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Titul „ KLUBOVÝ ŠAMPION KCHČ“  
Pokud se Vy a Váš pejsek úspěšně účastníte výstav, můžete získat prestižní ocenění a titul 
„KLUBOVÝ ŠAMPION KCHČ“. Tento titul není možné získat jednorázově, lze jej obdržet 
pouze za aktivní a úspěšnou účast na výstavách. Tento titul je proto velmi prestižní a 
cenný. Pejsek získá titul „KLUBOVÝ ŠAMPION KCHČ“, majitel obdrží diplom a krásný 
pohár. 
 
Podmínky pro udělení titulu KLUBOVÝ ŠAMPION KCHČ: 

- Zisk min. počtu bodů dle bodovací tabulky: PES 250 bodů / FENA 200 bodů  
- Zadání titulu CAC na Klubové, nebo Speciální výstavě KCHČ 
- Získání některého (alespoň jednoho) z titulů Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz 

speciální výstavy v ČR, CACIB v ČR, nebo BOB v ČR. 
- Minimálně 50% bodů musí být získáno na výstavách v ČR. Body se započítávají 

od devíti měsíců věku psa či feny. 
- Majitel jedince může uplatnit body a tituly pouze za období, kdy byl členem 

KCHČ, členem KCHČ musí být i v době, kdy o titul žádá 
- Jedinec musí být chovný. 

 

Titul „ KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION KCHČ“ 
V klubu myslíme i na mladé talentované pejsky a fenky, kterým se na výstavách daří.  
Mladí jedinci mohou získat prestižní ocenění a titul „KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION KCHČ“.  
 
Podmínky pro udělení titulu KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION KCHČ 

- Zisk min. počtu bodů dle bodovací tabulky: PES 125 bodů / FENA 100 bodů  
- Zadání titulu CAJC, nebo CAC na Klubové, nebo Speciální výstavě KCHČ 
- Výše uvedený titul CAJC, nebo CAC může být nahrazen titulem BOB z národní, 

nebo mezinárodní výstavy pořádané v ČR.  
- Výše uvedené podmínky musí být splněné nejdéle do 18 měsíců věku jedince 
-  Minimálně 50% bodů musí být získáno na výstavách v ČR. Body se započítávají 

od devíti měsíců věku psa či feny. 
- Majitel jedince může uplatnit body a tituly pouze za období, kdy byl členem 

KCHČ, členem KCHČ musí být i v době, kdy o titul žádá 
- Tituly a body použité pro získání titulu KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION KCHČ, nelze 

použít pro získání titulu KLUBOVÝ ŠAMPION KCHČ.  
- V čase podání žádosti o titul KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION KCHČ musí mít jedinec 

úspěšně absolvovaný a dokončený popisný svod.  
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Titul „ KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION KCHČ“ 
V klubu myslíme i na zralé pejsky a fenky, kterým se na výstavách stále líbí. Jedinci starší 
8-mi let mohou získat prestižní ocenění a titul „KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION KCHČ“.  
 
Podmínky pro udělení titulu KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION KCHČ 

- Zisk min. počtu bodů dle bodovací tabulky: PES 100 bodů / FENA 100 bodů  
- Zadání titulu BOV na Klubové, nebo Speciální výstavě KCHČ 
- Minimálně 50% bodů musí být získáno na výstavách v ČR. Body se započítávají 

od 8-mi let věku psa, či feny. 
- Majitel jedince může uplatnit body a tituly pouze za období, kdy byl členem 

KCHČ, členem KCHČ musí být i v době, kdy o titul žádá 
- Tituly a body použité pro získání jiného titulu KCHČ, nelze použít pro získání titulu 

KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION KCHČ.  
- Jedinec musí být chovný.  

