
Kynologický klub Heroltice 

pořádá 

Bonitaci německých ovčáků 24.7.2022 
 

Rozhodčí :  Vítězslav Fiala 

Figurant :  Petr Janalík 

 

Přejímka psů :  8:00 – 8:30 

Zahájení :   9:00 hod  

Místo konání :  Kynologické cvičiště Heroltice   

   Heroltice 107, 789 91 Štíty 

Poplatek :   500 Kč za psa 

Přihlášky + poplatek zasílejte do 17.7.2022 složenkou na adresu : 

  Mgr. Monika Balarinová 

  Valšov 37, 792 01 Valšov 

Možno zasílat přihlášky e-mailem na:   zhenmonu@seznam.cz  

Po dohodě možnost platby na oficilním treninku nebo při přejímce. 

Tel. číslo pro informace:  Mgr. Monika Balarinová  725743694 

    Ivan Kuběna   605872976 

Oficiální trénink:  10.7.2022 (čas bude upřesněn) 

    další trénink po domluvě s figurantem  

    Petr Janalík    774081838 



Podmínky účasti: 

* předložení originálu průkazu původu psa + originál výkonnostní knížky 

 - řádně podepsané s uvedením majitele, jeho jména a adresy 

* očkovací průkaz s platným očkováním 

* členství majitele psa (dle průkazu původu) v ČKNO 

 - pes nečlena ČKNO nemůže být posouzen !!! 

* doklad o zaplacení členského příspěvku ČKNO majitele psa za rok 2022 

* jedinci znovu předvedeni za účelem prodloužení na doživotí musí předložit 
původní bonitační kartu 

* výstavní ocenění nejméně dobrý z výstavy ČKNO,Rakousko, Německo - 
posouzené příslušným rozhodčím (neplatí ocenění z mezinárodních a národních 
výstav). 

* složená zkouška z výkonu alespoň 1.stupně (ZVV1,IGP1,SVV1) 

* RTG DKK max. II.stupně (C) - zapis v PP + potvrzení Plemennou knihou !! 

* RTG DLK max. II.stupně - zápis v PP + potvrzení Plemennou knihou !! 

* potvrzení o uložení nebo vyhodnocení  vzorku  za účelem určení DNA v 
průkazu původu  bonitovaneho psa (záznamy SV) 

* importovaní jedinci nemohou být posouzeni,pokud nejsou zapsáni v české 
plemenné knize 

* přihláška zaslaná do data uzávěrky - jedinci neuvedení v katalogu nemohou být 
posouzeni!! 

 

 

 



PŘIHLÁŠKA 

* Bonitace     * Přebonitace 

Jméno psa  /  feny …………………………………................................................. 

Číslo zápisu: …………………………............  Tet.č. : …………………………....... 

Datum narození: ……………………………………… DNA: ................................... 

RTG DKK (HD) : …………………........…   RTG DLK (ED): ..………………………… 

Zkoušky : …………………………………………............. 

Známka z výstavy : ………………………………………. 

 

Otec : …………………………………………………………………………………………………….. 

Číslo zápisu: …………………………............. 

Matka :…………………………………………………………………………………………………... 

Číslo zápisu: …………………………...... 

 

Chovatel : ……………………………………………………………………………………………… 

Majitel :    ………………………………………………………………………........................ 

Tel. nebo e-mail majitele: ……………………………………………………………………… 

 

Podpis majitele:  

 


