
   Základní kynologická organizace Dobříš č. 108 

                     pořádá bonitaci NO 

Datum konání: 20.11.2016 

Delegovaný rozhodčí: Jiří Šiška  

Figurant: Jiří Petrus 

 (trénink  je možný po telefonické dohodě - cena 150,- Kč) 

Program: prezentace od 10.00 do 10.45 hod. 

 zahájení v 11.00 hod. 

Startovné: 400,- Kč 

Startovné zasílejte na účet:     670100-2212640607/6210 

 (do poznámky pro příjemce uveďte jméno psa) 

 

Vyplněnou přihlášku zasílejte na e-mail:  zkodobris@seznam.cz 

Více informací:   702 971 995 

Uzávěrka přihlášek: 13.11.2016 

Povinnosti účastníka: 

Účastníci bonitace jsou povinni dodržovat ustanovení propozic a organizačního výboru. Psovod odpovídá za škody 

způsobené svým psem. Pokud se závodník nedostaví včas k prezentaci, nemůže nastoupit k bonitaci a startovné propadá ve 

prospěch pořadatele. Účast háravých fen je povolena, ale jejich majitelé jsou povinni toto oznámit vedoucímu akce.  

Každý účastník je povinen předložit doklad o zaplacení členství KNO a očkovací průkaz s platným očkováním. 

Průkaz původu psa (feny) a výkonnostní knížku s sebou. 

 

Podmínky účasti: 

-  platné členství majitele psa nebo feny (dále psa) v ČKNO 

- minimální stáří bonitovaného psa 18 měsíců v den provádění bonitace 

- posouzení psa minimálně ve třídě mladých na výstavě pořádané ČKNO, německé a rakouské, uznávaným rozhodčím 

ČKNO, SV a SUCHNO, pes musí být ohodnocen minimálně známkou „DOBRÁ“, od 1.1.2009 je platné posouzení ve 

třídě mladých v tomto roce na uvedených výstavách (posudek z Mezinárodních a Národních výstav je pro chov, tedy i 

bonitaci, neplatný). 

 

- splnění zkoušky z výkonu 1. stupně (ZVV 1, IPO 1, SchH 1, SVV 1) bonitovaným psem  ČR. Mimo zkoušky z ČR se 

uznávají i zkoušky uvedených druhů ze SRN, Rakouska a Slovenska. 

- RTG DKK a DLK – ČR max. II. stupně, SRN a Rakousko výsledek „A“ (normal, fast normal a noch zugelassen). Výsledek 

musí být vyznačen a potvrzen výhradně příslušnou plemennou knihou v průkazu původu bonitovaného psa. 

- potvrzení o uložení nebo vyhodnocení vzorku za účelem určení DNA v průkazu původu prvně bonitovaného psa, který 

nesplnil podmínky chovnosti kontrolovaného chovu do 31.12.2008 (platí záznamy Genservice s.r.o. nebo SV) 

- registrace bonitovaného psa v majetku člena ČKNO Plemennou knihou ČKS 

- u jedinců předvedených na doživotní bonitaci majitel předloží „Potvrzení o výběrovém chovu“ 

K bonitaci nejsou připuštěni psi, kteří nesplňují nějakou z výše uvedených podmínek, dále ti, kteří nejsou uvedeni 

v katalogu. 

Záznam výsledku RTG, DLK a DNA musí být proveden v originálu PP! 

Od 1.1.2011 se bonitací mohou zúčastnit i NO mající dlouhou srst s podsadou. Délka srsti není určující pro zadání třídy 

chovnosti. Dlouhá srst je v bonitačním kódy značena písmenem Z.  
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