Bonitačný poriadok

ČLÁNOK 1 – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Bonitácia slúži pre výber jedincov do chovu. Jej účelom je posúdiť, či predvedený
jedinec netrpí dedičnými vadami a do akej miery zodpovedá štandardu. Slúži
predovšetkým ako pomôcka k výberu chovných párov tak, aby sa zvýšil selekčný tlak
smerom k žiadaným znakom a eliminovali sa znaky nežiaduce, a to spájaním jedincov,
ktorí nemajú žiadnu spoločnú vadu.
2. Bonitácie sa môžu zúčastniť iba jedince, ktorý majú platný preukaz pôvodu FCI a sú
v trvalom držaní majiteľa uvedeného v preukaze pôvodu.
3. U importovaného jedinca je povinnosťou majiteľa / držiteľa priviesť ho k posúdeniu
i v prípade, že v krajine odkiaľ bol dovezený už uchovnený bol.
4. Na bonitáciu svojho psa prihlasuje majiteľ, robí tak písomne a v termíne stanovenom
usporiadateľom akcie. K prihláške prikladá kópiu preukazu o pôvode a kópiu
výstavného posudku, ak výstavný posudok nemá môže ho doložiť po absolvovaní
výstavy konanej v deň bonitácie(túto skutočnosť treba uviesť v prihláške na
bonitáciu). Okrem identifikačných informácií o jedincovi majiteľ na prihláške
potvrdzuje, že pes spĺňa všetky podmienky pre bonitáciu.
Pes musí mať:
a) Minimálny vek 15 mesiacov
b) Výstavné ocenenie získané na klubovej, alebo špeciálnej výstave BCCSK
minimálne dobrá, vek v deň výstavy minimálne 15 mesiacov (platí pre 1. Variant
uchovnenia)
c) RTG bedrových (DBK) a lakťových kĺbov (DLK), taktiež vyšetrenie ramenných kĺbov
(OCD), vyhodnotený vo veku minimálne 12 mesiacov u určeného veterinárneho
lekára (MVDr. Ivan Pašek) a výsledok zapísaný v preukaze pôvodu.
5. Na bonitáciu sú prijaté psi, ktorí splňujú nasledovné podmienky:
a) Prihláška na bonitáciu je odoslaná včas a riadne vyplnená, poplatok za bonitáciu
je zaplatený v plnej výške.
b) Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote,
psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred
bonitáciou.
c) Pes je viditeľne zdravý, nezanedbaný, bez kozmetických úprav, v minulosti mu
nebol prevedený zákrok k odstráneniu vady vyraďujúcej z chovu.
d) Psovi neboli podané pred bonitáciou, ani v jej priebehu ukludňujúce ani
dopingové látky.

e) Majiteľ psa odovzdá bonitačnej komisii originál preukaz pôvodu psa a všetky
potrebné doklady uvedené v bode 4 tohto článku.
6. Na bonitácii môže byť posúdená aj háravá suka za predpokladu, že bude na konci
poradia tak, aby nedošlo k prípadnému narušeniu psychiky ostatných psov.

ČLÁNOK 2 – BONITAČNÁ KOMISIA
1. O tom, ktorý jedinec bude zaradený do chovu rozhoduje bonitačná komisia. Členom
bonitačnej komisie musí byť rozhodca exteriéru pre dané plemeno. Počet členov
bonitačnej komisie musí byť nepárny.
2. O výbere členov bonitačnej komisie rozhoduje výbor klubu.
3. Bonitačná komisia je oprávnená rozhodnutie o chovnej spôsobilosti zo závažných
dôvodov odložiť na ďalšiu bonitáciu. Toto odloženie smie byť pre daného psa
urobené iba raz, a to v nasledujúcich prípadoch:
a) Oprávnená pochybnosť o pôvode psa
b) Jedinec vyradený na základe vady v povahe
4. Ak bonitovaný jedinec pochádza z chovu člena komisie, alebo je v držaní (vlastníctve)
jeho blízkych príbuzných, nesmie dotyčný člen komisie zasahovať do posudzovania
tohto psa. Za blízkeho príbuzného sa považujú rodičia, deti, manžel (ka), druh alebo
družka, ako aj osoby žijúce s členom komisie v spoločnej domácnosti.
5. Majiteľ (nie držiteľ alebo psovod) posudzovaného jedinca má právo sa proti
rozhodnutiu bonitačnej komisie odvolať na výbor klubu. Urobí tak doporučeným
listom, v ktorom podrobne uvedie dôvody svojho odvolania. List pošle na adresu
predsedu klubu najneskôr do jedného mesiaca odo dňa konania bonitácie. Ak výbor
klubu jeho odvolaniu vyhovie, môže byť jedinec na niektorej z ďalších bonitácii
posúdený znovu. Avšak tento výsledok bonitácie bude pre daného jedinca konečný,
tzn. nie je možné sa znovu odvolať.

ČLÁNOK 3 – POVINNOSTI USPORIADATEĽA
1.
2.
3.
4.

Usporiadateľom bonitácií border kólií je BCCSK.
Klub je povinný za bežný kalendárny rok usporiadať najmenej jednu bonitáciu.
Výška poplatkov za bonitáciu je uvedená na internetovej klubovej stránke.
Výbor klubu dostatočne včas pred konaním každej bonitácie informuje členov klubu
o mieste a dátume konania prostredníctvom klubovej internetovej stránky.

ČLÁNOK 4 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Výsledok bonitácie zapisuje bonitačná komisia do bonitačnej karty.
2. Bonitáciu možno opakovať iba s dovolením výboru klubu alebo na základe žiadosti
poradcu chovu, a to iba z opodstatnených dôvodov (overenie určitej vlastnosti,
genetické vady, kontrola zdravotného stavu, podozrenie na úmyselné zakrytie
nedostatkov pri konaní prvej bonitácie a pod.).
3. Výsledok bonitácie je pre chovného jedinca platný doživotne. Chovnosť mu však
z vážnych dôvodov môže byť pozastavená alebo dodatočne zrušená. V bonitačnej
karte sa potom zatrhne označenie „dodatočne vyradený z chovu“. Toto rozhodnutie
je v kompetencii výboru, je urobené na základe konkrétnej situácie v chove,
predovšetkým ak sa preukáže, že jedinec na svojich potomkov prenáša dedične
založené vady. Majiteľ psa má právo sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať na
výboru klubu. Robí tak doporučeným listom, v ktorom podrobne uvedie dôvody
svojho odvolania. List zašle na adresu predsedu klubu najneskôr do jedného mesiaca
odo dňa doručenia správy o zrušení chovnosti. Ak vyhovie výbor klubu jeho
odvolaniu, môže byť jedinec na niektorej z ďalších bonitácií posúdený znova.
4. Úspešným absolvovaním bonitácie sa jedinec stáva kandidátom chovu. Chovným
jedincom sa stane až po obdržaní rodokmeňu s platnou pečiatkou, dátumom a
podpisom z plemennej knihy SPZ. Po dovŕšení min. 18 mesiaca veku, viď chov.
poriadok.

