
STATUT KLUBOVÉHO ŠAMPIONA
Podmínkou udělení tohoto titulu je nepřerušené členství v Yorkshire terrier 

klubu chovatelů a jeho přátel,  a to minimálně dva roky ,  a potvrzení výstavních 
výsledků  v  příloze  průkazu  původu.  Přiznání  klubového  šampiona  nejdříve  v 
druhém roce nepřetržitého členství v klubu.  (V praxi  to znamená, že uchazeč bude  
moci žádat o přiznání tohoto titulu již v druhém roce nepřetržitého členství, ale udělen bude  
až po splnění podmínky dvouletého členství v klubu a vyhlášen bude na následující klubové  
výstavě, tj, první klubové výstavě se zadáním titulu Klubový vítěz, kde probíhá slavnostní vyhlášení klubových šampionů  
spolu s předáním pohárů. )

Minimální počet bodů pro udělení KLUBOVÉHO ŠAMPIONA je 
• u psa 100 bodů 
• u feny 80 bodů.

Titul „Klubový šampion“ neopravňuje ke vstupu do třídy šampionů.
Základem pro získání titulu KLUBOVÉHO ŠAMPIONA je účast a umístění ( započítává se 

umístění pouze se známkou výborný a velmi nadějný )na výstavách, přičemž alespoň jednou se musí 
jednat o naši výstavu klubovou. Započítávají se všechny výstavy v životě jedince. Tedy zpětně i ty, 
které absolvoval před tímto vyhlášením podmínek pro udělení klubového šampionátu a to pokud byl  
majitel v době jejich absolvování členem klubu.

Do soutěže se mohou přihlásit  všichni jedinci v majetku členů našeho klubu. Pravidla jsou 
sestavena tak, aby titul byl přístupný všem aktivním členům s alespoň mírně nadprůměrně výstavně 
hodnocenými jedinci.

Výstavy a jejich hodnocení jsou rozděleny do tří následujících skupin.

Oblastní a krajské výstavy:

a) Výborný nebo velmi nadějný 5 bodů
b) Pořadí I – IV 4 – 1 bod
c) Vítěz třídy 3 body
d) Krajský, oblastní vítěz 5 bodů
e) Vítěz plemene 5 bodů

Dle bodů a) – e) se sčítají body za jednotlivé výstavy. U vítěze třídy se automaticky, i když to není zaznamenáno ve 
výstavní příloze rodokmenu, počítá i výborný I. U oblastního, krajského vítěze se připočítavají body za vítěze třídy a 
výborná I. Vítěz plemene se započítává pouze, je-li zapsán v průkazu původu.

Např.: OV, VTO, V1 = 5+3+5+4 = 17b

Klubové a speciální výstavy :

a) Výborný nebo velmi nadějný 10 bodů
b) Pořadí I – IV 5 – 2 body
c) Res. CAC 3 body
d) CAJC, CAC 4 body
e) Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy 6 bodů
f) BOB 6 bodů

Započítávání bodů je stejné jako u oblastních a krajských výstav.

Národní, mezinárodní, evropské a světové výstavy:

a) Výborný nebo velmi nadějný 10 bodů
b) Pořadí I – IV 6 – 3 body
c) Res. CAC, Res. CACIB 5 bodů
d) Národní vítěz, CAJC, CAC, CACIB 6 bodů
e) BOB, BOG, BIS 10 bodů

Při zisku bodů na evropské výstavě se připočítává 5, na světové 10 bodů.


