
Žiadosť na udelenie  WUT-Championátov  

Meno psa: 

Plemenná kniha a číslo:   

Dátum narodenia:  

Pohlavie:                                    Pes Suka   

Veľkosť:                                      Trpaslík rálik  

Druh srsti:                                  rátka Hrubá Dlhá  

  

Chovateľ: 

Adresa:   

  

Majiteľ:   

Adresa:   

Email:   

Krajina:   

  

-Jugend-Ausstellungs-Champion – výstavný šampión mladých  

 4 čakateľstvá v triede mladých (9 až 18 mesiacov), v minimálne 2 rôznych krajinách, od minimálne 3 

rôznych rozhodcov. Jedno čakateľstvo možno nahradiť skúškou hlasitosti na stope-, v sliedení-, 

duričskou- (vrátane hľadania a odvahy na diviaka), všestrannou-, farbiarskou- alebo skúškou pod 

zemou (vrátane skúšky s vytiahnutím králika, alebo brlohárením na králika)  

  

-Ausstellungs-Champion  - výstavný šampión 

 4 čakateľstvá vo všetkých triedach dospelých, ), v minimálne 2 rôznych krajinách, od minimálne 3 

rôznych rozhodcov. Medzi prvým a posledným čakateľstvom musí byť doba 12 mesiacov a 1 deň. 

K tomu doklad o absolvovanej skúške hlasitosti na stope-, v sliedení-, duričskej- (vrátane hľadania 

a odvahy na diviaka), všestrannej-, farbiarskej- alebo skúšky pod zemou (vrátane skúšky 

s vytiahnutím králika, alebo brlohárením na králika) 

 

-Veteranen-Champion  - šampión veteránov 

Čakateľstvá je možné získať až po dovŕšení ôsmeho roku veku. 3 čakateľstvá v minimálne 2 rôznych 

krajinách, od minimálne 2 rôznych rozhodcov. K tomu doklad o absolvovanej skúške hlasitosti na 

stope-, v sliedení-, duričskej- (vrátane hľadania a odvahy na diviaka), všestrannej-, farbiarskej- alebo 

skúšky pod zemou (vrátane skúšky s vytiahnutím králika, alebo brlohárením na králika) 

 

-Working-Champion – pracovný šampión  

Úspešne absolvovaná CACIT-skúška (FCI) alebo úspešne absolvovaná skúška  Großer Preis der 

Erdhunde (GPE) a skúška Vielseitigkeitsprüfung (Vp) v 1. Cene alebo skúška Vollgebrauchsprüfung 

(VGP) alebo porovnateľná skúška (povolená WUT). Skúšky musia byť zložené v dvoch rôznych 

krajinách. K tomu 2 ocenenia z medzinárodných výstav, minimálne veľmi dobrá, od 2 rôznych 

rozhodcov, v 2 rôznych krajinách, v triede strednej alebo otvorenej alebo pracovnej alebo šampiónov 

bez časového obmedzenia.  

  

 



  

WUT-Jugend-Champion / WUT-Ausstellungs-Champion / WUT-Veteranen-Champion  

Anwartschaft* Datum Richter Land –  

- čakateľstvá – dátum – rozhodca - krajina      

     

        

Jagdgebrauchsprüfung* Datum Richterobmann Land   

- skúšky poľovnej upotrebiteľnosti – dátum – rozhodca- krajina    

  

WUT-Working-Champion  - pracovný šampión 

Prüfungen* Datum Richter Land  

- skúška – dátum – rozhodca- krajina 

     

Formwerte von Internationalen Rassehunde-Ausstellungen*  

Datum Richter Land – ocenenia z medzinárodných výstav – dátum – rozhodca - krajina 

     

     

*) Gemäß Reglement Internationale oder Nationale Ausstellung mit CAC- oder CACIB Vergabe.    Bitte 

Nachweise der Ausstellungsberichte/Prüfungsberichte/Urkunden beifügen  

Výstavy medzinárodné alebo celoštátne so zadávaním CAC alebo CACIB. Prosíme doložiť hodnotenie 

výstavný posudok, rozhodcovskú tabuľku a pod. 

 

Gebühren WUT-Jugend-Champion/Poplatok šampión mladých  20,00 € WUT-Ausstellungs-

Champion/Poplatok výstavný šampión 20,00 € WUT-Veteranen-Champion/Poplatok šampión 

veteránov  20,00 €,  WUT-Working-Champion/Poplatok pracovný šampión  20,00 €.  

  

Wir bitten um Überweisung auf das nachstehend genannte Konto/ Poplatky prosíme uhradiť na účet:  

  

Welt Union Teckel - Sparkasse Duisburg - IBAN: DE47 3505 0000 0200 087997  SWIFT-BIC: 

DUISDE33XXX  

  

  

Datum     Unterschrift des WUT Mitgliedlandes / Dátum a podpis klubu- člena WUT  

  

  

  

Den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag bitte zurück an/Vyplnenú a podpísanú 

žiadosť s prílohami pošlite na:  

 


