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KCHK ČR 1927 z.s. pobočný spolek Jesenický 
 

pořádá dne 10.09.2022  

BONITACI MALÝCH A STŘEDNÍCH KNÍRAČŮ 
 

 v areálu koupaliště Lipjo, Chlebičov 
GPS navigace: 49.9569775N, 17.9718683E    

 
!!! UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 28.8.2022 !!! 

 
 

Podmínky pro účast na bonitaci: 
- Bonitace se mohou zúčastnit malí a střední knírači od 15 měsíců věku.  
- Všichni psi musí mít už výstavní ocenění zapsané v průkazu původu jedince se známkou výborný nebo velmi 

dobrý ve třídě dospělých (tzn. mezitřída, třída otevřená, pracovní, vítězů), získané na výstavě pořádané KCHK.  
- Střední knírači musí mít v průkazu původu zapsány výsledky vyšetření na dysplasii kyčelních kloubů.  

 
Bonitační komise:  Jaroslava Drožová - rozhodčí pro exteriér (změna vyhrazena)     
 Irena Kucharčíková - oblastní poradce chovu 
 
Veterinární předpisy: 

- Majitel se prokáže platným očkovacím průkazem psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, 
psince, infekční hepatitidě a parvoviróze v době ne kratší než jeden měsíc, a ne delší než jeden rok. 

- Je zakázáno předvádět psy s kupírovanými ušními boltci!                    
  

- Při nedodržení těchto veterinárních opatření nebude veterinárním dozorem psovi povolena účast na akci. 
 
Organizace a dokumenty: 

- Přejímka psů od 12:30 do 13:30. Při přejímce upozorněte na háravé feny – budou posuzovány až na závěr akce. 
- Začátek bonitace ve 13:30. 
- Průkaz původu a výkonnostní knížku vezměte s sebou.       

 
Poplatky: 

- Pro členy KCHK je poplatek 400 Kč, pro nečleny 800 Kč. 
- Při neúčasti se poplatky nevracejí. 
- K přihlášce přiložte doklad o zaplacení, bez něho nebude přihláška přijata. 
- Poplatky uhraďte na účet:   

 

 2000543813/2010 
  Variabilní symbol (VS): telefonní číslo majitele psa 
 Specifický symbol (SS): 333 
 
Přihlašování na bonitaci: 

- Na bonitaci se lze přihlásit pouze elektronicky prostřednictvím přihlašovacího systému Dog office na stránkách 
www.dogoffice.cz. 

- Pokud se systémem pracujete poprvé, je nutno psa nejprve zaregistrovat do systému a dále nahrát také scan 
průkazu původu psa, případně scan potvrzení o šampionátu či pracovní certifikát. 

- Po vyplnění elektronické přihlášky systém Dog office vygeneruje částku k platbě.  
- Po provedení úhrady si uschovejte potvrzení o úhradě, které je nutné zpět do Dog office dohrát k přihlášce. 

 
 
V případě problémů s přihlášením kontaktujte: martinahalirova@email.cz 
Tel: 725 921 140 
 

 
 

 

 


