ŘÁD CHOVNÝCH

PŘEHLÍDEK

1. Účelem chovné přehlídky je zhodnocení jedinců klubových plemen s ohledem na jejich
vhodnost pro další chov a odchov potomků s PP.
2. Chovné přehlídky se mohou účastnit jedinci s průkazem původu a to feny i psy starší 12
měsíců věku, vždy nejméně v den konání chovné přehlídky.Chovnost zůstává od 15-ti měsíců.
Krycí list pro fenu bude vystaven po dosažení požadovaného věku. To samé platí pro psy - do
krycího listu budou napsáni po dosažní věku 15- ti měsíců.
3. Podmínkou účasti na chovné přehlídce je také předchozí účast a hodnocení alespoň na dvou
výstavách a to na Speciální, Klubové, Národní nebo Mezinárodní absolvované od 9 měsíců
stáří, posudky musí pocházet od dvou různých rozhodčích.Účast musí být zapsaná
v PP,nebo doložená výstavním posudkem. Výstava může být absolvována i v den konání
chovné přehlídky, musí ji však předcházet a její výsledek musí být doložen alespoň výstavním
posudkem.
4. Hodnocení na chovné přehlídce předváděných jedinců provádí tříčlenná komise, složená
z členů chovatelského kolegia MSBMK,z.s. a aprobovaného rozhodčího.
5. Podkladem hodnocení je standard klubových plemen FCI.
6. Jedinci, kteří dle standardu FCI mají diskvalifikující nebo vážné vady jsou hodnoceni jako
„nestandardní“ s tímto zápisem do PP.
7. Jedinci plně odpovídající standardu FCI jsou hodnoceni jako „doporučeni k chovu“ s tímto
zápisem do PP a budou PK přeregistrováni jako „chovní“.
8. Jedinci s vadami standardem FCI tolerovanými mohou být dle jejich závažnosti a rozhodnutí
komise hodnoceni jako v bodě 7 tohoto řádu (včetně zápisu v PP a přeregistrace) nebo může
být bez zápisu do PP doporučeno odložení nebo opakování jejich hodnocení či přehodnocení
bez časového omezení.
9. O hodnocení předváděných jedinců se provádí zápis s označením případných odchylek
(exteriérových a jiných vad) od standardu FCI. Zápis slouží k archivním účelům klubu.
Proti hodnocení komise může majitel podat do třiceti dnů odvolání a to písemně výboru
Moravskoslezského bulldog-mops klubu,z.s..

