
Udělovaná klubová ocenění za výstavní úspěchy:  

Nejlepší výstavní pes roku  

Nejlepší výstavní fena roku 

Nejlepší výstavní mladý pes roku 

Nejlepší výstavní mladá fena roku  

Nejlepší výstavní veterán roku  

Nejlepší výstavní veteránka roku  

 

Podmínky:  

1. Soutěže se může zúčastnit pouze pes v majetku člena klubu, podmínkou je 

členství v klubu v roce, za který je titul udělován a současně v roce, ve kterém se 

výsledek vyhlašuje.  

2. Nejlepší výstavní pes / fena roku – započítávají se výsledky ze tříd mezitřída, 

otevřená, pracovní a šampionů daného roku  

Nejlepší výstavní mladý pes / mladá fena roku – započítávají se výsledky ze třídy 

mladých a mezítřídy daného roku . Každý jedinec se může přihlásit pouze do jedné 

kategorie (tedy buď Nejlepší výstavní pes roku, nebo Nejlepší výstavní mladý pes 

roku, stejně tak u fen).  

Nejlepší výstavní veterán / veteránka roku – započítávají se výsledky ze třídy 

veteránů daného roku  

3. Do soutěže jsou započítávány body dle tabulky. Z každé výstavy se počítá bodové 

ohodnocení nejvyššího dosaženého ocenění na výstavě + výstavní bonifikace za typ 

výstavy a místo konání výstavy (viz níže uvedené příklady). Bonifikace za místo 

konání výstavy se nezapočítávají u sekčních výstav (evropská a světová).   

4. Jednotlivé body mohou být uznány pouze doložením kopie daného ocenění (kopie 

posudku s vyznačenými tituly, případně kartička s titulem, na které bude 

vyznačena výstava a datum konání, případně kopie PP s řádně zapsaným a 

označeným výsledkem). Výsledky z BIS soutěží, které nelze doložit jiným způsobem, 

doloží majitel odkazem na oficiální web dané výstavy, kde jsou uvedeny BIS 

výsledky dané výstavy.  

5. Každému jedinci budou započítány body z maximálně 20 výstav. 

6. Ocenění budou vyhlášena vždy na členské schůzi za loňský rok. Termín pro 

přihlášení psa do soutěže za minulý rok je 31.1. daného roku, včetně zaslání všech 

podkladů (viz bod 4).  

7. Oceňován titulem bude pouze pes s nejvyšším dosaženým počtem bodů v každé 

kategorii, na klubovém webu bude zveřejněno pořadí všech přihlášených v každé 

kategorii s uvedeným počtem bodů.  

8. Schválení podmínek i jejich změna je v kompetenci členské schůze. Podmínky 

nemohou být změněny zpětně, vždy pouze pro daný kalendářní rok, ve kterém se 

koná členská schůze. 



 

Příklady: 

a) Mezinárodní výstava Praha, třída otevřená, ocenění psa V1 CAC, CACIB, 

BOS. 

BOS  20 bodů + mezinárodní výstava 10 bodů + konaná v ČR 10 bodů = 40 bodů 

b) Národní výstava Kielce, Polsko, třída šampionů, ocenění psa V1 CAC BOB. 

BOB 22 bodů + výstava konaná v Polsku 4 body = 26 bodů 

c) Mezinárodní výstava Čená Hora, mezitřída, ocenění psa V1 CAC CACIB BOB 

BIG3. 

BIG3  35 bodů + mezinárodní výstava 10 bodů + konaná v Černé hoře 2 body = 47 

bodů 

d) Světová výstava, třída mladých, ocenění psa V1 CAJC BOJ. 

BOJ 10 bodů + Světová výstava 50 bodů = 60 bodů 

e) Klubová výstava ČKRR, třída mladých, ocenění psa V1 CAJC, Nejkrásnější 

mladý (BOJ). 

BOJ 10 bodů + Klubová výstava 20 bodů + výstava v ČR 10 bodů = 40 bodů 

f) Mezinárodní výstava Brno, otevřená, ocenění psa V2. 

V2 5 bodů + mezinárodní výstava 10 bodů + konaná v ČR 10 bodů = 25 bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chovatelská stanice roku  

Podmínky:  

1. Soutěže se může zúčastnit pouze člen klubu, podmínkou je členství v klubu v 

roce, za který je titul udělován a současně v roce, ve kterém se výsledek vyhlašuje. 

