Tituly a čekatelství zadávané na EV
Čekatelství:
CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ JUNIOR
ŠAMPION může být zadáno výbornému 1- psovi i feně ve třídě mladých.
CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION může
být zadáno výbornému 1 – psovi i feně - ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní,a šampiónů.
r.CAC – (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství na titul
ĆESKÝ ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve
třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a šampiónů
CAC ČMKU – čekatelství na titul VÝSTAVNÍ ŠAMPION ČMKU získává automaticky pes i fena, kteří
získali čekatelství CACIB
CACIB - (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)
čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí nejlepšímu psovi i feně
z konkurence výborných 1 ze tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.
r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)
může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této
soutěže postupují : výborný 2 ze třídy, ze které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd.
Čekatelství titulu Veterán šampion může získat pes i fenka, kteří v třídě veteránů, kteří obdrželi ocenění
výborný 1
Tituly zadávané ve výstavním kruhu
Evropská naděje 2014 (European Promise 2014) – titul může získat pes i fenka ocenění známkou velmi
nadějný 1 ve třídě štěňat . U plemen posuzovaných podle variet se zadává stejný počet titulů jako je počet
CACIB
Evropská naděje 2014 (European Promise 2014) - titul může získat pes i fenka ocenění známkou velmi
nadějný 1 ve třídě štěňat . U plemen posuzovaných podle variet se zadává stejný počet titulů jako je počet
CACIB
Evropský vítěz (Europen Winner)
titul se zadává psovi I feně, kteří jsou navrženi na CACIB. V případě FCI prozatímně uznaných plemen se
zadává nejlepšímu psovi a nejlepší feně z konkurence výborných 1 ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a
šampionů
Evropský vítěz mladých (Europen Junior Winner )
titul se zadává nejlepšímu psovi a nejlepší feně ve třídě mladých pokud získali ocenění výborný 1. U plemen
posuzovaných podle variet se zadává stejný počet titulů jako je počet CACIB
Evropský vítěz veteránů (Europen Veteran Winner)
titul se zadává nejlepšímu psovi a nejlepší feně ve třídě veteránů pokud obdrželi ocenění výborný 1. U
plemen posuzovaných podle variet se zadává stejný počet titulů jako je počet CACIB
Nejlepší mladý plemene – Best of juniors -BOJ
titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence Evropských vítězů mladých. Počet titulů

BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.
Nejlepší veterán plemene – Best of veterans – BOV
titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence Evropských vítězů veteránů. Počet titulů
BOV v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.
Vítěz plemene- Best of Breed – BOB
do soutěže nastupují Nejlepší mladý plemene, CACIB, a nejlepší veterán plemene (BOV).
Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex – BOS
titul získává jedinec opačného pohlaví, než je jedinec, který získal BOB. Do soutěže o titul BOS mohou
nastoupit pouze jedinci s titulem Evropský vítěz mladých, Evropský vítěz a Evropský vítěz veteránů
Tituly a soutěže v závěrečném kruhu

Nejlepší pár psů
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene
pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo
matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Soutěž o nejlepší štěně
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění titulem Evropská naděje 2014
Soutěž o nejlepšího dorostence
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění titulem Evropská naděje 2014
Juniorský vítěz skupiny FCI – (JBIG)
Do soutěže nastupují všichni BOJ - Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI
Vítěz skupiny FCI –BIG
do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.
Nejlepší veterán výstavního dne - do soutěže nastupují jedinci s titulem BOV
Veteránský vítěz výstavy – Vet BIS – do soutěže nastupují poslední den výstavy všichni jedinci s titulem
Nejlepší veterán výstavního dne
Juniorský vítěz výstavy – JBIS - do soutěže nastupují poslední výstavní den všichni jedinci s titulem
JBIG
Vítěz výstavy – BIS
o soutěže nastupují poslední výstavní den všichni jedinci s titulem BIG
Pro potřeby Evropské výstavy pořádané v ČR v roce 2014 schválilo P ČMKU dne 18.října 2012

