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FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIONÁT KRÁSY MLADÝCH & VETERÁNOV 
C.I.B.-J & C.I.B.-V 

Pri príležitosti svojho online stretnutia v dňoch 3. – 4. 9. 2020 sa Prezídium FCI rozhodlo vytvoriť 
dva nové tituly Medzinárodného šampióna krásy pre všetky plemená psov (podliehajúcich 
pracovnej skúške alebo nie) prihlásených v triede mladých (od 9 do 18 mesiacov) alebo v triede 
veteránov (od 8 rokov a viac) na medzinárodných výstavách FCI CACIB v súlade s Výstavným 
poriadkom FCI: 

C.I.B.-J 
 

Medzinárodný šampión krásy mladých (Champion International de Beauté Jeune) 
 

C.I.B.-V 
 

Medzinárodný šampión krásy veteránov (Champion International de Beauté Vétéran) 

ZÁKLADNÉ požiadavky pre VŠETKÝCH psov s preukazom o pôvode sú: 
 

C.I.B.-J 
 

Medzinárodný šampión krásy mladých 
(Champion International de Beauté Jeune) 

pre psov s preukazom o pôvode plemien definitívne uznaných FCI v zmysle 
Nomenklatúry FCI, registrovaných v plemennej knihe uznanej FCI (registrácie v 
dodatku plemennej knihy nie sú platné (v súlade s Poriadkom FCI pre udeľovanie 
Medzinárodného šampionáty krásy FCI, úvod)  

• 3 medzinárodné certifikáty z triedy mladých (t.j. trikrát “VÝBORNÝ 1” v triede 
mladých) udelené na FCI medzinárodných CACIB výstavách od 1. augusta 2022 
• v 3 rôznych krajinách 
• od 3 rôznych rozhodcov 

C.I.B.-V 
 

Medzinárodný šampión krásy veteránov 
(Champion International de Beauté Vétéran) 

pre psov s preukazom o pôvode plemien definitívne uznaných FCI v zmysle 
Nomenklatúry FCI, registrovaných v plemennej knihe uznanej FCI (registrácie v 
dodatku plemennej knihy nie sú platné (v súlade s Poriadkom FCI pre udeľovanie 
Medzinárodného šampionáty krásy FCI, úvod) 

• 3 medzinárodné certifikáty z triedy veteránov (t.j. trikrát “VÝBORNÝ 1” v triede 
veteránov) udelené na FCI medzinárodných CACIB výstavách od 1. augusta 2022 
• v 3 rôznych krajinách 
• od 3 rôznych rozhodcov 

 
Osobitnú pozornosť Členov FCI a Zmluvných partnerov by sme chceli upriamiť na nasledujúce: 
 
• výnimky týkajúce sa rozhodcov a počtu krajín udelené sekciám Ázia, Afrika a Oceánia (A2O) / 
Americká a karibská oblasť (A&C) schválené Prezídiom FCI pre titul C.I.B. sa budú tiež brat do 
úvahy: 
→ A2O & A&C: jedna (1) krajina postačuje, ale od 3 rôznych rozhodcov A 3 rôznych národností; 
 
• všetky žiadosti C.I.B.-J a C.I.B.-V titulov musia byť zaslané Ústrediu FCI e-mailom 
(champion@fci.be) VÝHRADNE prostredníctvom NKO. Použitie oficiálneho tu PRILOŽENÉHO 
formulára FCI je pre tento druh žiadosti povinné; 
 
• pes musí byť zapísaný v katalógu výstavy a k žiadosti musí byť priložená kópia dokladov 
odovzdaných vystavovateľovi na výstave potvrdzujúcich, že príslušný pes bol navrhnutý na 
ocenenie „výborný 1“ v triede mladých alebo veteránov. 
 
Poriadok FCI pre udeľovanie Medzinárodného šampionátu krásy FCI bude primerane upravený a 
zaslaný neskôr. 


