
              KLUBOVÉ SOUTĚŽE 
 
 
Soutěž  o získání nových členů  
 
Soutěž je vypsána pro členy klubu AMKČR. Kdo přihlásí nejvyšší počet nových 
členů klubu, získá členství na další rok zdarma. Je nutné aby  nový člen mohl 
uvést jméno člena klubu, který ho pro členství získal. Výsledky je potřeba 
zaslat jednateli klubu pomocí e-mailu. 
 
Soutěž  o klubový  titul „Výstavně  nejúspěšnější 
pes/otec“ a „Výstavně  nejúspěšnější 
fena/matka“ 
 
Každý rok vyhlašuje AMKČR soutěž “sezonní klubový titul o nejúspěšnější 
matku a otce “ dané výstavní sezony. Započítává se každý získaný titul CAJC, 
CAC, CACIB, BOB, BOS, BIG, BIS z výstav pořádaných pod hlavičkou FCI v 
zemích Evropy. S výsledky soutěže “nejúspěšnějšího otce a matky” jsou 
každoročně členové klubu seznamováni pomocí bulletinu a webu AMKČR. 
Kriteriem jsou výstavní úspěchy potomků přihlášených psů a fen. Majitel psa 
či feny obdrží diplom. 
Majitel psa či feny na konci výstavní sezony (nejpozději do 15.1. následujícího 
roku) zašle e-mailem, či poštou jednateli klubu veškeré podklady k nárokování 
titulu : 
 

- Kopii PP přihlášeného jedince 
- Kopii PP potomků 
- Kopie výstavních ocenění 

 
 
 
Soutěž  o “Nejúspěšnějšího otce a matku 
šampionů-ROM” 
 
Tato soutěž je vypsána pro matky a otce šampionů. Získání tohoto 
vyjíměčného titulu klubu AMKČR je podmíněno získáním šampionátů potomky 
daného psa či feny a je velmi prestižní. Majitel psa či feny obdrží diplom. 
Pro splnění titulu “Otec šampionů AMKČR” a “Matka šampionů AMKČR” je 
nutno splnit tyto podmínky: 
 
Pes: minimálně 8 jeho potomků musí získat titul šampion, Inter šampion, 
junior šampion. 
 



Fena: minimálně 5 jejích potomků musí získat titul šampion, Inter šampion, 
junior šampion. 
 
Titul lze získat pouze jednou na daného psa či fenu, vlastník musí být řádným 
členem klubu AMKČR s nepřerušeným členstvím, chovní psi a feny musí být 
zapsaní v plemenných knihách FCI. Zájemce o tento titul zašle jednateli klubu 
e-mailem či poštou veškeré podklady:  
 
- Jméno a adresu majitele chovného psa či feny 
- Kopii PP psa nebo feny a jejich potomků šampionů 
- Kopie šampionátů potomků psa či feny 
 
 
Soutěž o titul “Klubový junior šampion AMKČR” 
 
Podmínkou získání titulu je získání 3x ocenění CAJC (minimálně od dvou 
rozhodčích). K udělení titulu “Klubový junior šampion” se započítávají také 
adekvátní ocenění získané na zahraničních výstavách pořádaných FCI. Majitel 
psa či feny musí být řádným členem klubu AMKČR nejméně 9 měsíců před 
nárokováním tohoto titulu a zašle podklady jednateli AMKČR e-mailem či 
poštou. 
Majitel psa či feny obdrží diplom. 
 
 
Soutěž o titul Klubový šampion AMKČR 
 
Soutěž probíhá jednotlivě každý kalendářní rok. O titul Klubový šampion 
AMKČR se mohou ucházet jedinci v majetku člena AMKČR starší 15 měsíců a 
zapsaní v plemenných knihách FCI. Jednotlivá ocenění jsou bodovaná dle 
přiložené tabulky, přičemž se jednotlivá ocenění sčítají. Výstavy, jejichž 
bodování je předmětem soutěže, musí být pořádány organizacemi 
akceptovanými FCI. Majitel psa či feny obdrží diplom. 
Majitel psa či feny musí být řádným členem klubu AMKČR nejméně 12 měsíců 
před započetím získávání tohoto titulu. Podmínkou je včasné zaplacení 
členství v roce nárokování titulu. Titul lze získat vícekrát po sobě, takže 
soutěže se mohou účastnit také psi a feny jež jsou již držiteli titulu z 
minulých let a to v případě nepřerušeného členství v klubu AMKČR žadatele. 
Majitel psa či feny na konci výstavní sezony (nejpozději do 15.1. následujícího 
roku) zašle e-mailem, či poštou jednateli klubu veškeré podklady k nárokování 
titulu : 
 

-    Kopii PP jedince 
- Kopie výstavních ocenění 
- Rozpis výstavních výsledků s bodovým ohodnocením 

 



Podmínkou pro přiznání titulu je získání ocenění CAC ve své třídě na Klubové 
či Speciální výstavě AMKČR a minimálně jedno z ocenění - Národní vítěz, 
Klubový vítěz, Vítěz Speciální výstavy nebo CACIB z mezinárodní výstavy. 
Zvýhodnění fen je dáno především handicapem v případě hárání, březosti a 
odchovem štěňat.  
Bodový limit pro udělení titulu:  
 
Pes minimálně 300 bodů 
Fena minimálně 250 bodů 
 
 
 
 
Na další straně následuje tabulka bodového hodnocení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 Tabulka bodového hodnocení    
        
   NV KV/SV MV EV SV  
              
 výborný 1 8 10 10 25 30  
              
 výborný 2 7 9 9 25 25  
              
 výborný 3 6 8 8 20 20  
              
 CAJC 10 15 15 15 30  
              
 národní vítěz 20          
              
 klubový vítěz   20        
              
 vítěz speciální   20        
 výstavy            
 CAC, CACA 15 20 20 30 35  
 CWC atd            
 r.CAC, r.CWC 10 15 15 25 30  
 r. CACA            
 CACIB     25 40 80  
              
 r. CACIB     20 30 60  
              
 středoevrop       20    
 ský vítěz            
 evropský       50    
 vítěz            
 světový         100  
 vítěz            
 BOB 25 30 35 60 120  
              
 BOS 20 25 30 50 100  
              
 BIG1,2,3,4,5 50,45,40,35,   60,55,50,45, 100,95,90, 150,145,140  
 JBIG 30   40  85, 80 135, 130  
 BOD 1,2,3     70 110 300  
 JBOD         250  
 BIS 1 60,55 BISS 50 150 200 300  
 r. BIS     100 150 250  
        
 Vysvětlivky k tabulce:      
        
 NV- národní výstava, KV/SV- klubová+ speciální výstava, MV- mezinárodní výstava, EV- 
 evropská výstava, SV- světová výstava     
        
 

 



 
 
 


