
Změny a novinky
ve výstavách VDH od 1. července 2004  (zdroj „Unser Pudel“ č. 3/2004)

Představenstvo VDH schválilo nová ustanovení o ud ělování titulu „N ěmecký 
šampión (VDH)":

Přechodná ustanovení
Pro všechny psy, kte ří získali alespo ň 1 čekatelství do 01.07.2004, platí stará 
ustanovení o ud ělování titul ů (viz *).

Minimální časový odstup 12 měsíců nezměněno!
Nejméně 3 různí rozhodčí nezměněno!

(*) 4 čekatelství, z toho minimálně 2 na 
mezinárodních nebo národních 
chovatelských výstavách, max. 2 
čekatelství na speciálních 
chovatelských výstavách 

5 čekatelství, z toho
 • minimáln ě 1 čekatelství na spolkové 
chovatelské výstav ě vítězů VDH-nebo na 
výstav ě evropských vít ězů VDH 
• nejmén ě 2 čekatelství na mezinárodních 
nebo národních chovatelských výstavách 
(nepočítá se spolková a evropská výstava 
vítězů VDH)
 • max. 2 čekatelství na speciálních 
chovatelských výstavách 

V otevřené třídě, třídě šampionů a 
běžných psů v soutěži 

Krom ě toho: mezit řída pro psy ve stá ří  
5-24 měsíců bez dalších požadavk ů 

stávající nové (od 01 .07.2004)

Dále nám představenstvo VDH sdělilo, že změnilo předpisy pro udělování čekatelství na 
titul „Německý šampion  (VDH)  od 01.01.2005 pro plemeno pudlů. Od 01.01.2005 platí 
následující úprava:

Od 01.01.2005 budou určována čekatelství na titul „Německý šampion (VDH)" pro 
plemeno pudlů v mezitřídě, třídě šampionů a otevřené třídě na výstavách následovně:
• velký pudl bílý/hnědý/černý společně
• velký pudl aprikot/stříbrný společně
• střední pudl bílý/hnědý/černý společně
• střední pudl aprikot/stříbrný společně
• trpasličí pudl bílý/hnědý/černý společně
• trpasličí pudl aprikot/stříbrný společně
• toypudl všechny barvy společně

Původní úprava do 31.12.2004 pro ud ělování čekatelství na titul „N ěmecký 
šampion (VDH)":
Udělování čekatelství ve třídě šampion a otevřené třídě (od 1.7.2004 také v mezitřídě) 
psům a fenám, kteří se umístili na prvním místě:
• velký pudl bílý/hnědý/černý, aprikot/stříbrný
• střední pudl bílý/hnědý/černý, aprikot/stříbrný
• trpasličí pudl bílý/hnědý/černý, aprikot/stříbrný
• toypudl všechny barvy společně

pokud byla udělena nejvyšší známka za vzhled.

2.  Zavedení nového titulu„N ěmecký šampion veterán (VDH)"

Po zavedení třídy veteránů na mezinárodních a národních výstavách od 01.07.2004 
rozhodlo představenstvo VDH o zavedení nového titulu „Německý šampion veterán 
(VDH)". Podmínky pro udělení tohoto titulu jsou následující:

• Titul „Německý šampion (VDH)" bude od 01.07.2004 zaveden v soutěžích.
• Udělování čekatelství pouze ve třídě veteránů (pro psy starší 8 let bez dalších podmínek) 

na  mezinárodních a národních chovatelských výstavách psům a fenám, kteří se umístili 
na prvním místě.
Psi nedostanou žádnou známku; budou pouze umístěni. Mezi psi a fenami, které se 



umístili na prvním místě se vybere „Nejlepší veterán plemena“. Nejlepší veterán plemena 
se zúčastní soutěže BOB.

• Pes a fena na druhém místě obdrží náhradní čekatelství.
• Titul „Německý šampion - veterán (VDH)" bude udělen, jestliže budou prokázána

- nejméně tři čekatelství
- bez časového omezení
- od minimálně dvou různých rozhodčích.

3.  Zavedení nového titulu „N ěmecký mladý šampion (VDH)"

Představenstvo VDH rozhodlo o zavedení dalšího nového titulu „Německý mladý 
šampion (VDH)". Podmínky pro udělení titulu jsou následující:

• Titul „Německý mladý šampion (VDH)" bude udělován od 01.07.2004 
• Udělování čekatelství pouze ve třídě mladých psů na národních a mezinárodních 

výstavách psům a fenám, kteří se umístili na prvních místech, pokud obdrželi nejvyšší 
známku.

• Psům a fenám na druhém místě bude uděleno náhradní čekatelství, pokud obdrží 
nejvyšší hodnocení vzhledu.

