Makáč roku – ocenění, které se zvlášť uděluje nejlepšímu psovi a feně za body získané za zkoušky
z výkonu a závody (akce mohou být konané i mimo ČR).
Hodnocení se provádí za jedno výstavní období( od klubové výstavy po klubovou výstavu).
Uzávěrka pro posílání kopií dokladů o zkouškách a závodech je 1.8., do tohoto období se ještě
započítávají zkoušky sloţené na výcvikovém táboře(bývají kolem 3.8.), později konané akce jsou
počítány do dalšího roku. Akce je přístupná pouze pro BŠO. a majitel psa či feny musí být členem
KBO. Chovnost jedince zde nemá ţádný vliv. Kopie důvěryhodných dokladů o vykonané
zkoušce, či absolvovaném závodu se zasílají *určené osobě. Všechny doklady musí mít podpis
rozhodčího a razítko pořádající organizace, dále datum a místo konání a podle čeho se zkouška
nebo závod konal, umístění nebo zadaná známka. Počítání bodů se provádí podle tabulky pro tyto
účely určené. Startem na Malém mistrovství BŠO a jakémkoliv jiném mistrovství se takto získané
body násobí 3x. Vyhlášení tohoto prestiţního klubového titulu se provádí výhradně na klubové
výstavě po ukončení soutěţí a je ohodnoceno diplomem, pohárem a zveřejněním ve zpravodaji.
Titul se neuvádí do PP ani u případného potomstva. Ceny za soutěţe nejsou nárokové
Mistr ve výkonu – ocenění se uděluje jedinci, který získal 1000 bodů za složené zkoušky a
absolvované závody.
Pro toto bodování je stanovena tabulka. Získání bodů pro udělení titulu není omezeno časově.
Akce je přístupná pouze pro BŠO s PP a majitel psa či feny musí být členem KBO. Chovnost
jedince zde nemá ţádný vliv. Kopie důvěryhodných dokladů o vykonané zkoušce, či
absolvovaném závodu se zasílají * určené osobě. Všechny doklady musí mít podpis rozhodčího a
razítko pořádající organizace, dále datum a místo konání a podle čeho se zkouška nebo závod
konal, umístění nebo zadaná známka.Startem na Malém mistrovství BŠO a jakémkoliv jiném
mistrovství se získané body násobí 3x. Vyhlášení tohoto prestiţního klubového titulu se provádí
výhradně na klubové výstavě po ukončení soutěţí a je ohodnoceno diplomem, pohárem a
zveřejněním ve zpravodaji. Titul se neuvádí do PP ani u případného potomstva. Ceny za soutěţe
nejsou nárokové
TOP žebříček pracovní - zde jsou zveřejněni a vedeni všichni jedinci s PP, kteří byli v průběhu
svého života bodováni za složené zkoušky a nebo za účast na závodech, včetně počtu získaných
bodů.
V TOMTO ŢEBŘÍČKU ZŮSTÁVAJÍ I POKUD JIŢ NEJSOU NA ŢIVU A NEBO POKUD
JEJICH MAJITELÉ V SOUČASNOSTI NEJSOU ČLENY KLUBU. JEDNOTLIVCI JSOU ZDE
ŘAZENI PODLE POČTU DOSAŢENÝCH BODŮ. BODY JSOU ZÍSKÁVÁNY STEJNĚ JAKO
V PŘÍPADĚ BODOVÁNÍ MISTRA VE VÝKONU, JEN SE SČÍTAJÍ ZA CELÝ DOSAVADNÍ
ŢIVOT PSA. V DOBĚ ZÍSKÁNÍ BODŮ MUSÍ BÝT MAJITEL PSA ČLENEM KLUBU

