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Klubová výstavní soutěž 
“Středoevropský šampion KCHBC” 

 

 
 
STŘEDOEVROPSKÁ NADĚJE KCHBC 
STŘEDOEVROPSKÝ JUNIOR ŠAMPION KCHBC 
STŘEDOEVROPSKÝ ŠAMPION KCHBC 
STŘEDOEVROPSKÝ VETERÁN ŠAMPION KCHBC 
 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
1) Jedná se o soutěže vyhlášené výborem KCHBC (dále jen “klub”) pro jedince plemene 
Bearded Collie (dále jen BC) s průkazem původu. 
2) Podmínky klubových soutěží jsou platné pro výstavní sezónu 2015 a další. 
3) Agendu soutěží vede jednatel klubu.    
4) Je-li jedinec BC v majetku několika spoluvlastníků, může se soutěží zúčastnit za předpokladu, 
že alespoň jeden jeho spoluvlastník je členem klubu podle specifických podmínek jednotlivých 
soutěží. 
5) Soutěže jsou nepovinné. 
6) Majitel (spoluvlastník), jenž se chce se svou (svými) BC soutěží zúčastnit, zašle po splnění 
všech podmínek doporučeně jednateli klubu tyto podklady: 
- oboustrannou fotokopii průkazu původu 
- jméno a adresu majitele (spoluvlastníků) včetně přímého kontaktu (telefon, e-mail) 
- fotokopie všech potřebných šampionátů a potřebných výstavních posudků 
7) Jednatel klubu ověří členství majitele či spoluvlastníka v klubu, překontroluje splnění všech 
ostatních podmínek a zajistí uveřejnění výsledků na webových stránkách klubu (včetně výpisu 
šampionátů Ch., Jr.Ch. Vt.Ch. / CZ, SK, H, PL, D, A) a v Ročence KCHBC. 
V případě, že je zjištěno nesplnění všech podmínek, jednatel klubu neprodleně o tomto faktu 
musí upozornit majitele konkrétního jedince BC. 
8) Šampionáty se nezapisují do PP (a neopravňují na výstavách k přihlášení to třídy vítězů nebo 
šampionů). 
9) K vyhodnocení soutěží, předání diplomů a věcných cen dojde za splnění všech podmínek na 
následující klubové výstavě KCHBC se zadáváním titulu Klubový vítěz, jsou-li podklady podle 
odstavce 6) zaslány nejpozději do první uzávěrky této výstavy. 
10) O titul(-y) lze zažádat pouze do jednoho kalendářního roku od splnění všech podmínek; na 
pozdější žádosti nebude brán zřetel. 
11) Žádné výjimky (mimo přechodného ustanovení této směrnice) se neudělují. 
 
STŘEDOEVROPSKÁ NADĚJE KCHBC | CEH KCHBC 

 členství majitele (spoluvlastníka) v klubu v době zažádání o titul 

 1x VN na CAC výstavě KCHBC 

 1x VN na české CAC nebo CACIB výstavě 

 1x VN na zahraniční CAC nebo CACIB výstavě (pouze SK, H, PL, D, A) 
(diplom + kokarda) 



 
STŘEDOEVROPSKÝ JUNIOR ŠAMPION KCHBC | CEJCH KCHBC 

 členství majitele (spoluvlastníka) v klubu v době zažádání o titul plus minimálně 1 
předchozí rok v řadě 

 klubový junior šampion KCHBC (výstavní) 

 2x výborná na CAC výstavě KCHBC po přiznání klubového junior šampiona (rozumí 
se zveřejněné vyhodnocení na webu KCHBC) 

 ani jednu výbornou již nelze uplatnit pro CECH, CEVCH 

 3x národní junior šampion (pouze CZ, SK, H, PL, D, A) 
(diplom + pohár) 

 
STŘEDOEVROPSKÝ ŠAMPION KCHBC | CECH KCHBC 

 členství majitele (spoluvlastníka) v klubu v době zažádání o titul plus minimálně 2 
předchozí roky v řadě 

 klubový šampion KCHBC (výstavní) 

 3x výborná na CAC výstavě KCHBC po přiznání klubového šampiona (rozumí se 
zveřejněné vyhodnocení na webu KCHBC) 

 ani jednu výbornou již nelze uplatnit pro CEJCH, CEVCH 

 4x národní šampion (pouze CZ, SK, H, PL, D, A) 
(diplom + pohár) 

 
STŘEDOEVROPSKÝ VETERÁN ŠAMPION KCHBC | CEVCH KCHBC 

 členství majitele (spoluvlastníka) v klubu v době zažádání o titul plus minimálně 1 
předchozí rok v řadě 

 klubový veterán šampion KCHBC (výstavní) 

 2x výborná na CAC výstavě KCHBC po přiznání klubového veterán šampiona 
(rozumí se zveřejněné vyhodnocení na webu KCHBC) 

 ani jednu výbornou již nelze uplatnit pro CEJCH, CECH 

 3x národní veterán šampion (pouze CZ, SK, H, PL, D, A) 
(diplom + pohár) 

 
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ 
Z důvodu nově vyhlášené soutěže lze za předpokladu letošního členství majitele 
(spoluvlastníka) v klubu tituly CEH, CECH, CEJCH,CEVCH získat po uhrazení poplatku zpětně 
jednorázovou žádostí učiněnou do 31.12.2015 za těchto podmínek: 
CEH KCHBC = 1x VN na CAC výstavě KCHBC + 1x VN na české CAC nebo CACIB výstavě + 
1x VN na zahraniční CAC nebo CACIB výstavě (pouze SK, H, PL, D, A) s vročením podle data 
získání poslední známky VN / 50 Kč 
CEJCH KCHBC = klubový junior šampion KCHBC (výstavní) + 3x národní junior šampion 
(pouze CZ, SK, H, PL, D, A) s vročením podle data vystavení posledního šampionátu / 100 Kč 
CECH KCHBC = klubový šampion KCHBC (výstavní) + 4x národní šampion (pouze CZ, SK, H, 
PL, D, A) s vročením podle data vystavení posledního šampionátu / 150 Kč 
CEVCH KCHBC = klubový veterán šampion KCHBC (výstavní) + 3x národní veterán šampion 
(pouze CZ, SK, H, PL, D, A) s vročením podle data vystavení posledního šampionátu / 100 Kč 
Tituly získané podle přechodného ustanovení budou osvědčeny diplomem (bez kokardy resp. 
poháru), který bude majiteli (spoluvlastníkovi) zaslán na vyžádání poštou nebo bude předán na 
klubové výstavě KCHBC se zadáváním titulu Klubový vítěz v roce 2016. 
Jednatel klubu ověří členství majitele či spoluvlastníka v klubu, překontroluje splnění výše 
uvedených podmínek přechodného ustanovení a zajistí uveřejnění výsledků na webových 
stránkách klubu (včetně výpisu šampionátů Ch., Jr.Ch. Vt.Ch. / CZ, SK, H, PL, D, A). 
 
 


