
Postup při soutěži ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2013 
 
1. Kolo  
Bude rozděleno do dvou částí.  
a)   první část – předvýběr - posuzují  dva skupinoví rozhodčí. 
V první částí se posuzuje po skupinách a to vždy ve dvou ve dvou kruzích, takže najednou se hodnotí 
maximálně dvě skupiny FCI.  U plemen, v kterých je přihlášeno více jedinců, vybere rozhodčí toho 
nejlepšího, tedy něco jako na výstavách BOB. Tento jedinec postupuje do další soutěže. Je-li v plemeni 
přihlášen pouze jeden jedinec, postupuje automaticky on. V kruhu tak zůstane po jednom psovi nebo 
fence z plemene. Z této zúžené konkurence vyberou stejní rozhodčí 64, 32,16 nebo 8 jedinců 
postupujících do další soutěže (semifinále). Počet vybraných jedinců určuje pořadatel na základě 
počtu plemen přihlášených ve skupině. Tímto způsobem se postupně posoudí všechny skupiny FCI + 
skupina plemen NON FCI. 
 
Následuje technická přestávka potřebná pro uspořádání prostoru do jednoho kruhu. 
 
b) druhá část – semifinále – posuzuje pět rozhodčích. 
Soutěž probíhá v jednom kruhu po skupinách FCI. Semifinalisté ve skupině si vylosují čísla a nastupují 
do soutěže ve dvojicích.  Rozhodčí pomocí terčíků určují dále postupujícího psa. Vybírá se systémem 
„náhlá smrt“. Schéma výběru např. ve skupině, kde bude soutěžit 16 psů, bude vypadat následovně:   
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Z posledních 4 psů se vybírá opět systém „náhlá smrt“ pořadí prvních 3 jedinců ve skupině (o 3. místo 
spolu soutěží psi, kteří vypadli ze soutěže v posledních dvou bězích).  Vítězové skupin FCI postupují do 
finále (vítěz skupiny plemen NON FCI se finále neúčastní).  
 
Následuje přestávka (pro přípravu psů a rozhodčích) 
 
 
2. Kolo  – finále 
Posuzuje pět rozhodčích.  Psy hodnotí jednotlivě a na předem připravený formulář napíší pořadí dle 
svého zvážení. Vyhlašuje se pořadí 3 nejlepších jedinců . Titul ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2013  obdrží 
jedinec s nejnižším součtem pořadí. Pokud dojde ke shodě pořadí na prvních třech místech, opakuje 
se hodnocení psů se stejným počtem umístění. Ocenění získají psi, kteří umístí na prvních 3 místech. 


