Návrh změny Podmínek chovu plemene německý boxer v ČR

Bod 2 – Práva a povinnosti chovatele:

odstavec a)

Původní znění:
O plánovaném krytí feny je chovatel povinen uvědomit poradce chovu (dále jen PCH) minimálně čtyři týdny před očekávaným háráním feny a pokud tak již dříve neučinil, poslat PCH fotokopii dokladů o její chovnosti. Pokud si sám krycího psa nevybere, vyžádá si doporučení vhodného krycího psa. V případě neshody rozhodne o spojení hlavní poradce chovu (dále jen HPCH). Krycí pes musí mít vyhodnocení spondylózy páteře, netýká se psů v držení zahraničního majitele, narozených do 31.12.2000, a splněny podmínky k chovu stanovené Chovatelským řádem Boxerklubu ČR (dále jen CHŘ) nebo CHŘ členského státu FCI, pokud jde o zahraniční krytí. Chovní jedinci zapůjčení nebo prodáni do České republiky musí splnit Chovatelskou zkoušku nebo Bonitaci.

Nové znění:
O plánovaném krytí feny je chovatel povinen uvědomit příslušného poradce chovu územní pobočky, které je členem, (dále jen PCH) minimálně čtyři týdny před očekávaným háráním feny a pokud tak již dříve neučinil, poslat PCH fotokopii dokladů o její chovnosti. Pokud si sám krycího psa nevybere, vyžádá si doporučení vhodného krycího psa. V případě neshody rozhodne o spojení hlavní poradce chovu (dále jen HPCH). Krycí pes musí mít vyhodnocení spondylózy páteře, netýká se psů v držení zahraničního majitele. Psi v držení zahraničního majitele musí mít splněny podmínky chovu v zemi, kde jsou zaregistrováni v plemenné knize, a tyto podmínky musí být v souladu s chovatelským řádem FCI. Chovní jedinci zapůjčení nebo prodaní do České republiky musí splnit Chovatelskou zkoušku nebo Bonitaci nejpozději do šesti měsíců po zapsání do plemenné knihy ČKS, nebo do šesti měsíců od prvního krytí v České republice, a musí splňovat veškeré podmínky CHŘ. BOXERKLUBU  ČR.


Bod 2 – Práva a povinnosti chovatele

odstavec d)

Původní znění:
Zajistit utracení nevyhovujících štěňat (málo životných, s vývojovými vadami apod.) a případně provést kupírování ocásků do 5 dnů po narození.

Nové znění:
Zajistit utracení neživotaschopných štěňat (málo životných, s vývojovými vadami apod.).

odstavec f)

Původní znění:
Pozvat PCH na kontrolu vrhu v 7. týdnu stáří štěňat. Proplatit PCH cestovní náklady a další poplatky stanovené konferencí Boxerklubu ČR.

Nové znění:
Pozvat PCH na povinnou kontrolu vrhu v 7. týdnu stáří štěňat. Proplatit PCH cestovní náklady a další poplatky stanovené konferencí Boxerklubu ČR. Nečlenové Boxerklubu ČR platí dvojnásobné poplatky.

odstavec g)

Původní znění:
Nejpozději do 28. dne stáří štěňat zaslat žádanku o tetovací značky na Plemennou knihu ČKS a zajistit jejich tetování v 7. týdnu věku. Odeslat všechny doklady k zápisu štěňat potvrzené příslušným PCH na Plemennou knihu ČKS nejpozději do 70. dne stáří vrhu.

Nové znění:
Nejpozději do 28. dne stáří štěňat zaslat žádanku o tetovací značky na Plemennou knihu ČKS a zajistit jejich tetování v 7. týdnu věku. Odeslat všechny doklady k zápisu štěňat potvrzené příslušným PCH na Plemennou knihu ČKS nejpozději do 70. dne stáří vrhu a ve stejném termínu zaslat ústřednímu poradci chovu zaslat kopii hlášení o vrhu.


Bod 6 – Druhy chovu:

Původní znění:
Výběrový – oba rodiče jsou zařazeni do výběrového chovu. V případě zahraničního krytí musí mít partner „Körung“ nebo mít titul Šampion, příp. Klubový vítěz, pokud byl získán na základě čekatelství.