Chovatelská stanice musí být ve vlastnictví člena klubu, musí odchovávat své 

odchovy pod ČKRR a musí být řádně registrována FCI.  

2. Do soutěže jsou započítávány výstavní, pracovní i sportovní úspěchy CHS a 

odchovů z této CHS. Body za umístění v závěrečných soutěžích CHS na výstavách 

jsou započítávány dle tabulky níže. Soupis těchto bodů zasílá chovatel – majitel 

CHS.  

3. Výsledky z BIS soutěží, které nelze doložit jiným způsobem, doloží majitel CHS 

odkazem na oficiální web dané výstavy, kde jsou uvedeny BIS výsledky dané 

výstavy.  

4. K bodům ze závěrečných soutěží CHS zaslaným jako přihláška do soutěže 

majitelem CHS budou připočteny body všech odchovaných jedinců z této CHS, kteří 

byli přihlášeny svými majiteli do soutěží Nejlepší výstavní pes roku, Nejlepší 

výstavní fena roku, Nejlepší výstavní mladý pes roku, Nejlepší výstavní veterán 

roku, Nejlepší výstavní veteránka roku, Lovecký pes roku a Sportovní pes roku. 

Tyto body budou automaticky připočteny při zpracování přihlášek jednotlivým CHS 

(není třeba zasílat chovatelem znovu). Další odchovy, které nebyly přihlášeny 

majitelem do ostatních soutěží, má majitel CHS možnost poslat sám.  

5. Pro výpočet získaných bodů každého jednotlivce se použije tabulka, která je 

určena pro všechny Klubové výstavní soutěže. Stejně jako u individuálních 

výstavních soutěží se každému jedinci soutěžícímu za CHS počítají výsledky z max. 

20 výstav, daného soutěžního roku. V případě bodů, které získaly jedinci dané CHS 

v daném roce, ve třídách štěňat a dorostu, se použije tabulka s body (níže), která je 

určena pouze pro Soutěž o nejlepší CHS roku.  

6. Ocenění budou vyhlášena vždy na členské schůzi za loňský rok. Termín pro 

přihlášení CHS do soutěže za minulý rok je 31.1. daného roku včetně zaslání všech 

podkladů (viz bod 3).  

7. Oceněna titulem bude pouze chovatelské stanice s nejvyšším dosaženým počtem 

bodů, na klubovém webu bude zveřejněno pořadí všech přihlášených CHS.  

8. Schválení podmínek i jejich změna je v kompetenci členské schůze. Podmínky 

nemohou být změněny zpětně, vždy pouze pro daný kalendářní rok, ve kterém se 

koná členská schůze.  

 

 

 



 

Tabulka s body ze závěrečných soutěží 

 Krajská 
výstava 

Národní 
výstava 

Mezinárodní 
výstava 

Klubová a 
Speciální 
výstava 

Evropská, 
Světová a 
CRUFTS 

BIS 30 50 60 70 80 

BIS 2 20 40 50 60 70 

BIS 3 10 30 40 50 60 

BIS 4 0 20 30 40 50 

BIS 5 0 10 20 30 40 

 

Tabulka s body pro štěňata a dorost 

 Národní 
výstava 

Mezinárodní 
výstava 

Klubová a 
Speciální 
výstava 

Evropská 
výstava 

 
Světová 
výstava, 
CRUFTS 
 

   + 10 bodů  + 20 bodů  + 30 
bodů 

+ 50 
bodů 

VN 1 6     

VN 2 5     

VN 3 4     

VN 4 3     

Nejlepší 
štěně 

10     

Nejlepší 
dorost 

10     

+ výstavní bonifikace za místo konání výstavy ( viz. základní bodová tabulka) 

 

  



Podmínky - Klubový šampion 

Titul může získat (i zpětně) každý pes či fena starší 15-ti měsíců v držení člena 

ČKRR při získání bodů - pes 180 bodů, fena 130 bodů. 

Do soutěže jsou započítávány body dle tabulky (totožná pro všechny klubové 

výstavní soutěže). Z každé výstavy se počítá bodové ohodnocení nejvyššího 

dosaženého ocenění na výstavě + výstavní bonifikace za typ výstavy a místo konání 

výstavy (viz níže uvedené příklady). Bonifikace za místo konání výstavy se 

nezapočítávají u sekčních výstav (evropská a světová).   

