
TIBETAN TERRIER CLUB ČESKÉ REPUBLIKY

BODOVACÍ KNÍŽKA
Klubový šampion TTC

Jméno psa:

Datum narození: Číslo zápisu:

Pohlaví: pes    *)   

*)   nehodící se vymažte

Chovatel:

Majitel (jméno, adresa)

Datum a podpis 

majitele:

Celkový počet bodů z jednotlivých druhů výstav:

Skupina Body

I. 0

II. 0 min. 70 bodů

III. 0 min. 90 bodů

IV. 0

V. 0

Celkem 0

fena 
 *)                         

Podmínky pro získání titulu Klubový šampion upravují Propozice pro udělování titulů  "Klubový šampion" 

a "Vítěz roku" Tibetan Terrier Clubu ČR (dále jen TTC).

Pro získání titulu je předpokladem umístění jedince na výstavách v ČR i v zahraničí. Výstava musí být 

pořádána subjektem začleněným do F.C.I nebo FCI partnerskou organizací. Započítávají se všechny výstavy v 

životě jedince.

Minimální počet bodů pro získání titulu "Klubový šampion" je u psa 400 bodů, u feny 300 bodů. 

Bodová hodnocení jsou stejná pro dospělé jedince i juniory. Třída dorostu se do soutěže nezapočítává. Jedinec 

v majetku zahraničního člena TTC musí absolvovat alespoň tři české výstavy 

s udělováním CAC, z toho minimálně jednu klubovou či speciální výstavu TTC ČR.

Zájemce o získání titulu "Klubový šampion" zašle po dosažení předepsaného počtu bodů rozpis bodů z 

jednotlivých výstav (tuto bodovací knížku) s kopiemi dokladů o získaných výstavních oceněních (fotokopie 

výstavních posudků, fotokopii zápisů v průkazu původu či jiným dokladem o získaném ocenění) výstavnímu 

referentovi, který body ověří a podá výboru klubu návrh na udělení titulu. 



I. Oblastní a krajské výstavy (bez zadávání CAC)

datum místo konání výstavy ocenění, umístění body pozn.

0

II. Národní a klubové výstavy (se zadáváním CAC) min. 70 bodů

datum místo konání výstavy ocenění, umístění body pozn.

0

Celkem

Celkem



III. Mezinárodní výstavy pořádané pod patronací F.C.I. min. 90 bodů

datum místo konání výstavy ocenění, umístění body pozn.

0

IV. Evropské a světové výstavy pořádané pod patronací F.C.I., Šampion šampionů ČR

datum místo konání výstavy ocenění, umístění body pozn.

0

V. Výstavy pořádané FCI partnerskými organizacemi

datum místo konání výstavy ocenění, umístění body pozn.

0

Celkem

Celkem

Celkem