Nové znění:
Výběrový – oba rodiče jsou zařazeni do výběrového chovu. V případě zahraničního krytí musí mít partner bonitaci v dané zemi (např. Körung, Selezionato)  nebo mít titul „Klubový vítěz“, „Vítěz roku“, „Světový vítěz“, „Evropský vítěz“, nebo „Vítěz Atiboxu ve třídě dospělých“ a zkoušku z výkonu (ZV1, ZVV1, IPO1, VPG 1 (SchH1) nebo zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát pro třídu pracovní). Součet stupně spondylózy obou chovných jedinců musí být nejvíce 3.

Bod 7 – Práva a povinnosti PCH

odstavec c)

Původní znění:
PCH, nebo jím pověřená způsobilá osoba, je povinen provést dle bodu 2c kontroly vrhu a poskytnout poradenskou činnost. Nečlenům Boxerklubu ČR až za dvojnásobné poplatky.

Nové znění:
PCH, nebo jím písemně pověřená způsobilá osoba, provede dle bodu 2c) a 2f) kontroly vrhu a v případě potřeby je povinen, poskytnout poradenskou činnost. V případě, že budou při kontrole u chovatele nedostatky, má právo provést na náklady chovatele více kontrol. Písemné pověření způsobilé osoby, která kontrolu provádí,  je součástí přihlášky k zápisu štěňat.



Z K O U Š K A   C H O V N O S T I

Bod 5

Původní znění:
Pořadatel je povinen zajistit rozhodčího pro plemeno (který zároveň posuzuje i povahu a jeho jméno je uvedeno na seznamu rozhodčích Boxerklubu ČR oprávněných k posuzování ZCH a bonitací – delegaci schvaluje pověřený člen výboru BK ČR), figuranta s oprávněním, který musí být vybaven kompletním ochranným oblekem. Dále vyhovující prostor pro posuzování a pomůcky (vhodný úvazek o délce 2 – 3 m s pružinou, oficiálně schválený obušek, desku na měření zvířat, váhu, vhodnou pistoli a náboje). Za přípravu a průběh zodpovídá příslušný poradce chovu nebo výborem územní pobočky pověřený člen Boxerklubu ČR.

Nové znění:
Pořadatel je povinen zajistit rozhodčího pro plemeno (který zároveň posuzuje i povahu a jeho jméno je uvedeno na seznamu rozhodčích Boxerklubu ČR oprávněných k posuzování ZCH a bonitací – delegaci schvaluje pověřený člen výboru BK ČR), figuranta s oprávněním, který musí být vybaven kompletním ochranným oblekem. Dále vyhovující prostor pro posuzování a pomůcky (vhodný úvazek o délce 2 – 3 m s pružinou, oficiálně schválený obušek, desku na měření zvířat, váhu, vhodnou pistoli a náboje). Za přípravu a průběh zodpovídá příslušný poradce chovu nebo výborem územní pobočky pověřený člen Boxerklubu ČR. Zkoušku chovnosti posuzuje komise složená z rozhodčího pro exteriér a poradce chovu pořádající územní pobočky (případně jím pověřená osoba). 




B O N I T A C E 

Bod 1:
Původní znění:
Bonitace se mohou zúčastnit jedinci, kteří jsou zařazeni do chovu, na speciální, nebo klubové výstavě ve třídě dospělých získali ocenění „výborný“, mají složenou zkoušku z výkonu (ZV, ZVV, IPO, VPG /SchH/) a úspěšně absolvovali vytrvalostní zkoušku pořádanou Boxerklubem ČR. Doklady o splnění podmínek opravňujících k účasti na bonitaci je povinen majitel zaslat pořadateli společně s přihláškou nejpozději do 1 týdne před konáním akce.

Nové znění:
Bonitace se mohou zúčastnit jedinci, kteří jsou zařazeni do chovu, na speciální, nebo klubové výstavě ve třídě dospělých získali ocenění „výborný“, mají složenou zkoušku z výkonu (ZV, ZVV, IPO, VPG /SchH/ - tyto zkoušky musí být potvrzeny certifikátem pro zařazení do třídy pracovní na výstavách), úspěšně absolvovali vytrvalostní zkoušku pořádanou Boxerklubem ČR, a spondylóza je vyhodnocena maximálně stupněm 2. Doklady o splnění podmínek opravňujících k účasti na bonitaci je povinen majitel zaslat pořadateli společně s přihláškou nejpozději do 1 týdne před konáním akce. Součástí dokladů je i veterinární potvrzení o případném úrazu zubů.


