Predpis bonitácie

Klubu chovateľov severských poľovných psov
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1. Bonitácia je odbornou chovateľskou činnosťou, ktorá na základe poz natkov exteriérových a povahových vlastností, nedostatkoch a vadách
v porovnaní s platným štandardom FCI a na základe posúdenia
rodokmeňových hodnôt bonitovaného jedinca slúži k jeho chovnej
upotrebiteľnosti a je meradlom pri výbere chovných párov (dvojíc).
2. Usporiadateľom bonitácie je KCHSPP, ktorý stanovuje termín v dostatočnom predstihu, aby sa na nej mohli zúčastniť všetci záujemcovia .
Usporiadateľ zaistí dostatočne veľký priestor na predvedenie psov ,
zabezpečí zapisovateľa , meradlá a potrebnú administratívu.

Článok II.
Absolvovanie bonitácie
1. Bonitácie sa môžu zúčastniť iba zdravé psy a suky vo veku 12 mesiacov
a staršie, ktoré sú v trvalom vlastníctve majiteľa psa.
2. Prihláška na bonitáciu sa zasiela poštou alebo e-mailom (vyplnené tlačivo prihláška na bonitáciu a preukaz o pôvode psa ) najneskoršie 30 dní
pred jej začiatkom poradcovi chovu.
3. Majiteľ psa sa pri zapisovaní preukáže očkovacím preukazom o platnom
očkovaní proti besnote a psinke.
4. Psy sú predvedené na predvádzacej vôdzke. Nie je povolené predviesť
psa v postroji alebo v sťahovacom obojku.
5. Úspešné absolvovanie bonitácie je vtedy , ak pes alebo suka uspeje v klasifikačnom hodnotení bonitácie a získa známku výbornú alebo veľmi dobrú. Úspešné absolvovanie bonitácie je podmienkou pre zaradenie psa
alebo suky do chovu.
6. Bonitáciu nie je možné opakovať. Výnimkou je zistená vada ( nie však
vrodená) pri bonitácii, u ktorej je predpoklad že môže byť časom odstránená napr. nekvalitné osrstenie, nežiadúce sfarbenie, bojazlivosť, nemožnosť zmerania psa z dôvodu neposlušnosti a pod. V týchto prípadoch
môže bonitačná komisia povoliť opakovanie bonitácie po roku a toto
zapíše do bonitačnej karty psa.
7. Ak v priebehu bonitácie bola zistená vada jednoznačne vylučujúca z chovu, opakovaná bonitácia nie je možná bez ohľadu na počet získaných bodov pri hodnotení. (do skupiny týchto vád patrí napr. ak pes nemá zjavne
vyvinuté obe semenníky a plne klesnuté v miešku a pod.) Bonitačná komisia aj v tomto prípade vykoná zápis do bonitačnej karty psa.
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8. V prípade negatívneho rozhodnutia o chovnosti, musí byť v bonitačnom
posudku napísané aj odôvodnenie. Posudok vždy musí byť podpísaný
všetkými členmi bonitačnej komisie.

Článok III.
Odobratie už platnej chovnosti
1. K odobratiu už platnej chovnosti môže dôjsť pri zistení preukázateľného
prenášania vád a nedostatkov chovných jedincov na potomkov a to iba
po predvedení pred bonitačnú komisiu klubu.
Proti hodnoteniu bonitačnej komisie je možné sa odvolať prostredníctvom kontrolóra u výboru klubu alebo priamo u KR SPK.

Článok IV.
Zloženie bonitačnej komisie a jej činnosť
1. Bonitačná komisia je trojčlenná .
V komisii je posudzovateľ (akreditovaný), poradca chovu klubu a člen
výboru klubu ( prípadne skúsený chovateľ plemena poverený člen klubu
výborom ). Poradným orgánom komisie je privolaný veterinár.
Zapisovateľ a veterinár nie je členom bonitačnej komisie.
2. Všetky údaje získané pri bonitácii sa evidujú na bonitačných kartách
jedincov. Originál obdrží majiteľ psa, kópia je archivovaná u poradcu
chovu.
3. Komisia posudzuje iba jedince členov klubu so zaplateným členským
poplatkom v danom roku. Poplatok za bonitáciu je 30,-€.
Ak majiteľ psa dosiahne poľovnú upotrebiteľnosť so svojím psom na
nasledujúcej klubovej akcii sa mu odpočítava bonus v hodnote 10,-€.
4. Komisia je oprávnená vylúčiť z posudzovania jedince nemocné, zranené,
podvyživené, neošetrené alebo nadmieru zašpinené. Honcujúce suky
ohlási majiteľ komisii, ktorá ju posudzuje ako poslednú.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Výnimky z ustanovení tohto poriadku môže v odôvodnených prípadoch,
po vypočutí chovateľského klubu, povoliť predsedníctvo kynologickej
rady SPZ.
2. O postihu za porušenie tohto bonitačného poriadku rozhodnú orgány
chovateľského klubu alebo SPZ.
3. Právne vzťahy a prípadné spory vyplývajúce z vlastníctva a chovateľstva psov sa riešia občiansko-právnou cestou.
4. Tento bonitačný poriadok nadobudol účinnosť dňom schválenia na
zasadnutí členskej schôdze Klubu chovateľov severských poľovných
psov 20.4.2013 v Liptovskej Tepličke.
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