V době nároku musí být pes/fena v majetku člena ČKRR. Zároveň získat titul 

CAJC, CAC, res.CAC nebo Výborná 1 ze třídy čestné na klubové nebo speciální 

výstavě pořádané ČKRR. Dále musí být splněna podmínka některého z titulů: 

Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz spec. výstavy, CACIB, BOS, BOB 

Předání ceny (poháru) a kartičky spolu se zápisem do PP proběhne vždy na klubové 

schůzi ČKRR. 

Podklady: kopie PP, kopie přílohy PP, v případě, že výsledky nejsou zapsány 

v rodokmenu pak kopie kartiček titulů, kopie posudkových listů a soupis výstav s 

dosaženým počtem bodů!!! 

prosím posílejte na adresu: 

Lenka Havlanová 

K Vinoři 1a 

197 00   Praha 9 - Kbely 

email: vystavy@ckrr.cz  

tel: +420 607 118 630 

 

Příklady: 

a) Mezinárodní výstava Praha, třída otevřená, ocenění psa V1 CAC, CACIB, 

BOS. 

BOS  20 bodů + mezinárodní výstava 10 bodů + konaná v ČR 10 bodů = 40 bodů 

b) Národní výstava Kielce, Polsko, třída šampionů, ocenění psa V1 CAC BOB. 

BOB 22 bodů + výstava konaná v Polsku 4 body = 26 bodů 

c) Mezinárodní výstava Čená Hora, mezitřída, ocenění psa V1 CAC CACIB BOB 

BIG3. 

BIG3  35 bodů + mezinárodní výstava 10 bodů + konaná v Černé hoře 2 body = 47 

bodů 

d) Světová výstava, třída mladých, ocenění psa V1 CAJC BOJ. 
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BOJ 10 bodů + Světová výstava 50 bodů = 60 bodů 

e) Klubová výstava ČKRR, třída mladých, ocenění psa V1 CAJC, Nejkrásnější 

mladý (BOJ). 

BOJ 10 bodů + Klubová výstava 20 bodů + výstava v ČR 10 bodů = 40 bodů 

f) Mezinárodní výstava Brno, otevřená, ocenění psa V2. 

V2 5 bodů + mezinárodní výstava 10 bodů + konaná v ČR 10 bodů = 25 bodů 

 

  



Sportovní pes roku / Sportovní fena roku 

1. Titul „Sportovní pes roku / Sportovní fena roku " (dále jen SPR) se uděluje psům a fenám s PP, 

kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU nebo ČMKJ a jsou v majetku členů ČKRR, v době 

získávání i přiznání titulu. 

2. Udělení titulu SPR je podmíněno: 

a) složením minimálně dvou zkoušek z výkonu dle přiložené tabulky, zkoušky a 

závodu, nebo dvou závodů pořádaných dle daných kategorií.  

b) zkoušky a akce uvedené v přiložené tabulce musí být pořádány organizacemi, 

které jsou akceptovány FCI. 

c) každou zkoušku lze započítat maximálně třikrát v daném roce. 

d) v případě, že je na zkoušce oficiálně určeno pořadí, je třeba umístění na prvních 

třech místech doložit (potvrzením pořadatele, dopsáním do soudcovské tabulky, 

doklad o vykonané zkoušce apod.) 

3. Body za danou zkoušku se sčítají podle přiložené bodovací tabulky. Body lze získat také za 

umístění na závodech v níže jmenovaných sportech. I zde se body sčítají dle bodovací 

tabulky. Body za zkoušky a za závody se sčítají dohromady. Př. budou uvedeny níže. 

4. Body za složení 3-oddílových zkoušek najdete ve zvláštní tabulce, umístěné pod tabulkou 

bodovací. 

5. Splnění podmínek pro účast v soutěži SPR je třeba doložit kopií soudcovských tabulek, 

dokladem o vykonané zkoušce aj. (náležitosti viz bod 2d) a kopií PP – obě strany, zaslaných 

DOPORUČENĚ na adresu výstavního referenta klubu, příp. elektronicky na email 

vystavy@ckrr.cz , do 31. 1. následujícího roku. 

6. Titul NEJLEPŠÍ SPR ČKRR a NEJLEPŠÍ SFR ČKRR, včetně poháru a diplomu bude udělen prvnímu 

psovi a feně. Na klubovém fb a webu bude uveřejněno pořadí všech přihlášených psů a fen, 

včetně bodového ohodnocení.  

