Účast v soutěži o Nejúspěšnějšího výstavního psa roku - TOP-TEN KCHBO

Soutěž o nejúspěšnějšího výstavního psa roku zpracovává klub KCHBO podle výsledků národních,
mezinárodních, klubových a speciálních výstav na území ČR. Do soutěže se nemusí majitelé psů nijak
přihlašovat, automaticky jsou zpracovány výsledky všech přihlášených psů na tyto výstavy. Za každý
titul jsou přiděleny body dle rozpisu. Po ukončení výstavní sezony podle počtu dosažených bodů
zpracují výsledky, které jsou uveřejněny na internetových stránkách klubu KCHBO.
Body za tituly:
Počet bodů
2
3
4
5
6
10

Titul
BOJ, BOV
CAJC, resCAC, V1 veterán
CAC
resCACIB, BOS
CACIB, Národní vítěz
BOB

Další body za umístění v závěrečných soutěžích na NV/MV:
- dospělí: BOD – 5 bodů, BIS – 5 bodů, BIG 1 – 10 bodů, BIG 2 – 9 bodů, BIG 3 – 8 bodů, BIG 4 – 7
bodů, BIG 5 – 6 bodů
- mladí a veteráni: BIS Junior/Veterán – 5 bodů, Junior BIG 1/Veteráni 1 – 5 bodů, Junior BIG 2
/Veteráni – 4 body, Junior BIG 3 /Veteráni – 3 body, Junior BIG 4 /Veteráni – 2 body, Junior BIG 5
/Veteráni – 1 bod
Další body za umístění na KL/SV:
Počet bodů
2
3
5
8
10

Titul
V1 čestná, BIS tříd čestných
ČKŠ, BIS tříd pracovních
BIS Junior, BIS Veterán
BIS AUO podle barvy
Klubový vítěz / Vítěz Speciální výstavy / Nejlepší pes+fena, BIS

Dále pak každému psovi/feně co získali body za umístění náleží ještě 0,25 bodů za každého
NAHLÁŠENÉHO psa/fenu na výstavu v dané varietě (mimo třídy štěňat, dorostu a čestné - třída čestná
se počítá jen na klubové a speciální výstavě), bez ohledu na to, zda se zúčastnili. Platí pro všechny
započítáváné výstavy.
příklad : na MVP je nahlášeno celkem 45 Belgických ovčáků z toho 12 Groenendaelů. Pes
Groenendael XY získá na výstavě titul CAC, CACIB, BOB. Přepočteno na body je to 4 za CAC + 6 za
CACIB + 10 za BOB + 3 za každého nahlášeného = celkem 23 bodů. Fena Groenedael YX získá res. CAC,
res.CACIB = na body 3 za res. CAC + 5 bodů za Res.CACIB + 3 za každého přihlášeného = celkem 11
bodů.

Do výsledných tabulek se zpracovává prvních 10 míst a jsou 3 kategorie:
"mladí" - psi a feny předvedení ve třídách mladých a výše, kteří jsou narození v tom roce pro který se
zpracovává tabulka a rok předešlý (např. narození ve 2019-2020 pro tabulku za rok 2020)
"dospělí" - psi a feny, kteří nespadají do mladých ani veteránů (např. pro tabulku 2020 jsou to zvířata
narozená od 1.1.2013 do 31.12.2018), bez ohledu na to, ve které třídě byli předvedeni
"veteráni" - se zařazují psi a feny, kteří dosáhli věku 8 let v roce který se hodnotí a starší (např. narození
do 31.12.2012 pro tabulku pro rok 2020), bez ohledu na to, ve které třídě byli předvedeni.

Dále se zpracovávají tabulky nejlepších plemeníků, chovných fen a chovatelských stanic.
Započítávají se všechny body které získají potomci psů a fen nebo odchovy podle stanic. Z toho vyplývá,
že pokud sečtete body nejúspěšnějších fen a psů v tabulce TOP 10 nesedí body do nejlepších
plemeníků, fen a stanic, protože v tabulce nejsou uvedeny místa od 11. pořadí níže, ale do dalších
výsledků se započítávají.

Pozor na mezivarietní spojení - např. do bodů plemeníka tervuerena se započítávají i body jeho syna
groenedaela. Je tedy nutné sledovat jaké kdo získal tituly, kolik bylo na výstavu nahlášeno psů bez
ohledu na to jestli nastoupili k posouzení nebo byli diskvalifikováni. Také nezapomenout na potomky z
mezivarietní spojení.

Započítávájí se pouze národní, mezinárodní, klubové a speciální výstavy pořádané v ČR.
Oblastní ani krajské výstavy se nezapočítávají.

Výsledky ze tříd štěňat, dorostu a čestné nejsou započítány, výjimkou je třída čestná na klubových a
speciálních výstavách.

Upravila Iva Baráková, 2020

