
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

    
 
 

        JOKER USZKÁR KLUB 
                                        

       "KLUB CHAMPION", "JUNIOR KLUB CHAMPION", 
      GRAND KLUB CHAMPION” ”VETERAN KLUB CHAMPION” 

            
 

A következő címek elérésének nem feltétele a Joker Uszkár Klub tagság. 
 
JUK JUNIOR KLUB CHAMPION 
oklevél 
Teljesítésének feltétele 9-18 hónapos kor között kapott 3 HPJ, amelyek közül kettőt a 
JUK által rendezett kiállításon, és további egyet Magyarországon a MEOESZ vagy 
tagszervezetei által rendezett kiállításon kell elérni minimum két különböző bírótól. 1 
HPJ helyettesíthető CAC címmel abban az esetben ha a kutya a CAC cím megszerzésénél 
még nem töltötte be a 18 hónapos kort. 
 
JUK KLUB CHAMPION 
oklevél 
Teljesítésének feltétele növendék-, nyílt-, vagy champion osztályban elért 4 CAC cím, amelyek 
közül kettőt a JUK által rendezett kiállításon, legalább egyet CACIB címet kiadó kiállításon, a 
fennmaradó címet pedig bármely CAC címet kiadó kiállításon kell megszerezni minimum három 
különböző bírótól.*A feltételek teljesítése nincs határidőhöz kötve. 
* A Klub Champion címmel rendelkező kutya a hazai nemzeti CAC kiállításokon és az adott klub 
által rendezett   kiállításokon nevezhető champion osztályba, CACIB címet kiadó kiállításon való 
részvételre champion osztályban nem jogosít. 
 
JUK GRAND KLUB CHAMPION 

oklevél 
A JUK CLUB CHAMPION cím birtokában champion osztályban elért három győztes cím, 
amelyek a JUK által rendezett kiállításon kell elérnie, minimum 2 különböző bírótól. 
*A feltételek teljesítése nincs határidőhöz kötve. 
* A Klub Champion címmel rendelkező kutya a hazai nemzeti CAC kiállításokon és az adott klub 
által rendezett kiállításokon nevezhető champion osztályba, CACIB címet kiadó kiállításon való 
részvételre champion osztályban nem jogosít. 
 
JUK VETERÁN KLUB CHAMPION 
oklevél 
Veterán osztályban szerzett három CAC cím, amelyek közül kettőt a JUK által rendezett 
kiállításon, és további egyet Magyarországon a MEOESZ vagy tagszervezetei által rendezett 
CACIB kiállításon kell elérnie, minimum kettő különböző bírótól. 
A Veterán Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez 
*A feltételek teljesítése nincs határidőhöz kötve. 
 
 
Champion címek ügyintézésének menete: 
Kiváltását a JUK posta címén, e-mail címén vagy a rendezvényén kell kezdeményezni.  

A champion diploma díja: 2000,- Ft, külföldieknek 15,- Euro. 
A Champion cím kiváltásához szükségesek a következő dokumentumok: 
A champion címet elért kutya törzskönyv másolata, a champion cím elérését bizonyító 
bírálati lapok és a kitöltött champion bizonyítvány igénylő lap. 
 
A Klub Champion cím felvezethető az FCI törzskönyvezési adatbázisba. 

 