Bod 2
Původní znění:
Bonitace se pořádá maximálně 4x ročně. O možnost uspořádání bonitace mohou požádat jednotlivé ÚP do termínu stanoveném výborem Boxerklubu ČR. Výbor Boxerklubu ČR rozhodne o místě a konání termínu akce.

Nové znění:
Bonitace se pořádá maximálně 2x ročně. O možnost uspořádání bonitace mohou požádat jednotlivé ÚP do termínu stanoveném výborem Boxerklubu ČR. Výbor Boxerklubu ČR rozhodne o místě a konání termínu akce.

Bod 5
Původní znění
Bonitaci posuzuje delegovaný rozhodčí pro plemeno, který zároveň posuzuje i povahu a jeho jméno je uvedeno na seznamu rozhodčích Boxerklubu ČR, oprávněných k posuzování ZCH a bonitací. Delegaci schvaluje pověřený člen výboru BK ČR (vč. náhradníka). Delegován musí být rovněž figurant (vč.náhradníka). Za přípravu a průběh zodpovídá příslušný poradce chovu nebo výborem územní pobočky pověřený člen Boxerklubu ČR.

Nové znění:
Bonitaci posuzuje delegovaný rozhodčí pro plemeno, který zároveň posuzuje i povahu a jeho jméno je uvedeno na seznamu rozhodčích Boxerklubu ČR, oprávněných k posuzování ZCH a bonitací. Delegaci schvaluje pověřený člen výboru BK ČR (vč. náhradníka). Delegován musí být rovněž figurant (vč.náhradníka). Za přípravu a průběh zodpovídá příslušný poradce chovu nebo výborem územní pobočky pověřený člen Boxerklubu ČR. Bonitaci posuzuje komise  ve složení: delegovaný rozhodčí pro plemeno a hlavní poradce chovu (příp. pověřená osoba hlavním poradcem chovu nebo výborem Boxerklubu ČR).

Bod 6
Původní znění:
Pořadatel zajišťuje vybavení figuranta, je povinen zajistit vyhovující prostor pro posuzování, desku na měření zvířat, váhu, vyhovující pistoli a náboje. Účastníci bonitace i diváci jsou povinni respektovat oprávněné požadavky pořadatele a musí být vzdáleni od místa posuzování exteriéru alespoň 5 m a od místa povahy alespoň 25 m.

Nové znění:
Pořadatel zajišťuje vybavení figuranta, je povinen zajistit vyhovující prostor pro posuzování, desku na měření zvířat, váhu, vyhovující pistoli a náboje. Zároveň je povinen zajistit nástřelného (zkušebního) psa. Účastníci bonitace i diváci jsou povinni respektovat oprávněné požadavky pořadatele a musí být vzdáleni od místa posuzování exteriéru alespoň 5 m a od místa povahy alespoň 25 m.

Bod 8 
Původní znění:
Každý jedinec bude posouzen kompletně (povaha a exteriér), obdrží originál posudkového listu (náležitě vyplněný a podepsaný členy bonitační komise) a zápis o výsledku do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny. Vyhodnocení každého jedince se provede okamžitě po jeho předvedení (před diváky).


Nové znění:
Každý jedinec bude posouzen kompletně (povaha a exteriér), obdrží originál posudkového listu (náležitě vyplněný a podepsaný členy bonitační komise) a zápis o výsledku do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny. Vyhodnocení každého jedince se provede okamžitě po jeho předvedení (před diváky).
Přesto, že chovný jedinec má z výstavy ve třídě dospělých ocenění výborný, ale jeho exteriérové kvality budou mít některý z hrubších nedostatků, nemusí být jedinec do výběrového chovu zařazen. Hrubšími nedostatky se rozumí zejména: nevybarvené spojivky jednostranně i oboustranně, depigmentace nosní houby, světlé oko, psi i feny 1 cm nad horní hranicí standardní výšky,  feny pod 54 cm a psi pod 58 cm výšky. Rozhodčí je v tomto případě povinen vyhotovit písemný posudek (jako na výstavě) se zdůvodněním nedostatků, pro které nebyl jedinec zařazen.. Tento jedinec se nemůže dalších výběrových bonitací zúčastnit. 