7. Výsledky ze SPR se započítávají do soutěže o Nejlepší chovatelskou stanici. 

8. Titul nelze udělovat zpětně, vždy pouze za předchozí výcvikovou sezonu daného roku.  

9. Podmínky pro udělování titulu SPR nabývají platnosti od pracovní sezóny r. 2019 

 

Bodovací tabulka SPR - zkoušky 

Druh zkoušky Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D 

Složení 
zkoušky 

30 60 90 120 

Výborně 10 15 20 25 

I. a II. cena 10 15 20 25 

1. místo 10 15 20 25 

Velmi dobře 5 10 15 20 

III. cena 5 10 15 20 

2. místo 5 10 15 20 

Dobře 3 5 10 15 

3. místo 3 5 10 15 
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Body pro 3-oddílové zkoušky 

ZVV1 a IGP 1 ZVV2 a IGP 2 ZVV3 a IGP 3 

150 bodů 170 bodů 200 bodů 

 

Bodovací tabulka – závody 

 Coursing Interní závody,  
memoriály aj. 

Mistrovství ČR Mistrovství EU a Světa  

1. místo 20 30 + 30 + 50 

2. místo 15 25 + 30 + 50 

3. místo 10 20 + 30 + 50 

4. místo 5 15 + 30 + 50 

 

Zkoušky spadající do skupiny A 

poslušnost: ZOP, ZZO, ZM, BH-VT 

záchranářský výcvik: ZZZ, IRO-WV, IRO-FV, IRO-LV, IRO-TV, IRO-FLV, IRO-MTV 

nosework: NW UZ, NW NZ, NW DZ, NW WZ + NW (I+E+C+V) b 

agility: A1 

dogdancing: MD1, HtM1, F1, DwD1 

obedience: OBZ 

coursing: získání licence 

 

Zkoušky spadající do skupiny B 

poslušnost: ZPU-1, ZZO1, ZPS1, IBGH-1, IGP-V, StPr.1, GPr.1, UPr.1, FPr.1, IGP-ZTP, IGP-FH, IFH-V, IFH-

1,  

záchranářský výcvik: ZZP1, ZTV1, ZZS1, ZLP1, ZVP1, IRO-WA, IRO-FA, IRO-LA, IRO-TA, IRO-FLA, IRO-

MTA 

nosework: NW U1, NW N1, NW D1, NW W1 + NW (I+E+C+V) 1  

agility: A2 

dogdancing: MD2, HtM2, F2, DwD2 

obedience: OB1 

canisterapeutická zkouška 

 

Zkoušky spadající do skupiny C 

poslušnost: ZPU-2, ZPU-S, ZPS2, ZPO2, ZZO2, IBGH-2, FPr.2, UPr.2, GPr.2, SPr.2, StPr.2 

záchranářský výcvik: ZZP2, ZTV2, ZZS2, ZLP2, ZVP2, IRO-WB, IRO-FB, IRO-LB, IRO-TB, IRO-FLB, IRO-    

                                     MTB, ZZP(C), ZTV(C), ZLP(C), ZVP(C) 

nosework: NW U2, NW N2, NW D2, NW W2 + NW (I+E+C+V) 2 

dogdancing: MD3, HtM3, F3, DwD3 

obedience: OB2 



 

Zkoušky spadající do skupiny D 

poslušnost:  ZZO3, IBGH-3, IFH-2, FPr.3, UPr.3, GPr.3, SPr.3, StPr.3 

záchranářský výcvik:  ZZP3, ZTV3, ZZS3, ZLP3, ZVP3, ZPJ 

nosework: NW U3, NW N3, NW D3, NW W3 + NW (I+E+C+V) 3 + NW (I+E+C+V) 4 

obedience: OB3 

agility: A3 

 

3-oddílové zkoušky 

poslušnost: ZVV1, ZVV2, ZVV3, IGP 1, IGP 2, IGP 3 

Seznam sportů ve kterých se můžete zúčastnit závodů: 

Souhrnně poslušnost, záchranářský výcvik, nosework, agility, dogdancing, obedience, coursing, 

flyball, dogfrisbee, canicross, bikejoring, scooter, skijoring a jiné ( v tomto případě je nutný souhlas 

výboru pro zařazení nejmenovaného sportu do soutěže o SPR). 

Příklady: 

Složená zkouška ZZO na výborně + NW D2. 

ZZO = 30 + 10 = 40 bodů 

NW D2 = 90 bodů 

Celkem = 130 bodů 

 

Složená zkouška z agility A1 na velmi dobře + NW NZ + ZOP na velmi dobře. 

