech ostatních podmínek. 
Majitel či spoluvlastník tohoto jedince však musí být členem KCHBC více než 1 rok.
8) Ve výjimečných případech lze vyhodnocení – za předpokladu splnění všech ostatních 
ustanovení – provést zpětně. Takto provedené vyhodnocení se nezapočítává do soutěže CZ Top 
Beardie.
9) Majitel (spoluvlastník) v případě této soutěže musí být v předmětné sezóně členem KCHBC.
10) Diplomy a poháry obdrží kluboví šampioni na Klubové výstavě KCHBC s udělováním titulu
Klubový vítěz v roce následujícím po vyhodnocované sezoně.

KLUBOVÝ DOUBLE ŠAMPION KCHBC
Dbl. CZ-Club Ch.

1) V případě získání titulů Klubový šampion KCHBC a Klubový pracovní šampion KCHBC (v
jakékoliv časové posloupnosti) bude jedinci udělen na základě žádosti majitele pověřené osobě 
titul Klubový double šampion KCHBC.
Titul se zapisuje do průkazu původu psa.
2) Diplomy obdrží kluboví double šampioni na Klubové výstavě KCHBC s udělováním titulu 
Klubový vítěz v roce následujícím po vyhodnocované sezoně.

KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION KCHBC
Jr. CZ-Club Ch.

1) Účast v soutěži je limitována získáním tohoto titulu; titul lze získat pouze jednou.
Titul se zapisuje do průkazu původu psa.
2) Zúčastnit se mohou jedinci BC zapsaní v plemenné knize akceptované FCI.
3) Hodnotí se výsledky z výstav v rozmezí od 4 do dosažení 24 měsíců (do data narození včetně)
věku psa v jakékoliv třídě.
4) Titul se uděluje za splnění podmínky alespoň jedné účasti na výstavě (se zadáváním CAC)
pořádané klubem se známkou výborný v jakékoliv příslušné třídě v období podle odstavce 3 těchto
propozic a při získání minimálně:
- 70 bodů / pes i fena
Povinnou známku výborný, byla-li použita pro přiznání titulu Klubový junior šampion KCHBC, nelze
použít zároveň jako povinnou známku pro tituly Klubový šampion KCHBC a popř. Klubový veterán
šampion KCHBC.



5) Body použité k zisku tohoto titulu nejsou započítávány do bodování soutěže Klubový šampion
KCHBC.
6) V případě souběžné účasti i v soutěži Klubový šampion KCHBC v jedné sezóně:
- je nutné zpracovat příslušné podklady samostatně
- lze konkrétní body použít pouze pro jednu konkrétní soutěž
- nelze body z jedné výstavy matematicky dělit
7) Získá-li jedinec titul Evropský nebo Světový vítěz mladých, stane se Klubovým junior 
šampionem KCHBC bez ohledu na počet již získaných bodů automaticky, avšak za splnění všech 
ostatních podmínek. Majitel či spoluvlastník tohoto jedince však musí být členem KCHBC více než 
1 rok.
8) Ve výjimečných případech lze vyhodnocení – za předpokladu splnění všech ostatních 
ustanovení – provést zpětně. Takto provedené vyhodnocení se nezapočítává do soutěže CZ Top 
Beardie.
9) Majitel (spoluvlastník) v případě této soutěže musí být v předmětné sezóně členem KCHBC.
10) Diplomy a poháry obdrží kluboví junior šampioni na Klubové výstavě KCHBC s udělováním 
titulu Klubový vítěz v roce následujícím po vyhodnocované sezoně.

KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION KCHBC
Vt. CZ-Club Ch.

1) Účast v soutěži je limitována získáním tohoto titulu; titul lze získat pouze jednou.
Titul se zapisuje do průkazu původu psa.
2) Zúčastnit se mohou jedinci BC zapsaní v plemenné knize akceptované FCI.
3) Hodnotí se výsledky z výstav od dosažení 8 let věku psa v jakékoliv třídě.
4) Titul se uděluje za splnění podmínky alespoň jedné účasti na výstavě (se zadáváním CAC)
pořádané klubem se známkou výborný v jakékoliv příslušné třídě v období podle odstavce 3 těchto
propozic a při získání minimálně:
- 50 bodů / pes i fena
Povinnou známku výborný, byla-li použita pro přiznání titulu Klubový veterán šampion KCHBC, 
nelze použít zároveň jako povinnou známku pro tituly Klubový šampion KCHBC a popř. Klubový 
junior šampion KCHBC.
5) Body použité k zisku tohoto titulu nejsou započítávány do bodování soutěže Klubový šampion
KCHBC.
6) V případě souběžné účasti i v soutěži Klubový šampion KCHBC v jedné sezóně:
- je nutné zpracovat příslušné podklady samostatně
- lze konkrétní body použít pouze pro jednu konkrétní soutěž
- nelze body z jedné výstavy matematicky dělit
7) Získá-li jedinec titul Evropský nebo Světový vítěz veteránů, stane se Klubovým veterán
šampionem KCHBC bez ohledu na počet již získaných bodů automaticky, avšak za splnění všech
ostatních podmínek. Majitel či spoluvlastník tohoto jedince však musí být členem KCHBC více než 
1 rok.
8) Ve výjimečných případech lze vyhodnocení – za předpokladu splnění všech ostatních 
ustanovení – provést zpětně. Takto provedené vyhodnocení se nezapočítává do soutěže CZ Top 
Beardie.
9) Majitel (spoluvlastník) v případě této soutěže musí být v předmětné sezóně členem KCHBC bez
ohledu na typ členství.
10) Diplomy a poháry obdrží kluboví veterán šampioni na Klubové výstavě KCHBC s udělováním
titulu Klubový vítěz v roce následujícím po vyhodnocované sezoně.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PES A FENA ROKU
CZ Top Beardie