Bod 9

Původní znění:
Jedinci, kteří úspěšně složí bonitaci, budou zařazeni do výběrového chovu na dobu dvou let. Toto zařazení musí potvrdit opakovaným úspěšným absolvováním bonitace v kalendářním roce, ve kterém uplynou dva roky od absolvování 1. bonitace. Jedinci, kteří v uvedeném termínu druhou bonitaci nesplní, budou do výběrového chovu zařazeni až po jejím úspěšném splnění.

Nové znění:
Jedinci, kteří úspěšně složí bonitaci s povahovou známkou 5, budou zařazeni do výběrového chovu do konce chovnosti. Jedinci, kteří složí bonitaci s povahovou známkou 
4 a 6, budou zařazeni do výběrového chovu na dobu dvou let. Toto zařazení musí potvrdit opakovaným úspěšným absolvováním bonitace v kalendářním roce, ve kterém uplynou dva roky od absolvování první bonitace. Jedinci, kteří v uvedeném termínu druhou bonitaci nesplní, budou do výběrového chovu zařazeni až po jejím úspěšném splnění. V případě druhé bonitace bude uváděna povahová známka této bonitace (4, 5, 6). 


Bod 13
Původní znění:
Pokud jedinec nesplní podmínky pro udělení známky 4, 5 nebo 6, nebude mu známa z povahy zadána a bude hodnocen nezařazen. 

Nové znění:
Pokud jedinec nesplní podmínky pro udělení známky 4, 5 nebo 6, nebude mu známa z povahy zadána a bude hodnocen nezařazen. V tomto případě může 1x bonitaci opakovat.



P Ř Í D A N Ý   B O D 


Bod 16
Pokud se výběrové bonitace zúčastní pes s vyřazujícími vadami u zubů a tyto vady nebudou dokladovány potvrzením veterinárního lékaře, že se jedná o úraz, bude pes z chovu na této bonitaci  vyřazen.



PROVÁDĚCÍ POKYNY K BONITACI

Bod 5
Původní znění:
Po skončení posuzování exteriéru odchází psovod s upoutaným psem po určené trase k úkrytu figuranta (úkrytem jsou zástěny minimálně 4 na ploše) vzdálenému minimálně 25 m od místa posuzování exteriéru. Po přiblížení psovoda se psem na 10 m od úkrytu zaútočí figurant na psovoda. Křikem a máváním prutu se snaží odradit psa od zákroku. Psovod při spatření figuranta okamžitě pouští vodítko a dává psu povel k zákroku. Pes nesmí být předem drážděn a upozorňován na chystaný přepad.

Nové znění:
Po skončení posuzování exteriéru odchází psovod s upoutaným psem po určené trase k úkrytu figuranta (úkrytem jsou zástěny minimálně 4 na ploše) vzdálenému minimálně 25 m od místa posuzování exteriéru. Po přiblížení psovoda se psem na 15 m od úkrytu zaútočí figurant na psovoda. Křikem a máváním obušku se snaží odradit psa od zákroku. Psovod při spatření figuranta okamžitě pouští vodítko a dává psu povel k zákroku. Pes nesmí být předem drážděn a upozorňován na chystaný přepad.


Nový bod 7

Po úspěšném provedení zákroku psovod upoutá psa na vodítko a vyčká, až figurant odejde do nejbližší zástěně (úkrytu). Na povel rozhodčího odchází psovod s upoutaným psem do skupinky osob (minimálně 4 osoby), kterou pomalým krokem 2x projde. Skupinka osob bude stát nebo se pomalu pohybovat - osoby cca 1 m od sebe - a musí umožnit psovodovi se psem dostatečný průchod skupinou. Skupina bude stát v prostoru, kde se provádělo posuzování exteriéru. Ve skupině mohou být členové bonitační komise. Pes nesmí pomocníky ve skupině napadat, být agresivní, ani projevovat nadměrnou bázlivost. Chování psa ve skupince ovlivňuje povahovou známku.