 
Celoroční soutěž „TOP ČIVAVA KCHČ“  
Myslíte si, že máte Vy a Vaše čivava za sebou vydařenou výstavní sezonu? Pak možná 
můžete získat prestižní ocenění „TOP ČIVAVA KCHČ“, které může získat výhradně jedinec, 
jehož majitel je členem KCHČ. Ocenění získají jedinci s nejvyšším počtem bodů, kteří se 
umístí na 1.-3.místě z variety dlouhosrstá a krátkosrstá. Pes a fena se vyhodnocuje zvlášť. 
Ocenění také získá nejlepší veterán z obou variet, psi a feny dohromady.   
 
Podmínky pro zařazení do soutěže: 

- Započítává se max 10 nejlépe hodnocených výstav jedince za kalendářní rok.       
U všech je nutné doložit kopii posudkového listu. Jedna výstava musí být z ČR 

- Zaslání kopie PP (nemusí být výstavní příloha) 
- Zaslání vyplněné přihlášky, kde uvedete příslušné bodové hodnocení z max 10-ti 

výstav 
- Majitel jedince může uplatnit body a tituly pouze za období, kdy byl členem 

KCHČ, členem KCHČ musí být i v době, kdy přihlášku do soutěže podává 
- UZÁVĚRKA pro přihlášení do soutěže „TOP ČIVAVA KCHČ“ je vždy do 31. ledna 

následujícího roku 
 

Vyhlášení výsledků a předání cen:   
Výsledky obou soutěží (včetně předání diplomů a pohárů) budou vyhlášeny vždy na 
Členské schůzi KCHČ po ukončené výstavní sezóně. 
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Zasílání podkladů:  
Pro přihlášení jedince je třeba zaslat ČITELNĚ vyplněnou přihlášku, včetně všech 
dosažených výsledků a příslušných bodů dle bodovací tabulky, kopie posudků, kartiček, 
které dosažené výsledky dokládají a kopii PP. 
Kompletní podklady pro titul „KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION KCHČ“, „KLUBOVÝ ŠAMPION 
KCHČ“, „KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION KCHČ“, i pro soutěž „TOP ČIVAVA KCHČ“ se zasílají 
na adresu: 

Regina Plouharová, náměstí Přátelství 684, 383 01 Prachatice 

Email: chihuahua-cz@seznam.cz  

 
Bodovací tabulka:  

Pravidla pro uplatnění bodů: 
1. pouze tituly výslovně uvedené v tabulce budou akceptovány 
2. akceptované budou pouze tituly, které se zadávají oficiálně dle propozic dané výstavy 

(např. nejlepší pes, BOJ, …) 
3. body lze za každý titul započítat jen jednou 
4. pokud se na výstavě zadávají souběžně dva tituly, lze uplatnit vždy jen jeden (např. v 

Německu CAC a CAC VDH = 1x CAC) 
5. Pouze v případě výstav ČMKU lze uplatnit body za oba tituly CAC a CAC ČMKU, pokud byly 

uděleny 
6. Vítěz Speciální výstavy/Klubový vítěz/Nejlepší fena/Nejlepší pes se rozumí vítěz 

z konkurence vítězů s titulem CAC z mezitřídy, třídy otevřené a třídy vítězů 

Speciální a 
Klubová 
Výstava

Národní 
výstava

Mezinárodní 
výstava

Evropská 
výstava

Světová 
výstava

Výborná dle pořadí 1-2-3-4 5-4-3-2 4-3-2-1 6-5-4-3 7-6-5-4 8-7-6-5
Res.CAC 7 6 8 9 10

CAJC, CAC 11 10 12 13 14
CAC ČMKU 10 12
BOJ , BOV 6 5 7 10 15

Vítěz Speciální výstavy, Klubový vítěz, 
Nejlepší Pes / Nejlepší Fena

20

Národní vítěz 15
Res.CACIB 12 13 14

CACIB 20 22 24
Kvalifikace Cruft‘s 5 6 7

Evropský vítěz 30
Světový vítěz 40

BOB 22 20 24 26 28
BOS 20 18 22 24 26


