ihlá ka na bonitaci
Konaná dne:
Pohlaví:

Místo konání:

PES

Velikost:

FENA

toy

Barva:

erný

trpasli í

bílý

st ední
velký

hn dý
aprikot
st íbrný
ernobílý
erný s pál.
ervený

Jméno psa / feny:
Chovatelská stanice:
Datum narození:
Otec:
Matka:
Jméno majitele:
Adresa majitele:
E-mail:

íslo zápisu:

Telefon:

Bonitace je p ístupná ps m a fenám v rázu toy, trpasli ím a st edním od 15 m síc , v rázu
velký od 18 m síc .
K p ihlá ce nutno p ilo it kopii pr kazu p vodu !!!
POPLATKY: ádná bonitace - 250 K
Mimo ádná bonitace /p ihlá ená v den konání výstavy s bonitací/ - 500 K
Ve keré platby jsou provád ny na ú et íslo: 198685374/0300
Variabilní symbol: bonitace ádná:
30 + lenské íslo
bonitace mimo ádná
31 + lenské íslo
Svým podpisem stvrzuji, e souhlasím s pou itím v ech dat z tohoto formulá e a
zve ejn ním výsledku bonitace na www.kpachp.cz
Prohla uji, e vy et ení DKK /DKL/ nechám vyhotovit pouze u jednoho veterinárního léka e
posuzovatele.

V__________________ dne__________ Podpis :________________________

ZDE NALEPTE KOPII DOKLADU O
ÚHRAD STANOVENÉHO POPLATKU.
Bez tohoto potvrzení nem e být Va e p ihlá ka
ijata !

Vypln nou, podepsanou p ihlá ku spolu s dokladem o zaplacení a kopií pr kazu p vodu za lete na adresu
hlavního poradce chovu.

Bonita ní ád KPaCHP o.s.
Bonita ní ád je vypracován v souladu s ádem ochrany zví at p i chovu ps
ustanovení pln respektuje a ídí se jimi a Zápisním ádem KPaCHP o.s..

MKU, jeho

Minimální v k pro bonitaci je u toy, trpasli ích a st edních pudl 15 m síc , u velkých pudl je 18
síc .
ihlá ka k bonitaci je zasílána písemn v etn kopie PP na adresu Hlavního poradce chovu.
O za azení do chovu rozhoduje bonita ní komise slo ená z posuzovatele a min. 1 lena
chovatelského kolegia (OPCH, HPCH). Proti rozhodnutí komise má majitel mo nost se odvolat
k p edsednictvu KPaCHP o.s..

I. Bonitace ps pro za azení do chovu
Rámcové m ení ps - kohoutková vý ka, ikmá délka trupu
Hlava - chrup, skus, oko - tvar a barva, ucho - nasazení, délka boltce, popis hlavy
Trup - krk, h betní linie, hrudník, ocas - nasazení a nesení, psi varlata
Kon etiny - postoj, úhlení, tlapky, nadprstí, pohyb
Pigmentace - zbarvení nosu, pysk , k e, dráp
Povaha - agresivní jedinci jsou z chovu vylou eni
Vady v typu a anatomii, chyb jící zuby
Zp sobilost k chovu - chovný, chovný s omezením, nechovný
Posudek je podrobn zpracován v bonita ní kart psa.
Zbonitovaný jedinec musí být následn zaregistrován u MKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.
Zasílá se originál rodokmenu a bonita ní karty (doporu en ).

II. Pudl toy
Do chovu je za azen zdravý jedinec odpovídající rázu dle lánku I. Povinné je oftalmologické
vy et ení PRA (o ní pozadí), nebo prcd-PRA OptiGen test, a PL (vy et ení
ky) k datu
bonitace. Kohoutová vý ka 24cm (tolerance minus 1cm) - 28 cm, ideální vý ka 25 cm.
Nedoporu uje se za adit do chovu TOY feny nedosahující minimální váhy 2,50 kg, aby se p ede lo
íli né miniaturizaci plemene a tím "týrání chovem ".U psa toto omezení neplatí. Musí v ak
vykazovat výrazné znaky plemene a kondici s odpovídajícími p edpoklady k chovu.

III. Pudl trpasli í
Do chovu je za azen zdravý jedinec odpovídající rázu dle lánku I. Povinné je oftalmologické
vy et ení PRA (o ní pozadí), nebo prcd-PRA OptiGen test, a PL (vy et ení
ky) k datu
bonitace. Kohoutková vý ka nad 28 cm do 35 cm.

IV. Pudl st ední
Do chovu je za azen zdravý jedinec odpovídající rázu dle lánku I. Povinné je oftalmologické
vy et ení PRA (o ní pozadí), nebo prcd-PRA OptiGen test, a PL (vy et ení
ky) k datu
bonitace. Kohoutková vý ka nad 35 cm do 45 cm.

V. Pudl velký
Do chovu je za azen zdravý jedinec odpovídající rázu dle lánku I. Povinné je oftalmologické
vy et ení PRA (o ní pozadí) a DKK (ky le) k datu bonitace. Vy et ení PL a DKL (loket)
je dobrovolné. Kohoutková vý ka nad 45 cm do 62 cm.
edsednictvo KPaCHP o.s. schválilo novelizaci bonita ního ádu dne 9.8.2007.

