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Podmínky pro udělení titulu  

KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY  PANNONIA KLUB-u, z.s. ČESKÉ REPUBLIKY  

  

Klubový šampión se zadává psům a fenám, jejichž majitel:  

  

1. Je řádným členem  Pannonia Klub-u, z.s. České republiky (dále jen Klub).  

2. Není členem žádné organizace, občanského sdružení, shromáždění nebo fóra, které 

dávají prostor k urážkám, lžím a napadání PANNONIA KLUB-u, z.s. ČESKÉ 

REPUBLIKY.  

3. Nemá vůči Klub-u žádné finanční pohledávky.  

4. V průběhu svého členství neporušil stanovy Klub-u a Etický kodex, který je součástí 

stanov, přičemž  valná hromada Klubu toto potvrdila formou usnesení o 

disciplinárním opatření.  

  

  

Podmínky pro udělení:  

  

1. Po potvrzení titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN  KRÁSY PANNONIA KLUB ČESKÉ 

REPUBLIKY musí pes/fena 2 x získat ve  třídě otevřené, pracovní, vítězů a 

mezitřídě na výstavě pořádané Klubem známku výborná 1.  

2. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy  - Klub formou osvědčení o získání CAC 

ČR – kartičky s razítkem Klub-u.  

3. CAC  muže být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1.  

4. CAC  se muže zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul KLUBOVÝ ŠAMPIÓN   

KRÁSY PANNONIA KLUB ČESKÉ REPUBLIKY již přiznán.  

5. Zadat psovi nebo feně CAC muže pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.  

6. CAC  není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách 

psa nebo feny.  

7. Titul u psa/feny se přiznává  až  po uznání chovným jedincem Klub-u v souladu s 

platnými normativy Klub-u.  
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Obecné zásady:  

1. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny doporučeným dopisem kopie 

osvědčení o získání CAC (kartičky)  a kopii průkazu  původu psa/feny  na adresu sídla 

Klub-u, který  na své nejbližší výborové schůzi projedná splnění podmínek. O 

potvrzení splnění podmínek informuje výbor Klub-u cestou doporučeného dopisu 

majitele psa/feny do 14 dnů od výborové schůze.  

2. V rámci Klubové výstavy se zadáváním titulu Klubový vítěz a Klubový vítěz mladých 

je KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY  PANNONIA KLUB ČESKÉ REPUBLIKY 

slavnostně vyhlášen na této výstavě. Předseda Klubu (případně  delegovaný člen 

výboru nebo dozorčí rady Klub-u)  s delegovaným rozhodčím předají diplom a je 

proveden zápis do průkazu původu psa/feny.  

3. Slavností vyhlášení lze uskutečnit i na dalších akcích Klubu.  

4. Je povinností majitele – zástupce majitele  psa/fena se dostavit k slavnostnímu 

vyhlášení.  

5. Ze slavnostního vyhlášení je pořízená foto a video dokumentace, která bude umístěná 

na internetových stránkách Klub-u a na FB. Fotografie budou rovněž zveřejněny ve 

zpravodaji Klub-u. Foto a video dokumentace je rovněž poskytnuta majiteli psa/feny.   

6. Tento řád je platný se zpětnou účinností od 1.4.2001.   

7. S administrací titulu nejsou spojené žádné poplatky.  

Tento řád bude předložen  valné hromadě Klub-u dne 14. dubna 2012 v Šenově, okr. 

Frýdek – Místek k projednání a schválení.   

 

Úprav proběhla v souladu se stanovami k 9.4.2016   


