
Udělení titulu Klubový šampion práce 
Titul Klubový šampion práce se uděluje psům a fenám plemene sheltie výhradně v majetku 
členů SHELTIE CLUB CZ za absolvování zkoušek z výkonu a závodů na MR, ME a MS 
v následujících sportovních disciplínách: 

• agility – dle Zkušebního řádu agility ČR 
• poslušnot – dle Národního zkušebního řádu, Zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky 

pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa – stopaře a zkušebních řádů Kynologické 
jednoty ČR 

• obedience – dle Zkušebního řádu & Směrnice pro soutěže obedience ve třídách 1 & 2 & 3 
• dogdancing – dle Závodního a zkušebního řádu dogdancing v České republice 
• pasení – dle Zkušebního řádu pro ZVOP, Zkušebního řádu pro NHAT, Zkušebního řádu pro 

HWT TS a Zkušebního řádu pro IHT TS 
• záchranářské práce – dle Zkušebního řádu Svazu záchranných brigád kynologů ČR 

(Národní zkušební řád SZBK ČR, Mezinárodní zkušební řád IRO, Mezinárodní zkušební řád 
FCI) 

• canisterapie – dle Zkušebního řádu pro zkoušky speciálního výcviku psů pro osoby se 
zdravotním postižením, canisterapii a Testu chování psa na veřejnosti 

Podmínky udělení titulu Klubový šampion práce: 

• pokud je sheltie ve spolumajitelství všichni spolumajitelé musí být členy Klubu 
• akce musí být pořádány organizacemi, které jsou akceptovány FCI 
• absolvování bonitace s následným zařazením do chovu (u jedinců uchovněných v jiných 

zemích není požadována bonitace v ČR, uznáváme chovnost jiných zemí) 
• nárok na zápočet bodů k získání titulu Klubový šampion práce vzniká datem připsání 

členského příspěvku na účet klubu novým členem (i spolumajiteli) 
• udělení titulu je podmíněno získáním 300 bodů u psů a 250 bodů u fen. Body se započítávají 

za výsledky dosažené po 1. 1. 2017, za výsledky dosažené před tímto datem lze započítat 
nejvýše 150 bodů. Body se započítávají bez ohledu na datum složení příslušné zkoušky, za 
každou absolvovanou zkoušku jen jednou. 

• doložení potřebnými doklady (Průkaz původu s vyznačením bonitace, Potvrzení o vykonané 
zkoušce) 

Titul Klubový šampion práce se uděluje jednou ročně u příležitosti konání členské schůze, a 
to na základě žádosti majitele psa či feny zaslané garantovi soutěže a doložené potřebnými 
doklady. Výbor klubu vydá o udělení titulu Klubový šampion práce diplom, na jehož základě 
je titul zapsán do průkazu původu. Diplom bude vydán na členské schůzi. 
Vystavení diplomu „Klubový šampion práce“ je zpoplatněno. 
Žádosti o přidělené titulu zasílejte na: 
email: lenka.bernardova@post.cz 
Tel: 722988148 
Tabulka bodového hodnocení titulu „Klubový šampion práce“ 

Druh akce 1 2 3 4 5 

výborně 20 50 80 - - 

1. místo - - - 150 200 

velmi dobře 15 40 70 - - 
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2. místo - - - 100 150 

dobře 10 30 60 - - 

3. místo - - - 50 100 

uspokojivě 5 20 50 - - 

Uspěl/obstál 20 50 80 - - 

1 

poslušnost BH, ZZO, ZOP, FPr1, STpr1, ZM, ZMMP, ZMP1 

agility A1 

obedience OBZ, OB1 

canisterapie ZK canisterapeutického psa 

dogdancing MD1, HtM1,F1,DwD1 

pasení ZVOP,HWT,IHT1 

záchranářské 
práce 

ZZZ,ZZP1,ZTV1, ZVP1,ZLP1,ZZS1, RH-F E, RH-FL E, RH-T 
E,RH-L E, RH-W E 

2 

poslušnost FPr2, STpr2,  ZMP2 

agility A2 

obedience OB2 

dogdancing MD2, HtM2,F2,DwD2 

pasení IHT2 

záchranářské 
práce 

ZZP2,ZTV2, ZVP2,ZLP2,ZZS2, 
ZZP(C),ZTV(C),ZVP(C),ZLP(C),ZZL,ZPJ, RH-F A, RH-FL A, 
RH-T A,RH-L A, RH-W A 

3 

poslušnost FPr3, STpr3,  ZMP3 

agility A3 

obedience OB3 



dogdancing MD3, HtM3,F3,DwD3 

pasení IHT3 

záchranářské 
práce 

ZZP3,ZTV3, ZVP3,ZLP3,ZZS3, RH-F B, RH-FL B, RH-T 
B,RH-L B, RH-W B 

4 

poslušnost - 

agility MR 

obedience MR 

dogdancing MR 

pasení MR 

záchranářské 
práce 

MR 

5 

poslušnost - 

agility ME, MS 

obedience ME, MS 

dogdancing ME, MS 

pasení ME, MS 

záchranářské 
práce ME, MS 

 


