BONITAČNÍ ŘÁD
Klubu karelských medvědích psů a lajek, z.s.
1. Bonitace slouží k podpoře chovu a hodnotí jednotlivá zvířata podle – povahy,
výkonu a anatomické stavby těla, pro udržení zdárného a zdravého rozvoje našich
plemen.
2. Podle posudku se navrhuje vhodné krytí. Nedoporučuje se spojení jedinců s
podobnou odchylkou od reálného středu standardu pro dané plemeno.
3. Umožňuje majitelům jedinců věcnou diskuzi při posuzování s posuzovatelem i
poradci chovu. Majitel psa nebo feny může během předvedení posudek kdykoliv
ukončit bez zápisu. Majitel psa nebo feny má též právo se proti hodnocení bonitace
odvolat písemně předsedovi KKMPL, z.s. do 14 dnů po ukončení bonitace. Pes nebo
fena bude na nejbližší klubové výstavě bonitován znova. Pokud nedojde ani potom ke
shodě případ bude postoupen rozhodčí komisi ČMKU.
4. Stáří bonitovaných jedinců je stanoveno na 15 měsíců v den posudku (háravé feny
se posuzují na závěr – při přejímce psů nutno nahlásit), avšak jedinec se stává
chovným až po dovršení 18 měsíců. Posuzovaní psi/feny musí být řádně vakcinováni,
dle platných veterinárních předpisů (potvrzeno v očkovacím průkazu) a v kondici.
5. Pokud komise při posuzování zjistí odchylku, která se během dalšího růstového
vývoje psa může napravit, může majitel psa po roce zažádat o opravný posudek.
6. Posudek provádí komise složená z posuzovatele exteriéru psů pro daná plemena,
poradce chovu daného plemene (může být zastoupen jiným poradcem chovu) a člena
výboru KKMPL,z.s. Komise má lichý počet členů, posuzující exteriéru má
rozhodující slovo, zbývající členové komise mají funkci poradní, hlasování je
nepřípustné.
7. Originál zápisu posudku obdrží majitel psa. Kopie bude uložena u poradce chovu
daného plemene pro potřeby chovu a případné vystavení duplikátu.
8. Posudek je rozhodující dokument při žádosti o chovnost. Nepozbývá platnosti po
ukončení členství v klubu, a je platný i pro nečleny KKMPL, z.s..
9. Přihláška na bonitaci bude umístěna na webu www.karelajky.eu a je nutné ji odeslat
s kopií PP nejpozději 30 dnů před dnem posuzování. Poplatek za posudek se vybírá na
místě při přejímce psů.
10. Poplatek za bonitaci je 400Kč za každého psa – členové KKMPL, z. s. mají slevu
50% (tj. 200Kč). Náklady na rebonitaci si hradí majitel psa či feny v plné výši, tzn.
odměnu rozhodčímu+poplatek za bonitaci, a tato celková částka musí být složena na
účet klubu nejpozději 30dnů před plánovanou rebonitací, Pokud částka nebude složena

do daného termínu, rebonitace nebude provedena. Další rebonitace v jiném termínu
není přípustná.
11. Na bonitaci lze přihlásit i kategorie - JUNIOR - nebo - VETERÁN - obě kategorie
jsou bez zápisu do průkazu původu. Poplatek za posudek je poloviční standardního
poplatku.

