Český klub chovatelů NO , pobočka Praha
a ZKO Praha 7 Stromovka
pořádá v dne 7. května 2017
( na cvičišti ZKO – Praha 7 Stromovka )

Pozvánka na bonitaci NO
7. května 2017
na cvičišti ZKO Praha 7 Stromovka od 17,00 hodin
Bonitaci posuzuje rozhodčí : p. Jiří Šiška
OPCH :
p. Bc. Ivan Mezteková
figurant:
p. Václav Kuncl
Oficiální trénink se koná ve středu dne 26.4.2017 na cvičišti ve
Stromovce cca od 17,00 hodin .
Poplatek za psa/fenu : 350,- Kč
Poplatek je možno uhradit složenkou typu „ C „ na níže uvedenou adresu
nebo zaslat na účet č. 370102143/ 0800 , jako VS uveďte tet.číslo psa ,
doklad o zaplacení nalepte na přihlášku. Přihlášky zaslané bez nalepeného
potvrzení o úhradě nebudou přijaty.
Zasílejte doporučeně na adresu:
Leoš Vycpálek
Konšelská 1403/2
180 00 Praha 8
364 373
Možno i elektronicky se všemi přílohami !!! zkostromovka@seznam.cz
Více na : http://www.cknopraha.cz/
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK nejpozději na tréninku : 26.4.2016

Podmínky účasti :
( za splnění podmínek zodpovídá spolu s pořadatelem KPCH)
-platné členství majitele psa nebo feny ( dále psa) v ČKNO,

-minimální stáří bonitovaného psa 18 měsíců v den provádění bonitace,
-posouzení psa minimálě ve třídě mladých na výstavě pořádané
ČKNO,německé , rakouské a slovenské uznávaným rozhodčím ČKNO,
SV a SUCHNO, pes musí být ohodnocen minimálně známkou DOBRÁ,
( posudek z Mezinárodních a Národních výstav je pro chov, tedy i
bonitaci neplatný),
-splnění zkoušky z výkonu 1. stupně ( ZVV1, IPO1, SchH1, SVV1)
bonitovaným psem v ČR, posouzené rozhodčím ČKS, MSKS, SV a ZŠK .
Mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky uvedených druhů ze SRN,
Rakouska a Slovenska, posouzené příslušným rozhodčím.
-RTG DKK- ČR a SK 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.
-RTG DLK- ČR a SK max. II. Stupně, SRN a Rakousko výsledek ,,A“(
normal, fast normal a noch zugelassen ) výsledek musí být vyznačen
příslušnou plemennou knihou v průkazu původu bonitovaného psa.
PLATÍ PRO JEDINCE NAROZENÉ OD 1. 7. 2012 !
-potvrzení o uložení nebo vyhodnocení vzorku za účelem určení DNA v
průkazu původu bonitovaneho psa, ( platí záznamy Genservice s.r.o.,
nebo SV ),
-registrace bonitovaného psa v majetku člena ČKNO Plemennou knihou
ČKS.
K bonitaci nejsou připuštěni psi , kteří nesplňují nějakou z výše uvedených
podmínek, dále ti, kteří nejsou uvedeni v katalogu .
Přihlášky čitelně vyplněné strojem, nebo hůlkovým písmem,výhradně na
připojeném formuláři s nalepeným dokladem o zaplacení,fotokopií
rodokmenu a dokladem o členství v ČKNO. ( Pro třídu pracovní doklad o
splněné zkoušce nebo certifikát ).
Při prezentaci nutno předložit:!
-Originál průkazu původu, výkonnostní a pracovní knížka !!!
-všichni vystavovatelé musí mít pro svoje psy potvrzení o očkování proti
vzteklině, psinkovému komplexu, inf. hepatitis a parvoviroze, Očkování
musí být nejméně jeden měsíc staré, platnost dle druhu použité vakciny
v očk. průkazu nebo vet. pasu jedince )
Na Vaší účast se těší organizační výbor.

www.zkostromovka.cz

