Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s.

KLUBOVÁ SOUTĚŽ PES ROKU

PES ROKU - KATEGORIE EXTERIÉR
PODMÍNKY
1.Započítávají se výsledky za absolvované výstavy v kalendářním roce - tzn. od 1.1. do 31.12.
příslušného roku, a to ze všech absolvovaných
výstav, včetně zahraničních.
2. Účastnit se mohou pouze ti jedinci, kteří prokazatelně byli celý započítávaný kalendářní rok
v majetku člena klubu MSKAO, v opačném případě se jedinci započítává bodový zisk za období, ve kterém byl v majetku člena MSKAO.
3.V době podání přihlášky a vyhlašování pořadí
(na VČS) nesmí být hodnocený jedinec veden v
seznamu chovných psů nebo chovných fen v jiném klubu než v MSKAO, včetně klubů zahraničních. Soutěž je přístupná i nechovným jedincům.
4.V případě zájmu účasti v této soutěži majitel podává přihlášku, klub nesleduje výsledky všech
jedinců.
5. Počet absolvovaných výstav není nijak omezen.
6.V případě rovnosti bodů více jedinců rozhoduje
přítomnost na Klubové výstavě MSKAO ve prospěch zúčastněného jedince. V případě další
rovnosti rozhodují kritéria v následujícím pořadí:
chovnost v klubu MSKAO (chovný před nechovným), věk (starší před mladším), pohlaví (fena
před psem).

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY
1. Pro účast v soutěži je nutné zaslat vyplněnou
přihlášku se všemi povinnými přílohami.
2. Spolu s přihláškou je nutné zaslat vyplněnou Bodovací tabulku (Náležitost přihlášky č. 1).
3. Spolu s přihláškou je nutné zaslat také kopie získaných ocenění - posudky nebo kartičky čekatelství nebo kopii PP se zapsanými výsledky a
podobně (Náležitost přihlášky č. 2).
4. K přihlášce je nutné přiložit oboustrannou kopii
PP - prokazatelnost majitele jedince v průběhu
předmětného roku (Náležitost přihlášky č. 3).
5. Přihlášky zasílejte do 31. ledna následujícího
roku.

OCENĚNÍ
1. Ocenění bude předáno osobně na Výroční členské schůzi následující rok (tzn., Pes roku 2013 se
bude vyhlašovat na VČS v roce 2014).
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PŘIHLÁŠKA
Přihlášky posílejte do 31.
2014. K přihláš25. ledna
února 2020.
ce je nutné přiložit vyplněnou bodovací tabulku
(naleznete v zadní části zpravodaje nebo na internetových stránkách klubu) a doklady ke všem
získaným oceněním. Nedoložené výsledky nebudou započítány. Vyplněnou přihlášku (včetně
vlastnoručního podpisu) spolu se všemi nutnými dokumenty je možné zaslat i e-mailem. Přihlášením do soutěže souhlasíte se zveřejněním
všech zaslaných údajů pojících se k soutěži.
Adresa pro zasílání:
Ing. Antonín Halla
Absolonova 79
624 00 Brno
e-mail: web@mskao.cz

BODOVACÍ SYSTÉM
O umístění v soutěži rozhoduje bodový zisk.
Získaná ocenění (případně samotná účast na výstavě) jsou bodově hodnoceny dle následujících
tabulek. Bodový zisk z jedné výstavy představuje matematický součet jednotlivých bodů podle
získaných ocenění. Bodový zisk z celé výstavní
sezóny představuje matematický součet získaných bodů ze všech započítávaných výstav.
Poznámka: Body z každé skupiny (řádek v tabulce) se počítají jednou (například CACIB a CAC
ČMKU = 16 bodů).

KLUBOVÁ SOUTĚŽ PES ROKU
BODOVACÍ TABULKY

III. Klubové a speciální výstavy (se zadáváním CAC)
mimo výstav pořádaných klubem MSKAO

I. Oblastní a krajské výstavy (bez zadávání CAC)
a) Známka výborný

2 body

b) Pořadí I. - IV.

I. - 4 body, II. - 3 body,
III. - 2 body, IV. - 1 bod

c) Vítěz třídy

4 body

d) Krajský, oblastní vítěz

5 bodů

e) Vítěz plemene ( BOB )1)

5 bodů

f) BIS mladý, BIS veterán - dle
počtu udělovaných pořadí

Podle počtu udělovaných pořadí 5 až 1
body.

g) Vítěz skupiny F.C.I. (BIG)

Podle počtu udělovaných pořadí 8 až 4
body

h) Nejkrásnější pes výstavy (BIS)

Podle počtu udělovaných pořadí 10 až 6
bodů

2)
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1)Vítěz plemene se započítává pouze tehdy, je-li zapsán v PP nebo v
posudku.
2) BIG ze započítává tehdy, pokud se na výstavě vyhlašuje a lze tento
zisk dokázat (např. oficiální výsledky organizátora). Užší výběr v soutěži BIS se nepovažuje za BIG!

