BONITAČNÍ KARTA pro plemeno FIB
jméno:

chovatel:

číslo čipu/tet.:

narozen/a:

majitel:

PK/č. zápisu:

adresa maj.:

otec:

č. zápisu.:

matka:

č. zápisu.:

PES / FENA

výška: ……….cm,

barva srsti: ……………………
skus: nůžky – 0b.

kleště – 0b.

délka těla: ………….. cm (výška + 10%),

bílé znaky více než ¼ - 6b.
předkus – 4b.

objem hrudníku: …………cm,

nestandardní zbarvení: ……………………………. – diskv.

podkus – diskv.

chrup: úplný - 0b.

přebývá: …… - 0b. chybí: ………↓b.

VELMI TĚŽKÉ VADY: (6 bodů za každou vadu)
* malá hlava
* suchý horní pysk (bez pysků)
vyhodnotil: ………………………….. dne: ………….…
* výrazný stop při pohledu zepředu
* vystupující oči
DKK ……/……….
DLK ……/……….
* chybění dvou zubů s výjimkou P1 (první třeňové zuby)
* chybějící lalok
artróza: mírná – střední – těžká artróza: mírná – střední – těžká
* kapří hřbet
*
vodorovná linie hřbetu (nestoupající k zádi)
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY: (vyřazují jedince z chovu)
*
záď
příliš přestavěná
* bojácnost nebo agresivita
*
kravský
postoj
* nosní houba masové barvy
*
nedostatečné
úhlední pánevních končetin (rovná hlezna)
* předkus, pokud jsou při zavřené tlamě vidět zuby
*
lehká
kostra
* chybění jednoho špičáku nebo jedné stoličky s výjimkou M3
* chybějící substance
* modré (porcelánové) oči
* velikost přesahující standardem stanovené maximum
* záď níže než kohoutek
*
nedostatečná pigmentace okrajů očních víček
* příliš malá velikost
*
kulaté oči
* nedostatek volné, pružné kůže
*
kvadratická stavba těla
* jiný krok než mimochod
*
nedostatek typu
* u psa nesestouplá varlata i jednostraně
evidenční číslo snímků: …….……….

TĚŽKÉ VADY: (4 body za každou vadu)
* krátká tlama (méně než 2/5 délky mozkovny)
* malé uši
* vysoko nasazené uši
* příliš světlé oči
* tvorba vrásek na lebce v případě, že je pes v klidu
* chybění dvou zubů
* horizontální vrásnění pod hrdlem, které netvoří lalok
* měkký, sedlovitě formovaný hřbet
* úzká záď
* ocas nesený stočený nad hřbetem
* příliš malá hloubka hrudníku (hloubka = HK od lokte k zemi)
* jakékoliv odchylky u nadprstí hrudní i pánevní končetiny
* přehnaně úhlené pánevní končetiny
* nedostatečně prostorný pohyb

SLEDOVANÉ LEHKÉ VADY: (1 bod za každý nedostatek)
* chybění jednoho nebo dvou zubů P1 (první třeňové zuby)
* barva oka není v souladu s barvou srsti
* horní víčko - entropium P
L
* dolní víčko - entropium P
L
* hlava v pohybu není nesena níže než kohoutek
* úzká hlava
* hlava neodpovídá lichoběžníku s vykreslením tvaru hrušky
* slabý nebo příliš dlouhý krk
* nedostatečně vyvinutý lalok táhnoucí se až k předhrudí
* nevýrazné předhrudí
* úzký hrudník
* slabé hrudní nebo pánevní končetiny
* strmé nebo přeúhlené přední končetiny
* vybočené lokte
* pánevní končetiny málo osvalené, stehna nejsou oblá
* málo vyvinuté slabiny především u fen
* vykasaná spodní linie
* málo stoupající horní linie
* strmá nezaoblená záď
* krátký ocas, nedosahující k patě
* nerovnoběžné postavení předních a zadních končetin (zákryt)
* těžkopádný pohyb nebo mimochod v klusu
* netypická kvalita nebo struktura srsti
* celkový výraz nevyjadřuje pohlaví

BODOVÉ HODNOCENÍ:
………….. za lehké vady
………….. za těžké vady
………….. za velmi těžké vady
CELKEM BODŮ: …………….

ZKOUŠKA POVAHY:

výborně: ………… bodů

velmi dobře: …………. bodů
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dobře: …………. bodů

není

jméno:

číslo čipu/tet.:

CELKOVÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ JEDINCE:

KATEGORIE
CHOVNOSTI

A – DKK, DLK max. 1/1,

B – DKK, DLK max. 2/2
(DLK 0/3, 3/0 při DKK 0/0),
zkouška povahy – velmi dobře
max. 5 bodů

zkouška povahy –výborně,
max. 3 body

C – DKK max. 3/3, bez DLK
a zkoušky povahy
max. 14 bodů

OMEZENÍ CHOVNOSTI:
A - pouze všeobecné omezení (stejné vady nebo nedostatky u partnera)
B - partner pouze odpovídající chovnosti „A“ nebo „B“ při DKK a DLK max. 1/1 a všeobecné omezení
C - partner pouze odpovídající chovnosti „A“, Na 1 zkušební vrh. Pro další chov na těchto jedincích nutnost
doložit, že vyšší stupeň RTG jak kyčlí, tak i loktů se alespoň u 2/3 potomků neprojevilo a odpovídají
chovnosti A, nebo B.
Ve všech případech u postiženého/ných kloubu/ů nesmí být artróza větší než mírná
Koeficient příbuznosti v %: Fx =
VÝSLEDEK:

(4 gen. předků) V případě Fx = 12,5% a více – nepříbuzný partner ve 4 gen.
Datum a místo: ……………………………………….

CHOVNÝ v kategorii: ………
omezení: …………………………………………….
…………………………………………………
razítko a podpis předsedy Klubu

……………………………………………………….

NECHOVNÝ
Rozhodčí:

Poradce chovu:

………………………………………………..
razítko a podpis
Podpis dalšího člena bonitační komise:

………………………………………………..
razítko a podpis

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM s výsledkem bonitace mého psa/feny.
(Majitel se může do 30ti dnů odvolat příslušnému Klubu proti výsledku bonitace nebo zařazení do kategorie chovnosti)

Podpis majitele psa nebo jeho zástupce: ……………………………………..
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