VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ O ZMĚNĚ CHOVNÝCH PODMÍNEK
NA VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI ČPSK DNE 2. ÚNORA 2020
ZDRAVÍ

ČPSK SCHVÁLIL PŮVODNÍ ZNĚNÍ

Původní

rentgen na dysplazii kyčelních kloubů (DKK) –
maximálně stupeň 2/2 (= nově značeno C).

Nové

bez rentgenu na dysplazii kyčelních kloubů (DKK)

VÝSTAVY

ČPSK SCHVÁLIL PŮVODNÍ ZNĚNÍ

známka výborná nebo velmi dobrá
získané ocenění na jakékoliv oficiální výstavě v ČR
v den výstavy musí být posuzovanému jedinci 12 měsíců
v posudku z výstavy, jarního svodu nebo v rodokmenu
musí být uveden skus, chrup, výška a barva oka
skus – nůžkový (ev. klešťový)
chrup – úplný
minimální kohoutková výška u feny 58 cm 55 cm
minimální kohoutková výška u psa 62 cm 58 cm
barva oka – dle standardu
I přesto, že bylo odsouhlaseno původní znění této části chovných
podmínek, musí být upravena minimální kohoutková výška, aby
neodporovala standardu FCI pro irské setry, tj. pes 58 cm a fena 55 cm.

ZKOUŠKY

ČPSK SCHVÁLIL NOVÉ ZNĚNÍ

Původní

absolvování jedné z níže uvedených zkoušek:
a) Klubové derby, Mezinárodní derby, Národní Field Trial,
Mezinárodní Field Trial, Field Trial – GT, a to typ
„couple“ (párové hledání) se ziskem nejméně 6 bodů –
dobře.
b) Ostatní zkoušky podle zkušebních řádů ČMMJ (ZV, PZ,
VZ, Memoriály) nebo FCI, kde pes může prokázat
vrozené vlastnosti stavěcího psa.
Limitní známky (dle řádů ČMMJ), které musí být
splněny pro zařazení do chovu:
Hledání – 3, Nos – 4, Vystavování – 4, Poslušnost – 2,
Vrozená chuť k práci – 4, Klid po výstřelu – 3,
Postupování – 3.
Na zkouškách dle řádů ČMMJ musí pes uspět, cena
nerozhoduje.

Nové

úspěšné absolvování zkoušky typu FT (Derby, NFT, MFT,
FT-GT) nebo
absolvování zkoušky podle zkušebních řádů ČMMJ (ZV,
PZ) a zkoušky, jejíž zkušební řád vychází ze zkušebních
řádů ČMMJ (ZV, PZ) v I. nebo II. ceně.

Původní

Nové

známka výborná nebo velmi dobrá
získané ocenění na jakékoliv oficiální výstavě v ČR
v den výstavy musí být posuzovanému jedinci 12 měsíců
v posudku z výstavy, jarního svodu nebo v rodokmenu
musí být uveden skus, chrup, výška a barva oka
skus – předkus nebo podkus je nepřípustný
chrup – absence maximálně dvou zubů typu P, M
je přípustná
minimální kohoutková výsšlka u feny 55 cm
minimální kohoutková výška u psa 58 cm
barva oka – dle standardu

ČLENOVÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KLUBU
ANGLICKÝCH OHAŘŮ BUDOU O PŘÍPADNÉ ZMĚNĚ
ČÁSTI „ZKOUŠKY“ HLASOVAT NA VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI
MSKAO DNE 8. BŘEZNA 2020.