• Titul „Německý mladý šampion (VDH)" bude udělen, jestliže budou prokázána 

- nejméně tři čekatelství
- bez časového omezení
- od minimálně dvou různých rozhodčích

4. Nová úprava „P řihlášky do t řídy šampion ů na mezinárodních a národních 
výstavách v N ěmecku"
Tato změna se týká § 16 č. 6 řádu chovatelských výstav VDH:

• Platí od 01.01.2005
• K přihlášení do třídy šampionů neopravňují tituly „Světový vítěz FCI" a „Evropský vítěz 

FCI".
• K přihlášení do třídy šampionů opravňují tituly „Spolkový vítěz VDH" a „Evropský vítěz 

VDH" spolu s důkazem čekatelství na titul šampiona na jiné výstavě.

Aktuality VDH (zdroj „Unser Pudel č. 5/2004)

Ustanovení o ud ělení titulu „N ěmecký šampion (VDH)"
Představenstvo VDH na svém zasedání dne 02 /03 srpna 2004 ještě jednou změnilo 
ustanovení o udělování titulu Německý šampión (VDH). Odpadá povinné čekatelství na 
výstavě titulů v Dortmundu, čekatelství získaná na této výstavě budou počítána dvakrát a 
náhradní čekatelství jako normální čekatelství. Podrobnosti rozhodnutí představenstva VDH.

Nově od 01 09 2004
• 5 čekatelství z toho
- min. 3 čekatelství na mezinárodních nebo národních výstavách 
- max. 2 čekatelství na speciálních výstavách
Čekatelství na Spolkové výstavě vítězů VDH a na Evropské výstavě vítězů –platí 
dvojnásobně. Kromě toho náhradní čekatelství na těchto výstavách budou pokládána za 
normální čekatelství 

• Přechodná ustanovení
Pro psy, kteří získali min. 1 čekatelství před 01 09 2004 platí původní ustanovení o 
udělování čekatelství.

Udělování čekatelství
Pouze v otevřené třídě, mezitřídě, třídě šampionů a užitných psů, podle možnosti odděleně psi 
a feny – min. stáří 15 měsíců – Čekatelství se uděluje podle uvážení rozhodčího. Psovi a feně 
stejné třídy s umístěním na 2. místě je možné udělit náhradní čekatelství. Náhradní čekatelství 
je možné změnit na čekatelství, jestliže v den výstavy má pes-čekatel již titul Německý 
šampion (VDH). Právní nárok na čekatelství nebo udělení titulu neexistuje.

Tituly.
Titul „Německý šampion (VDH)" bude udělován plemenným psům, jestliže byli 5x navrženi na 



čekatelství na titul „Německý šampion (VDH)“ (z toho musí být získána minimálně 3 
čekatelství na mezinárodních a národních výstavách, kromě toho musí pět čekatelství 
pocházet od minimálně 3 rozhodčích). Čekatelství získané na výstavě Spolkový vítěz VDH a 
na výstavě Evropský vítěz VHD se počítají dvakrát a kromě toho náhradní čekatelství získané 
na těchto výstavách se hodnotí jako normální čekatelství, i když nedojde k převodu na 
čekatelství - v případě, že v den výstavy měl pes – čekatel má již titul „Německý šampion 
(VDH)“. Mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout 12 měsíců. Titul „Německý 
šampion (VDH)“ může být udělen jednomu psovi pouze jednou. Titul „Německý šampion 
(VDH)“  opravňuje k účasti v třídě šampion na všech výstavách v zahraničí i v tuzemsku 

Přechodná ustanovení:
Jestliže pes získal alespoň jedno čekatelství do01 09 204, platí původní ustanovení o 
udělování titulu (čtyři čekatelství, z toho 2 na mezinárodních nebo národních výstavách). 
V tomto případě se počítá čekatelství získané před 01 09 2004 na výstavě Spolkový vítěz 
nebo Evropský vítěz VDH pouze jednou a náhradní čekatelství se nezapočítává.

Přiznání titulu „N ěmecký šampion (VDH)"
Žádost může podat majitel psa. Jestliže dojde ke změně majitele během čekací doby, 
čekatelství přechází spolu se psem na nového majitele.

Pro p řiznání titulu je nutné p ředložit pobo čce VDH následující doklady:
• Pět původních karet čekatelství příp. od 01 01 2005 kopii standardizované zprávy 
rozhodčího s uvedením udělených čekatelství na národních nebo mezinárodních výstavách 
(podmínky – viz titul)
• Kopii Ahnentafel – nevím, co to znamená.

• Poplatek 35,00 Euro
• Údaje o majiteli včetně adresy (bude uvedeno v diplomu)
Ohledně titulu bude vystaven diplom, jehož kopii je nutno přikládat ke každé přihlášce psa do 
třídy šampion!

Poplatky:
Potvrzení titulu s diplomem 35,00 Euro
Kontrola/potvrzení náhradního čekatelství  10,00 Euro
Ustanovení ohledně udělování titulů byly schváleny představenstvem VDH.
(Platí od 01.09.2004).


