Kampioen worden in de verschillende landen.
Champion werden in den verschiedenen Làndern.
Champion in different countrys.
Internationaal kampioen.
Een CACIB wordt gegeven aan de beste reu en teef van het ras op CACIB shows.
Alle klassen nemen hieraan deel, behalve de jeugd klasse.
Men heeft 4 CACIB nodig uit 3 verschillende landen
Hiervan mogen 2 kaarten uit eigen land zijn, of uit het land van herkomst, voor onze rassen is
dat Duitsland.
Tussen de 1e en 4e CACIB kaart moet 1jaar en 1 dag liggen.
België
Men heeft 4 CAC nodig, De CAC wordt gegeven zoals het CACIB, Brussel telt dubbel.
Tussen de 1e en 4e behaalde CAC moet 1 jaar en 1 dag liggen.
Denemarken .
3x CAC in Jeugd/Tussen/ of Openklas. niet in de Kampioensklas.
Geen tijdslimiet.
In de Kampioensklas ingeschreven, loopt men alleen mee voor het CACIB.
Duitsland-Duits PSK kampioen.
In ieder klasse wordt een CAC gegeven aan 1 uitmuntend.
Men heeft 5 CAC nodig van KSA of CAC- CACIB shows van 4 verschillende keurmeesters
en de SA kaart, die men 1x per jaar kan halen met Uitmuntend op de `Jahressiegerauslese`
show.
Of: 6x CAC van KSAof CAC-CACIB shows en van 6 verschillende keurmeesters.
Tussen de 1e en 5e behaalde CAC, moet 1 jaar en 1 dag liggen.
Duitsland-VDH Duits kampioen.
In iedere klasse wordt een CAC gegeven aan 1 uitmuntend.
Men heeft 5 CAC nodig, waarvan er 3 behaald zijn op CACIB of Nationale Tentoonstelling.
Op de Bundessieger en Europasieger show, telt de CAC dubbel.
Tussen de 1e en 5e behaalde CAC moet 1 jaar en 1 dag liggen.
Frankrijk.
Men heeft 4 CAC nodig, die gegeven wordt zoals het CACIB
Een CAC heeft men nodig van de “Speciale”of de “Speciale”Clubmatch.
Hongarije.
Men heeft 4 CAC nodig onder 3 verschillende keurmeesters
Hongaars Show kampioen.
Men heeft 6 CAC nodig, 3 x van CACIB shows en 3 x CAC nationaal,
Dan nog 1x BOB = :
Grand Champion

Luxemburg
In de Jeugdklasse 1Uitmuntend is Luxemburgs kampioen
In de kampioensklasse 1U- is Luxemburgs kampioen.
2 x CAC is ook Luxemburgs kampioen.
Nederland
Men heeft 4 CAC nodig. De CAC wordt gegeven zoals het CACIB. De hond moet bij de
laatst behaalde CAC -27 maanden oud zijn.
Als men al 4 CAC heeft, is een reserve CAC vol;doende.
Winner Amsterdam en de Kampioensclubmatch( bij voldoende aantal honden) telt dubbel.
4 x reserve CAC telt voor 1 CAC.
Oostenrijk
Men heft 4 x CAC nodig, plus een jaar en een dag.
Jeugdkampioen,: 3x U1, 1x mag uit de Openklasse.
Spanje
Men heeft 3 CAC nodig en 1x Obligatore = Madrid
Zweden.
Is men al kampioen, dan 1 CAC halen, maar niet in de kampioensklas.
Of 3x CAC in de Jeugd/Tussen/ of openklas.
De hond moet 24 maanden oud zijn.
In de Kampioensklas ingeschreven, loopt men alleen voor het CACIB.
Wereldkampioen
1 Uitmuntend in de Jeugdklasse = Jeugdwereldkampioen.
1 Uitmutend in de veteranenklasse = Veteranenwereldkampioen
De beste reu of teef gekozen uit de Tussen-Open- of Kampioensklasse is: Wereldkampioen.