II. Národní výstavy (se zadáváním CAC)
a) výborný

4 body

b) pořadí I. - IV.

I. - 8 bodů, II. - 7 bodů,
III. - 6 bodů, IV. - 5
bodů

c) CAC, CWC, CACA, CAJC, veterán CAC apod. 1)

8 bodů

d) Res.CAC, Res. veterán CAC
apod. 1)

6 bodů

e) Národní vítěz, Nejlepší pes/
fena, BOS, CAC ČMKU 1)

10 bodů

f) Best of Junior (BOJ), Best of
veteran (BOV)

8 bodů

g) Vítěz plemene (BOB)

10 bodů

h) BIS (BOD) veterán (podle
počtu udělovaných míst - 1. až
5. místo)

15-14-13-12-11 bodů

i) Vítěz skupiny F.C.I. (BIG), Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG)
(podle počtu udělovaných míst
- 1. až 5. místo)

15-14-13-12-11 bodů

a) výborný

5 body

b) pořadí I. - IV.

I. - 10 bodů, II. - 9
bodů, III. - 8 bodů, IV. 7 bodů

c) CAC, CWC, CACA, CAJC, veterán CAC apod. 1)

9 bodů

e) Res.CAC, Res. veterán CAC
apod. 1)

7 bodů

d) Klubový vítěz, Vítěz speciální
13 bodů
výstavy, Nejlepší pes/fena, BOS 1)
f) Best of Junior (BOJ), Best of
veteran (BOV),

9 bodů

g) Vítěz plemene (BOB)

15 bodů

h) BIS (BOD) veterán (podle
počtu udělovaných míst - 1. až
5. místo)

20-19-18-17-16 bodů

i) Vítěz skupiny F.C.I. (BIG), Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG)
(podle počtu udělovaných míst
– 1. až 5. místo)

20-19-18-17-16 bodů

j) Vítěz dne (BOD), Juniorský
vítěz dne (JBOD)

20 bodů 2)

k) Vítěz výstavy (BIS), Juniorský vítěz
výstavy (JBIS) (podle počtu udělo30-28-26-24-22 bodů
vaných pořadí - 1. až 5. místo)
Tabulkou III se hodnotí klubové výstavy, speciální výstavy a ostatní výstavy pořádané chovatelskými kluby všech států F.C.I., kde se zadává CAC
nebo titul obdobný pro danou zemi. Výstavy pořádané Moravskoslezským klubem anglických ohařů se hodnotí podle jiné tabulky - tab.VIII.
1) Další tituly odpovídající uvedeným adekvátní v dané zemi
2) Pokud je zadáváno více psů do pořadí, vždy je každé následující
pořadí bodováno o jeden bod méně jak předcházející
IV. Mezinárodní výstavy (zadávání titulu CACIB)
a) výborný

6 bodů

b) pořadí I. - IV.

I. - 12 bodů, II. - 11 bodů,
III. - 10 bodů, IV. 9 - bodů

c) CAC, CWC, CACA, CAJC, veterán
CAC apod. 1)

10 bodů

d) Res.CAC, res. veterán CAC apod. 1)

8 bodů

e) Best of Junior (BOJ), Best of veteran (BOV) 1)

10 bodů

f) CACIB, CAC ČMKU1)

16 bodů

g) Res.CACIB

12 bodů

j) Vítěz dne (BOD), Juniorský
vítěz dne (JBOD)

15 bodů 2)

h) Vítěz plemene (BOB)

20 bodů

k) Vítěz výstavy (BIS), Juniorský
vítěz výstavy (JBIS) (podle počtu
udělovaných pořadí - 1. až 5.
místo)

25-23-21-19-17 bodů

i) Vítěz skupiny F.C.I. (BIG), Juniorský
vítěz skupiny FCI (JBIG) (podle počtu
udělovaných míst – 1. až 5. místo)

25-24-23-22-21 bodů

j) BIS (BOD) veterán
(podle počtu udělovaných míst – 1.
až 5. místo)

25-24-23-22-21 bodů

k) Vítěz dne (BOD), Juniorský vítěz
dne (JBOD)

25 bodů 2)

l) Vítěz výstavy (BIS), Juniorský
vítěz výstavy (JBIS) (podle počtu
udělovaných pořadí)

40-38-36-34 bodů

Pod pojmem národní výstava rozumíme výstavy všech států F.C.I. se zadáváním
CAC, CWC apod., které nemají statut mezinárodních výstav. Ocenění musí být zapsáno v PP nebo posudku.
1) Další tituly odpovídající uvedeným adekvátní v dané zemi
2) Pokud je zadáváno více psů do pořadí, vždy je každé následující pořadí
bodováno o jeden bod méně jak předcházející

1) Další tituly odpovídající uvedeným adekvátní v dané zemi
2) Pokud je zadáváno více psů do pořadí, vždy je každé následující
pořadí bodováno o jeden bod méně jak předcházející
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V. Evropská výstava FCI, Světová výstava FCI
a) účast na Evropské výstavě,
Světové výstavě

15 bodů

b) výborný
c) pořadí I. - IV.

a) účast na výstavě tohoto typu

30 bodů

8 bodů

b) výborný

10 bodů

I. - 18 bodů, II. - 17
bodů, III. - 16 bodů, IV. 15 bodů

c) pořadí I. - V.

