Šampionáty, které je možno získat
v 1. Boston terrier klubu v ČR
Šampión 1. Boston terrier klubu v ČR
Řád pro udělení titulu Šampión 1. BTK v ČR.
Tento titul se bude přiznán po získání určeného počtu bodů z hodnocení psa na výstavách (viz. dále). Získané tituly z výstav u
nás i v zahraničí bude nutné při zaslání výstavnímu referentovi dokladovat fotokopiemi posudkového listu a karet s udělenými
tituly.
Bodování:
Kl.+Sp. výstava
Ostatní výstavy
Výborná 1
4 body
3 body
Výborná 2- 4
2 body
1 bod
CAJC, CAC
3 body
3 body
CACIB
-3 body
Res. CAC
2 body
3 body
Res.CACIB
-2 body
Národní vítěz
-4 body
Krajský a Oblastní vítěz -2 body
Klubový vítěz a
Vítěz spec.výstavy 5 bodů
-Evropský vítěz, Světový vítěz, BOB, BOJ
BOS, BIG a BIS 10 bodů
10 bodů
Body se sčítají (např.: V1, CAC, KL. vít, BOB - 4+3+5+10 tj. celkem za ocenění na 1 výstavě 22 bodů).
Pro přiznání titulu ŠAMPIÓN 1. BTK v ČR musíte získat 75 bodů.
Další podmínky: Majitel psa/feny musí být řádným členem, žadatelem v 1. BTK v ČR a to nejméně 2 výstavní sezóny. Body
započítané do Tohoto šampiona se už nesmí započítávat do dalších šampionátů
Postup: Po získání potřebných bodů Šampionátům zašlete přehled výstav a ocenění – tabulkově rozepsané, přiložte kopie
posudků, kopie kartiček získaných titulů a originál PP. Po kontrole, Vám bude získaný šampionát zapsán do Vámi zaslaného
PP. Po tomto Vám bude PP zaslán zpět. Získaný pohár, Vám bude slavnostně předán při klubem pořádané výstavě, na kterou
se sami nejméně 14 dnů předem ohlásíte poradci chovu.

Junior šampión 1. Boston terrier klubu v ČR
Řád pro udělení titulu Junior šampión 1. BTK v ČR.
Tento titul bude přiznán po získání určeného počtu bodů za hodnocení psa na výstavách (viz. dále) nejdéle do dovršení 24
měsíců věku psa. Získané tituly a ocenění z výstav u nás i v zahraničí je nutné, při zaslání výstavnímu referentovi, dokladovat
fotokopiemi posudkového listu, PP a karet s udělenými tituly.
Bodování:
Kl.+Sp + NV + MV
Ostatní výstavy
Výborná 1
6 bodů
4 body
Výborná 2- 4
3 body
2 body
CAJC, CAC
5 bodů
Nejl. Mladý, Kl.v. ml.
5 bodů
5 bodů
BOB, BOS, BOJ, BOS 10 bodů
10 bodů
Body se sčítají (např.: V1, CAJC - 6+5 tj. celkem za ocenění na 1 výstavě 11 bodů). Pro přiznání titulu Junior šampión 1.
Boston terrier klubu v ČR je nutné získat celkem 25 bodů.
Další podmínky:
Pes/fena se musí zúčastnit nejméně 2 výstav pořádaných 1. Boston terrier klubem v ČR. Majitel psa/feny musí být řádným
členem 1. Boston terrier klubu v ČR a to nejméně 2 kalendářní roky. Body započítané do JCH se již nesmí započítávat do
dalších šampionátů.
Postup: Po získání potřebných bodů Šampionátům zašlete přehled výstav a ocenění – tabulkově rozepsané, přiložte kopie
posudků, kopie kartiček získaných titulů a originál PP. Po kontrole, Vám bude získaný šampionát zapsán do Vámi zaslaného
PP. Po tomto Vám bude PP zaslán zpět. Získaný pohár, Vám bude slavnostně předán při klubem pořádané výstavě, na kterou
se sami nejméně 14 dnů předem ohlásíte poradci chovu.

Grand šampión 1. Boston terrier klubu v ČR.
Řád pro udělení titulu Grand šampión 1. BTK v ČR.
Tento titul se bude přiznán po získání určeného počtu bodů z hodnocení psa na výstavách (viz. dále). K výpisu získaných titulů
přiložte fotokopii přílohy PP s udělenými tituly. Získané tituly z výstav v zahraničí bude nutné při zaslání výstavnímu referentovi
dokladovat fotokopiemi posudkového listu a karet s udělenými tituly.
Bodování: jako u Šampióna 1. BTK v ČR
Pro přiznání titulu GRAND ŠAMPIÓN 1. BTK v ČR je nutné získat celkem 150 bodů. Body musí být získány nejméně ze tří

výstavních sezón a jedinec musí mít uznán alespoň jeden šampionát, některé ze zemí FCI či ICh. /např. Ch. ČR, Ch. SR, Ich. /.
Další podmínky: Majitel psa/feny musí být řádným členem, žadatelem v 1. BTK v ČR a to nejméně 3 výstavní sezóny.
Postup: viz. Šampion 1.BTK v ČR.

Veterán šampion 1. Boston terrier klubu v ČR
Řád pro udělení titulu Veterán šampión 1. BTK v ČR.
Tento titul bude přiznán po získání určeného počtu ocenění hodnoceného psa/feny na výstavách (viz. dále). Získané ocenění z
výstav u nás je nutné při zaslání výstavnímu referentovi dokladovat fotokopiemi posudkového listu.
Podmínky:
- zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1. ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na klubové výstavě 1. BTK
- ocenění minimálně od 2 rozhodčích
- započítávají se výstavy konané jen v České republice
Pro přiznání titulu VETERÁN ŠAMPIÓN 1. BTK v ČR je nutné získat výše uvedené počty ocenění.
Další podmínky: Majitel psa/feny musí být členem, žadatelem v 1. BTK v ČR nejméně dva souvislé kalendářní roky.
Po získání potřebných ocenění pro udělení titulu Veterán šampion 1. BTK v ČR, zašlete přehled výstav a ocenění – tabulkově
rozepsané, přiložte kopie posudků. Po kontrole Vám bude získaný šampionát zapsán do Vámi zaslaného PP. Poté Vám bude
PP zaslán zpět.
Postup: viz. Šampion 1.BTK v ČR.

