
Řád pro udělování titulu Klubový šampion 
 

 

1. KLUBOVÝ ŠAMPION DOROSTU 
 

PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který získal 3x 

výstavní ocenění VELMI NADĚJNÁ 1. od dvou různých rozhodčích a nejméně jedno výstavní ocenění 

VELMI NADĚJNÝ 1. musí pocházet z klubové výstavy konané Klubem chovatelů bišonků, z.s. nebo 

speciální výstavy pro dané plemeno. Jedno výstavní ocenění VELMI NADĚJNÝ 1. lze použít ze třídy 

štěňat.  

 

Žádost musí být podána nejpozději do 25. března toho kalendářního roku, který následuje po roce získání 

příslušných ocenění, které jsou podmínkou získání titulu Klubový šampion dorostu. Diplom a věcná cena 

bude majiteli psa, který splnil podmínky, předány vždy na KLUBOVÉ VÝSTAVĚ v tom roce, kdy si 

podal žádost.  

Podmínkou pro získání titulu Klubový šampion je, že majitel psa nebo feny musí být členem KCHB i v 

době vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu. Platnost titulu od 1. 1. 2016. 

 

 

2. KLUBOVÝ ŠAMPION MLADÝCH 
 

PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který získal 3x 

výstavní ocenění CAJC od dvou různých rozhodčích a nejméně jedno výstavní ocenění CAJC musí 

pocházet z klubové výstavy konané Klubem chovatelů bišonků, z.s. nebo ze speciální výstavy pro dané 

plemeno.  

 

Žádost musí být podána vždy do 25. března toho kalendářního roku, který následuje po roce získání 

příslušných ocenění, které jsou podmínkou získání titulu Klubový šampion mladých. Diplom a věcná 

cena bude majiteli psa, který splnil podmínky, předány vždy na KLUBOVÉ VÝSTAVĚ v tom roce, kdy 

si podal žádost. 

Podmínkou pro získání titulu Klubový šampión je, že majitel psa nebo feny musí být členem KCHB i v 

době vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu. Platnost titulu od 1. 1. 2016. 

 

 

3. KLUBOVÝ ŠAMPION 
 

PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který 

                         získal: 

 

1. varianta:  3 x titul KLUBOVÝ VÍTĚZ, z toho nejméně jeden titul Klubový vítěz získaný na        

                    klubové výstavě pořádané Klubem chovatelů bišonků, z.s.. 

 

2. varianta:  ocenění KLUBOVÝ VÍTĚZ - Klubu chovatelů bišonků, z.s. + titul ČESKÝ      

                    ŠAMPION. 

 

3. varianta:  Ocenění  KLUBOVÝ VÍTĚZ- Klubu chovatelů bišonků, z.s. + VÍTĚZ    

                     SPECÍÁLNÍ VÝSTAVY - ze speciální výstavy pro dané plemeno. 

 

4. varianta:  V kalendářním roce 1 x CAC z Klubové výstavy pořádané Klubem chovatelů  

                     bišonků, z.s. + 1 x CAC ze speciální výstavy pro dané plemeno + 2 x BOB.  

 

Tituly BOB mohou být získány i na výstavách, které pořádají ostatní členské země FCI. 

Žádost musí být podána vždy do 25. března toho kalendářního roku, který následuje po roce získání 

příslušných ocenění, které jsou podmínkou získání titulu Klubový šampion. 



Diplom a věcná cena bude majiteli psa, který splnil podmínky, předány vždy na KLUBOVÉ VÝSTAVĚ 

v tom roce, kdy si podal žádost. 

Podmínkou pro získání titulu Klubový šampión je, že majitel psa nebo feny musí být členem KCHB i v 

době vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu. Platnost titulu od 1. 1. 2016. 

 

 

4. KLUBOVÝ ŠAMPION ŠAMPIONŮ 
 

PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který získal  3 x 

titul ŠAMPION. Z toho nejméně jeden udělený Klubem chovatelů bišonků, z.s.. 

Žádost musí být podána vždy do 25. března toho kalendářního roku, který následuje po roce získání 

příslušných ocenění, které jsou podmínkou získání titulu Klubový Šampion Šampionů. 

 

Diplom a věcná cena bude majiteli psa, který splnil podmínky, předány vždy na KLUBOVÉ VÝSTAVĚ 

v tom roce, kdy si podal žádost. 

Podmínkou pro získání titulu Klubový šampión je, že majitel psa nebo feny musí být členem KCHB i v 

době vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu. Platnost titulu od 1. 1. 2016. 

 

 

5. KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION 
 

PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele jedinci, který získal             3 x 

výstavní ocenění  VÝBORNÝ 1. z třídy veteránů a nejméně jedno výstavní ocenění BOV od dvou 

různých rozhodčích a nejméně jedno výstavní ocenění VÝBORNÝ 1.  musí pocházet z klubové výstavy 

konané Klubem chovatelů bišonků, z.s. nebo speciální výstavy  pro dané plemeno. 

 

Žádost musí být podána vždy do 25. března toho kalendářního roku, který následuje po roce získání 

příslušných ocenění, které jsou podmínkou získání titulu Klubový veterán Šampion.  

Diplom a věcná cena bude majiteli psa, který splnil podmínky, předány vždy na KLUBOVÉ VÝSTAVĚ 

v tom roce, kdy si podal žádost. 

Podmínkou pro získání titulu Klubový šampión je, že majitel psa nebo feny musí být členem KCHB i v 

době vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu. Platnost titulu od 1. 1. 2016. 

 

 

6. KLUBOVÝ ČESTNÝ ŠAMPION 
 

PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který získal 3 x 

výstavní ocenění VÝBORNÝ 1. v třídě ČESTNÉ od dvou různých rozhodčích a nejméně jedno výstavní 

ocenění VÝBORNÝ 1. z třídy ČESTNÉ, musí pocházet z klubové výstavy pořádané Klubem chovatelů 

bišonků, z.s..nebo speciální výstavy pro dané plemeno.  

 

Žádost musí být podána vždy do 25. března toho kalendářního roku, který následuje po roce získání 

příslušných ocenění, které jsou podmínkou získání titulu Klubový čestný Šampion. 

Diplom a věcná cena bude majiteli psa, který splnil podmínky, předány vždy na KLUBOVÉ VÝSTAVĚ 

v tom roce, kdy si podal žádost. 

Podmínkou pro získání titulu Klubový šampión je, že majitel psa nebo feny musí být členem KCHB i v 

době vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu. Platnost titulu od 1. 1. 2016. 

 
Podklady je třeba zaslat nejpozději do 25.3. daného kalendářního roku na adresu výstavního 
referenta MUDr. Renaty Chmelové (adresa je uvedena na webových stránkách klubu v sekci 

„kontakty“) 

 

http://127.0.0.1:8080/kontakty.html

