
NÁVRH NA ÚPRAVU SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ KLUBOVÝCH 
ŠAMPIONÁTŮ DOBRMAN KLUBU ČR z.s. 

K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI KLUBU 13. 2. 2021 

 

Předsednictvo Dobrman klubu ČR z.s. per rollam dne 22. 12. 2020 rozhodlo, že členské schůzi 
předloží návrh na změnu směrnice pro udělování klubových šampionátů. 

 

 

 

Přehled udělovaných klubových šampionátů DKČR platný od ………..  
KLUBOVÝ ŠAMPION MLADÝCH DKČR  
Klubový šampión mladých se zadává jedincům, kteří získali: 
■ 3 x CAJC, nebo odpovídající titul na výstavách ve všech státech pořádaných pod FCI.  
□ Z toho minimálně jeden dva na výstavě speciální, nebo klubové. a jeden na výstavě mezinárodní.  
□ Minimálně od 2 rozhodčích.  
■ Byl v době získání všech CAJC v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.  
■ Jeden CAJC může být nahrazen CAC do věku 24  30měsíců jedince. (z důvodu COVID 19, platí do 31.12.2021 ) 
   Tento CAC nemůže být potom použit při žádosti o udělení titulu Klubový šampión DKČR.  

KLUBOVÝ ŠAMPION DKČR  
Klubový šampión se zadává jedincům, kteří získali:  
■ 3 x CAC, nebo odpovídající titul na výstavách ve všech státech pořádaných pod FCI.  
□ Z toho minimálně jeden dva na výstavě speciální, nebo klubové. a jeden na výstavě mezinárodní.  
□ Minimálně od 2 rozhodčích.  
□ Úspešně absolvoval takovou zkoušku z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní. 
■ Byl v době získání všech CAC v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.  

KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION DKČR  
Klubový veterán šampión se zadává jedincům, kteří získali:  
■ 3 x ocenění V1 ve třídě veteránů (získané ve věku 8+) na výstavách ve všech státech pořádaných pod FCI.  
□ Z toho minimálně jeden dva na výstavě speciální, nebo klubové. a jeden na výstavě mezinárodní.  
□ Minimálně od 2 rozhodčích.  
■ Byl v době získání všech V1 v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.  

 

Žlutá  : původní varianta 
Zelená : návrh na aktualizaci  

 

 


