Postup náboru do pomocného registru
Chovatel, který má v úmyslu přivést psa do registru, musí splnit následující podmínky pro
přijetí k registraci:
1/ Předloží:




Rámcový chovatelský plán
Vyšetření patel - maximální součet 0 tj. 0/0
DNA profil

2/ Absolvuje bonitaci se všemi nároky kladenými na jedince s PP s výsledkem „doporučen k
registraci“. Podmínky bonitace jsou zpřísněny v těchto bodech:




Zuby – plnochrupost (maximálně může chybět 4xP1 a 2xM3)
Skus nůžkový
Kohoutková výška 21-23cm (+/- 1cm), váha úměrná výšce.

Pokud jedinec nesplňuje výše uvedené podmínky bonitace, nepokračuje v započatém
procesu a již se neúčastní požadovaných klubových výstav.
3/ Absolvuje výstavy




Minimálně známka „výborná“ ze dvou výstav
Vždy udělena mezinárodním rozhodčím
Vždy na klubové či speciální výstavě KPPPK

Razítko „chovný“ bude vepsáno do PP až po splnění všech podmínek.
Jedinci přijatí do pomocného registru mohou být spojeni pouze s partnerem s plným
rodokmenem.
Přímí potomci registrů mohou být spojeni s partnerem se známým rodokmenem alespoň do
generace prarodičů uvažovaného partnera.
Chovatel má povinnost přivést k bonitaci potomky registrovaného jedince podle tohoto klíče:
Předvedení 1-3 kompletních vrhů. Pokud budou v prvním vrhu méně než 3 štěňata,
povinnost bude splněna až předvedením minimálně 3 potomků k bonitaci. Při nesplnění
nebude akceptován KL na vrh následující po narození 3 potomků doživších 12 měsíců věku.
Pokud ve vrhu dojde k úmrtí štěněte a z tohoto důvodu k jeho nepředvedení na bonitaci,
bude vyžadován protokol o úmrtí ze SVS.
Výskyt hrubých a vylučujících vad u potomstva a stejně tak nesplnění výše uvedených
podmínek registrace má za následek neakceptování dalšího KL – platí pro registra i jeho
potomka.
V případě, kdy registr-rodič nesplní podmínky dané naším Klubem, jeho potomci budou
Klubem považováni za registry. Pro jejich použití v chovu na ně přechází povinnost předvést
potomky, stejným způsobem jako pro jejich rodiče.
Tyto podmínky byly přijaty rozhodnutím ČS 23.02.2019.

