
KLUBOVÁ SOUTĚŽ CANE CORSO KLUB ČESKÁ REPUBLIKA, Z.S. 

 
 
Titul Klubový vítěz 
 
Titul Klubový vítěz může získat pouze jedinec, jehož majitel je členem Cane Corso klubu Česká 
republika, z.s. (dále jen „Klub“).  
 
O titul Klubový vítěz soutěží jedinci z mezitřídy, třídy otevřené, třídy pracovní, třídy vítězů a třídy 
čestné, kteří se v soutěži o nejlepšího dospělého psa/fenu umístili v jednotlivých třídách první v pořadí 
a obdrželi čekatelství CAC.  

 
1. V případě, že v soutěži o nejlepšího dospělého psa/fenu vybere rozhodčí jako nejlepšího psa/fenu 

jedince, jehož majitel je členem Klubu, získá tento jedinec automaticky titul Klubový vítěz. 
 

2. V případě, že v soutěži o nejlepšího dospělého psa/fenu vybere rozhodčí jako nejlepšího psa/fenu 
jedince, jehož majitel není členem Klubu, tento jedinec titul Klubový vítěz nezíská a následuje druhé 
kolo soutěže o titul Klubový vítěz.  
 
Druhého kola soutěže o titul Klubový vítěz se účastní pouze jedinci, jejichž majitel je členem Klubu, 
a zároveň se jedná: 
 
a) o jedince, kteří se v soutěži o nejlepšího dospělého psa/fenu umístili v jednotlivých třídách 

první v pořadí a obdrželi čekatelství CAC, 
 
b) o jedince, který obdržel čekatelství Res. CAC a umístil se v soutěži o nejlepšího dospělého 

psa/fenu druhý v pořadí ve třídě, v níž se na prvním místě umístil vítěz soutěže o nejlepšího 
dospělého psa/fenu. 

 
V případě, že žádný jedinec nesplňuje podmínky pro účast ve druhém kole soutěže o titul Klubový 
vítěz, druhé kolo soutěže o titul Klubový vítěz se nekoná a titul Klubový vítěz se neudělí. 

 
 
Titul Klubový vítěz mladých 
 
Titul Klubový vítěz mladých získá pouze jedinec, jehož majitel je členem Klubu, který se v soutěži o 
nejlepšího mladého psa/fenu umístil první v pořadí a obdržel čekatelství CAJC. 
 
Pokud se v soutěži o nejlepšího mladého psa/fenu jako první v pořadí umístí jedinec, jehož majitel není 
členem Klubu, je plně v kompetenci rozhodčího, zda titul Klubový vítěz mladých udělí jinému jedinci, 
či zda jej neudělí vůbec. 
 
 
Titul BOJ 
 
O titul BOJ soutěží jedinci, kteří se v soutěži o nejlepšího mladého psa/fenu umístili první v pořadí a 
obdrželi čekatelství CAJC.  
 
 
Titul BOB, BOS 
 
O titul BOB soutěží jedinci, kteří se stali vítězi soutěže o nejlepšího dospělého psa/fenu a obdrželi 

čekatelství CAC, a dále jedinci, kteří se stali vítězi soutěže o nejlepšího mladého psa/fenu a obdrželi 

čekatelství CAJC. 