30 až 26 bodů

d) CAJC, Vítěz třídy mladých,
CAC, Vítěz třídy 1)

20 bodů

e) Res.CAC, res. veterán CAC
apod. 1)

8 bodů

f) Best of Junior (BOJ), Best of
Veteran (BOV) 1)

30 bodů

g) Nejlepší pes/fena, BOS 1)

40 bodů

d) CAC, CWC, CACA, CAJC, vete15 bodů
rán CAC apod. 1)
e) Res.CAC, res. veterán CAC
apod. 1)

VII. Výstavy pořádané FCI partnerskými organizacemi
(obdobné výstavám evropským a světovým)

10 bodů

f) Best of Junior (BOJ) Evropský
vítěz mladých, Světový vítěz
mladých, Best of veteran (BOV),
Evropský vítěz veterán, Světový
vítěz veterán 1)

25 bodů

70 - 65 - 60 - 55 - 50
bodů

g) CACIB, Evropský vítěz, Světový vítěz 1)

h) Vítěz skupiny (BIG), Juniorský vítěz skupiny (JBIG) (podle
počtu udělovaných míst - 1. až
5. místo)

30 bodů

h) Res.CACIB

20 bodů

70 - 65 - 60 - 55 - 50
bodů

i) Vítěz plemene (BOB)

35 bodů

i) BIS (BOD) veterán (podle
počtu udělovaných míst – 1. až
5. místo)
j) Vítěz dne (BOD), Juniorský
vítěz dne (JBOD)

70 bodů 2)

k) Vítěz výstavy (BIS), Juniorský
vítěz výstavy (JBIS)

150 - 140 - 130 - 120 110 bodů

j) Vítěz skupiny F.C.I. (BIG), Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG)
(podle počtu udělovaných míst
- 1. až 5. místo)

50 - 47- 44 - 41 - 38
bodů

k) BIS (BOD) veterán (podle
počtu udělovaných míst – 1. až
5. místo)

50 - 47- 44 - 41 - 38
bodů

l) Vítěz dne (BOD), Juniorský
vítěz dne (JBOD)

50 bodů 2)

m) Vítěz výstavy (BIS), Juniorský
100 - 95 - 90 - 85 - 80
vítěz výstavy (JBIS) (podle počtu
bodů
udělovaných pořadí)
1) Další tituly odpovídající uvedeným adekvátní v dané zemi
2) Pokud je zadáváno více psů do pořadí, vždy je každé následující
pořadí bodováno o jeden bod méně jak předcházející

VI. Soutěž Šampión šampiónů ČR a Victoria Winner SK
a) účast na Soutěži Šampion
Šampionů, Victoria Winner SK

10 bodů

b) Soutěž Šampión šampiónů ČR a Victoria Winner SK se boduje
stejně jako mezinárodní výstava.

Do této skupiny patří výstavy pořádané FCI partnerskými organizacemi (např. Cruft’s, Eukanuba Cup, Westmister Show, apod.), které jsou
svým charakterem a prestiží srovnatelné s výstavami evropskými a
světovými. V případě nejasnosti rozhoduje o tom, zda výstava spadá
do této skupiny, výbor. Pokud je pes vystavován v jeden den ve více
třídách (v souladu s výstavním řádem dané země), započítává se
výsledek z každé třídy samostatně. Ocenění musí být zapsáno V PP
nebo posudku
1) Další tituly odpovídající uvedeným adekvátní v dané zemi
2) Pokud je zadáváno více psů do pořadí, vždy je každé následující
pořadí bodováno o jeden bod méně jak předcházející.

VIII. Klubová výstava MSKAO, Speciální výstava MSKAO
a další výstavy pořádané MSKAO
a) účast na výstavách pořádaných MSKAO

30 bodů

b) výborný

8 body

c) pořadí I. - IV.

I. - 18 bodů, II. - 17
bodů, III. - 16 bodů, IV. 15 bodů

d) CAC, CAJC

15 bodů

e) Klubový vítěz, Vítěz speciální
výstavy

20 bodů

f) Res.CAC

12 bodů

g) Nejlepší mladý plemene (BOJ),
16 bodů
Nejlepší veterán plemene (BOV)
h) Vítěz plemene (BOB)

30 bodů

i) Nejlepší junior výstavy, Nejlepší pracovní pes výstavy, Nejlepší 40 bodů
veterán výstavy
j) Skupinová soutěž Nejlepší pár
výstavy, Nejlepší chovatelská
skupina výstavy 1)

30 - 25 - 20 - 18 - 16
bodů

k) Vítěz výstavy (BIS)

60 bodů

1) Majitel musí prokázat účast jedince v této soutěži.
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