1) Tato soutěž je vyhlášena samostatně pro psy a samostatně pro feny.
2) Účast v soutěži není limitována získáním tohoto titulu; titul lze získat vícekrát.
Titul se nezapisuje do průkazu původu psa.
3) Zúčastnit se mohou pouze jedinci BC zapsaní v české plemenné knize ČMKU.



4) Účast v soutěži není limitována věkem psa.
5) Držiteli titulu se stávají každý rok pes a fena s nejvyšším počtem dosažených bodů v předmětné
sezóně.
6) Soutěž se vyhodnocuje automaticky spolu s vyhodnocením soutěže Klubový šampion KCHBC,
Klubový junior šampion KCHBC a Klubový veterán šampion KCHBC. Majitel (spoluvlastník) má 
však právo se automatického vyhodnocení vzdát a této soutěže se nezúčastnit. V tom případě je 
jeho povinností na tuto skutečnost při zaslání podkladů upozornit.
7) V případě, že se pes zúčastňuje klubových šampionátových soutěží (CZ-Club.Ch., CZJr. 
Club.Ch., CZ-Vt.Club.Ch.) vzhledem ke specifickým podmínkám jednotlivých soutěží s omezeným 
počtem bodů, lze pro potřeby této soutěže nevyužité body předmětné sezóny při vyhodnocení této 
sezóny dopočítat. Je však nutné zpracovat příslušné podklady samostatně..
8) Vyhodnocení nelze provést zpětně.
9) Majitel (spoluvlastník) v případě této soutěže musí být v předmětné sezóně členem KCHBC s
řádným typem členství.
10) Diplomy a poháry obdrží nejúspěšnější pes a fena na Klubové výstavě KCHBC s udělováním
titulu Klubový vítěz v roce následujícím po vyhodnocované sezoně; taktéž psi a feny na druhých a
třetích místech obdrží diplomy.

NEJLEPŠÍ JEDINEC ČESKÝCH VÝSTAV
Top CZ-show Beardie

1) Tato soutěž je vyhlášena pro psy i feny dohromady – vyhlašuje se pouze jeden vítěz.
2) Účast v soutěži není limitována získáním tohoto titulu; titul lze získat vícekrát.
Titul se nezapisuje do průkazu původu psa.
3) Zúčastnit se mohou jedinci BC zapsaní v plemenné knize akceptované FCI.
4) Účast v soutěži není limitována věkem psa.
5) Držitelem titulu se stává každý rok pes nebo fena, jenž získal nejvíce bodů pouze na výstavách 
pořádaných v České republice pod záštitou ČMKU. V této soutěži se nepřičítají za zisk jakýchkoli 
šampionátů žádné body – hodnotí se pouze výsledky z výstav včetně bodů ze závěrečných 
soutěží.
6) Výstavy použité pro tuto soutěž se rovněž počítají do soutěže o Nejúspěšnějšího psa a fenu 
roku, Klubového šampiona, Klubového junior šampiona i Klubového veterán šampiona.
7) Soutěž se vyhodnocuje na samostatném formuláři oproti soutěžím Nejúspěšnější pes a fena 
roku (CZ Top Beardie), Klubový junior šampion a Klubový veterán šampion. Formulář bude 
obsahovat pouze české výstavy v chronologickém pořadí.
8) Účast v soutěži je podmíněna každoroční účastí na výstavě pořádané KCHBC s minimálním 
ziskem ohodnocení Velmi dobrý nebo Výborný.
9) Vyhodnocení nelze provést zpětně.
10) Majitel (spoluvlastník) v případě této soutěže musí být v předmětné sezóně členem KCHBC.
11) Diplom a pohár obdrží nejlepší jedinec českých výstav na Klubové výstavě KCHBC s 
udělováním titulu Klubový vítěz v roce následujícím po vyhodnocované sezoně.
12) Tato soutěž se bude počítat od výstavní sezony 2016 a další.