A1 = 30 + 5 = 35 bodů 

ZOP = 30 + 5 = 35 bodů 

Celkem = 70 bodů 

 

Složená licence pro coursing, první závod 2. místo, druhý závod 1. místo, třetí závod 3.místo. 

Licence = 30 bodů 

I. závod = 25 bodů 

II. závod = 30 bodů 

III. závod = 20 bodů 

Celkem = 105 bodů 

 

  



Lovecký pes roku 

1. Titul „Lovecký pes roku " (dále jen LPR) se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou 

zapsáni v plemenné knize ČMKU nebo ČMKJ a jsou v majetku členů ČKRR, v době 

získávání i přiznání titulu.  

2. Udělení titulu LPR je podmíněno:  

a) zkoušky a akce uvedené v přiložené tabulce musí být pořádány některou 

z uvedených organizací:ČMMJ, ČMKJ,ČKRR,KCHH 

b) Počet zkoušek není omezen 

c) v případě, že je na zkoušce oficiálně určeno pořadí, je třeba umístění na 

prvních třech místech doložit (výsledkovou listinou, potvrzením pořadatele, 

dopsáním do soudcovské tabulky, doklad o vykonané zkoušce apod.).  

3. Klub stvrzuje přiznání titulu LPR předáním diplomu a poháru. 

4. Splnění podmínek pro účast v soutěži LPR je třeba doložit kopií soudcovských 

tabulek, dokladem o vykonané zkoušce aj. (náležitosti viz bod 2c) a kopií PP – obě 

strany, zaslaných DOPORUČENĚ na adresu klubu (většinou výstavního referenta), 

příp. elektronicky vystavy@ckrr.cz , do 31. 1. následujícího roku. 

5. Nový LPR bude slavnostně vyhlašován každoročně na členské schůzi ČKRR.  

6. Titul Nejlepší LPR ČKRR bude udělen pouze prvnímu psovi a feně. Na klubovém 

fb a webu bude uveřejněno pořadí všech přihlášených psů a fen, včetně bodového 

ohodnocení.  

7. Titul nelze udělovat zpětně, vždy pouze za předchozí výcvikovou sezonu daného 

roku. 

 8. Podmínky pro udělování titulu LPR nabývá platnosti od pracovní sezóny r. 2019 
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Bodová tabulka pro soutěž – LOVECKÝ PES ROKU 

 

Druh zkoušky 

 

Barvářské  

zkoušky(BZ) 

Barvářské zkoušky 

Honičů(BzH) 

Předběžné 

Barvářské 

Zkoušky (PBz) 

 

Výsledek 

   

1-6  7-

12 

Klubové  

Memorial 

1-6 7-

12 

Klubové 

Memorial 

1-6    7-12 

III.Cena 10b. + 5 +10 15b. +5 +10 20b. +10 

II.Cena 20b. +5 +10 25b. +5 +10 30b. +10 

I.Cena 30b. +5 +10 35b. +5 +10 40b. +10 

Res.CACT 20b +10 +10 25b. +10 +10 30b. +10 

CACT 40b. +10 +10 45b. +10 +10 50b. +10 

3.místo celkového 

pořadí  

10b. +10 +10 15b. +10 +10 20b. +10 

2.místo celkového 

pořadí 

20b. +15 +20 25b. +15 +20 30b. +10 

1.místo  vítěz 

zkoušek 

30b. +20 +30 35b. +20 +30 40b. +10 

V případě ,kdy se  zkoušek zúčastní méně jak 6 psů nezapočítávají se body  za 

celkové pořadí a vítěze zkoušek!!! 

Základní body jsou pro1- 6 startujících. Plus body jsou pro 7-12 startujících. 

Červené plusové body jsou ze zkoušek, které pořádá klub ČKRR a z memorialu 

Dr.Urbana.  

Body ze zkoušek ,které pořádá Klub Dalmatinů se počítají jako by je pořádal běžný 

OMS.Tedy pouze černé body. 

Příklady:   Zkoušky pořádá OMS  

Zkoušky Bz  5 účastníků – III.cena  celkové 3.místo =10b. 

Zkoušky Bz 8 účastníků – III.cena  celkové 3. místo = 10+5+10+10 =35b. 

Zkoušky  Bz ČKRR: 5 účastníků - III.cena celkové 3.místo=10+10=20b. 

Zkoušky Bz ČKRR 8 účastníků- III.cena  3.místo 10+5+10+10+10+10=55b. 


