BONITAČNÍ ŘÁD
KLUBU CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ
(dále jen "bonitační řád")
1. Bonitace
Bonitace je odborná chovatelská činnost, která na základě informací o exteriérových a povahových
přednostech, nedostatcích a vadách psa / feny v porovnání s platným standardem FCI pro plemeno
rhodéský ridgeback, slouží k určení chovné upotřebitelnosti psa / feny.
Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení psa / feny do chovu. Bonitaci v
KCHRR může pes / fena absolvovat pouze 1x za život.
Bonitace absolvovaná v zahraničním klubu bude uznána pouze tehdy, splňuje-li pes / fena podmínky
tohoto bonitačního řádu.
Bonitace se konají 2 x ročně (na jaře, na podzim).
2. Bonitační komise
Bonitaci provádí 3 členná komise, složená z 1 poradce chovu, 1 člena výboru a rozhodčího pro
posuzování exteriéru pro plemeno rhodéský ridgeback. Rozhodčí svou přítomnost zaznamenává do
průkazu původu každého bonitovaného psa / feny.
3. Přihláška na bonitaci
Přihláška k bonitaci může být podána písemně nebo e-mailem.
K přihlášce je nutné doložit:
- kopii průkazu původu
- kopii dokladu o vyhodnocení DKK a DLK
- kopii posudkových listů z absolvovaných výstav (je-li zápis v průkazu původu, není nutné kopie
dokládat).
Přihlášky se zasílají na adresu hlavního poradce chovu. Přijetí přihlášky na bonitaci bude oznámeno
potvrzením nebo e-mailem. Poplatek za bonitaci je splatný na místě bonitace před jejím začátkem.
4. Podmínky přijetí na bonitaci
Bonitace se mohou zúčastnit:
- pes / fena s platným průkazem původu, identifikovatelný čitelným tetovacím číslem nebo ČIP.
Tetovací číslo musí být shodně s číslem uvedeným v průkaze původu, u importovaného psa / feny
musí být číslo ČIPu musí být toto číslo zapsáno v průkaze původu kynologickou organizací, ze které
byl pes / fena importován.
Je-li pes / feny pouze čipován, musí být tato informace uvedena v přihlášce na bonitaci.
- pes / fena mající platný očkovací průkaz / pas s platným očkováním.
- pes / fena s výsledkem vyhodnocení DKK maximálně do stupně 1/1 a DLK 0/0. Minimální věk pro
provedení rentgenu je 18 měsíců. Vyhodnocení bude uznáno pouze od posuzovatele určeného KCHRR.
- pes / fena, jejichž stáří je v den konání bonitace minimálně 18 měsíců, horní věková hranice je
omezena hranicí pro chovnost
- pes / fena, kteří absolvovali alespoň 2 výstavy se zadáváním titulu CAC od třídy mladých a výše,
přitom jedna z nich musí být pořádána KCHRR a na kterých byl hodnocen známkou ne horší než
"velmi dobrý"
- hárající feny mohou být po předchozí domluvě s hlavním poradcem chovu posouzeny na závěr
bonitace.

5. Vady, nedostatky a povahové vlastnosti vylučující zařazení do chovu
- provedený zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoliv anatomické nebo exteriérové vady,
- agresivita, nezvladatelnost, nadměrná bázlivost,
- špatný zdravotní stav,
- ektropium nebo entropium,
- prokazatelné týraní,
- jiný než dokonale uzavřený zámkový, úplný nůžkový skus, čelisti silné. To znamená, že horní řezáky
těsně přesahují dolní řezáky a v čelistech jsou posazeny kolmo. Je povolena absence 2 zubů z řady
premolárů a molárů. Existence zubu se rozumí, že je trvale, viditelně prořezaný.
- geneticky podmíněné anomálie ocasu,
- dermoid sinus (i odoperovaný),
- výsledek vyhodnocení DKK více než 1/1 nebo DLK 0/0,
- výška pod dolní a nad horní hranicí určenou standardem s maximální tolerancí 1 cm,
- větší množství bílé barvy na tlapách (akceptující je po pátý prst), na hrudi,
- větší množství černých chlupů kdekoliv jinde než je maska, uši, ocas.
6. Výsledek bonitace
odložení bonitace - jedinec nebyl předveden v dobrém zdravotním stavu nebo majitel nezvládl
předvedení psa a bonitační komise není přesvědčena o dědičném základu těchto nedostatků. Umožní
tak předvedení psa na některé další bonitaci. Tato účast na bonitaci je zpoplatněna dle platného
ceníku.
neuzavřená bonitace – jedinec, který splnil všechny podmínky bonitace, ale k závěru bonitační
komise je nutné zdravotní vyšetření specialisty na konkrétní problematiku. Dle výsledku tohoto
vyšetření, je pak stanoven závěr o chovnosti psa. Na základě dohody a požadavků bonitační komise
musí být pes vyšetřen do 15ti dní od bonitace, aby mohl být odborně posouzen stav zvířete, ve kterém
se zúčastnilo bonitace.
Záznam hodnocení na bonitaci se zapisuje do bonitační karty, kterou podepisují všichni členové
bonitační komise, rozhodčí pro plemeno a majitel psa / feny.
Originál bonitační karty obdrží majitel psa / feny, kopii hlavní poradce chovu.
Výsledkem bonitace je hodnocení - chovný nebo nechovný.
Proti výsledku bonitace je možné podat odvolání nejpozději do 15-ti dnů od data konání bonitace.
Odvolání musí být písemné, doporučeným dopisem, musí obsahovat konkrétní důvody odvolání a je
adresováno k rukám hlavního poradce chovu KCHRR. O výsledku odvolání rozhoduje výbor KCHRR a
jeho rozhodnutí je konečné.
7. Závěr
Výjimku z tohoto bonitačního řádu může povolit bonitační komise na základě odůvodnitelného přínosu
do chovu.
Tento bonitační řád byl schválen členskou schůzí dne 25.3.2016

