
Šampionáty, které je možno získat v 1. Boston terrier klubu v ČR 
8/2021 

Junior šampión 1. Boston terrier klubu v ČR  
Řád pro udělení titulu Junior šampión 1. BTK v ČR. 
Pro získání titulu JUNIOR ŠAMPION 1. BTK v ČR je nutné získat na výstavách 25 bodů, ale nejdéle do 24 

měsíců stáří jedince!. Získaná ocenění z výstav (u nás i v zahraničí) je nutné, při zaslání výstavnímu referentovi, 

dokladovat fotokopiemi posudkového listu (na všech posudkových listech musíte být zapsán jako majitel 

jedince!).  

Bodování:                   Kl.+Sp + NV + MV        Ostatní výstavy 

Výborná 1                      6 bodů                           4 body 

Výborná 2- 4                  3 body                           2 body 

CAJC, CAC                   5 bodů                              - 

Nejl. Mladý, Kl.v. ml.   5 bodů                           5 bodů     

BOB, BOS,  BOJ         10 bodů                         10 bodů 

                  

Body se sčítají (např.: V1, CAJC - 6+5  tj. celkem za ocenění na 1 výstavě 11 bodů).  
Další podmínky:   

Majitel psa/feny musí být v 1. BTK v ČR nejméně nepřetržité 2  kalendářní rok a musí absolvovat s jedincem 

Klubovou výstavu 1. BTK v ČŘ (na  posudkovém listě musíte být zapsán jako majitel jedince!). Body 

započítané pro jiný náš klubový šampionát se nepočítají! 

 
Šampión 1. Boston terrier klubu v ČR 

Řád pro udělení titulu Šampión 1. BTK v ČR. 
Pro získání titulu ŠAMPION 1. BTK v ČR je nutné získat na výstavách 75 bodů. Body musejí být získány nejméně 

ze dvou výstavních sezón. Získaná ocenění z výstav (u nás i v zahraničí) je nutné, při zaslání výstavnímu 

referentovi, dokladovat fotokopiemi posudkového listu (na všech posudkových listech musíte být zapsán jako 

majitel jedince!).  

 

Bodování:          Kl.+Sp. výstava            Ostatní výstavy 

Výborná 1                4 body                           3 body 

Výborná 2- 4            2 body                           1 bod 

CAJC, CAC             3 body                           3 body 

CACIB                             --                           3 body 

Res. CAC                  2 body                          3 body 

Res.CACIB                      --                           2 body 

Národní vítěz                   --                            4 body 

Krajský a Oblastní vítěz  --                            2 body             

Klubový vítěz a 

Vítěz spec.výstavy    5 bodů                              -- 

Evropský vítěz, Světový vítěz, BOB,  

BOS, BIG a BIS    10 bodů                        10 bodů 

                  

Body se sčítají (např.: V1, CAC, KL. vít, BOB - 4+3+5+10 tj. celkem za ocenění na 1 výstavě 22 bodů). 
Další podmínky:   

Majitel psa/feny musí být v 1. BTK v ČR nejméně 3 nepřetržité  kalendářní roky a musí absolvovat s jedincem 2 

výstavy pořádané 1. BTK v ČR (na obou posudkových listech musíte být zapsán jako majitel jedince!). 

Body započítané pro jiný náš klubový šampionát se nepočítají! 

 

Grand šampión 1. Boston terrier klubu v ČR. 
Řád pro udělení titulu Grand šampión 1. BTK v ČR. 
Pro získání titulu GRAND ŠAMPION 1. BTK v ČR je nutné získat na výstavách 150 bodů. Body musejí být 
získány nejméně ze tří výstavních sezón Získaná ocenění z výstav (u nás i v zahraničí) je nutné, při zaslání 
výstavnímu referentovi, dokladovat fotokopiemi posudkového listu (na všech posudkových listech musíte být 
zapsán jako majitel jedince!).  

 

Bodování:  jako u Šampióna 1. BTK v ČR 

 



Další podmínky:   

Majitel psa/feny musí být v 1. BTK v  ČR nejméně 4 nepřetržité  kalendářní roky a musí absolvovat s jedincem 3 

výstavy pořádané 1. BTK v ČR (na všech posudkových listech musíte být zapsán jako majitel jedince!). 

Jedinec musí získat alespoň 1x CAC na Klubové výstavě 1. BTK v ČR a musí doložit JIŽ uznání šampionátu 

tohoto jedince ze země FCI. Body již započítané pro jiný náš klubový šampionát se nepočítají!  

 

Veterán  šampion 1. Boston terrier  klubu v ČR 
Řád pro udělení titulu Veterán šampión 1. BTK v ČR. 
Pro získání titulu VETERÁN ŠAMPION 1. BTK v ČR je nutné získat 3x ocenění  VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, 

z toho 1x na Klubové výstavě 1. BTK v ČR (na všech posudkových listech musíte být zapsán jako majitel 

jedince!). Ocenění nutno získat od 3 rozhodčích. Započítávají se JEN výstavy konané v České republice. 

Další podmínky: Majitel psa/feny musí být v 1. BTK v ČR nejméně 4 nepřetržité kalendářní roky. 

 

*** 

 

U všech šampionátů 1. BTK v ČR: 
Po získání potřebných bodů nebo oceněních k šampionátům 1. BTK v ČR zašle majitel veškerou dokládací a 

originál PP na adresu výstavní referentky klubu (přehled výstav a ocenění - tyto tabulkově a bodově přehledně 

rozepsané, přiloží kopie všech posudků – pokud výsledky některé z výstav nejsou zapsány v PP, doloží tyto 

výstavy originály posudků!). Po kontrole dokladace a délky členství bude získaný šampionát výstavní 

referentkou 1. BTK v ČR zapsán do PP, který bude odeslán doporučeně majiteli. Diplom a pohár budou 

slavnostně předány při naší další klubové výstavě (pokud podklady pro diplomy a poháry obdrží výstavní 

referentka nejdéle 21 dnů ! PŘED konáním konkrétní klubové výstavy). 

 

 
 


