Vážení členové MSKAO,
na loňské výroční členské schůzi vyzvali členové klubu, aktivní chovatelé členskou základnu k jednání o aktualizaci
chovných podmínek. Za tím účelem byla také ustavena komise MSKAO, která se této problematice věnovala.
Počátkem ledna 2019 se uskutečnila schůzka předsedů a hlavních poradců chovu Českého pointer a setter klubu, z.s.
a Moravskoslezského klubu anglických ohařů, z.s. ohledně návrhu na změnu chovných podmínek.
Stávající chovné podmínky byly prodiskutovány ve všech bodech, v návaznosti na počty udělených výjimek a s ohledem
na další skutečnosti. Výsledkem jednání je předkládaný návrh chovných podmínek. Znění tohoto návrhu bylo následně
odsouhlaseno výborem MSKAO. O jeho obsahu budou členové výboru a samozřejmě všichni přítomní členové klubu
hlasovat na výroční členské schůzi 31.3.2019. Odsouhlasení členských základen obou klubů je podmínkou k uzavření
dohody o úpravě chovných podmínek. Stejně je postupováno v Českém pointer a setter klubu, z.s., jehož výroční
členská schůze se uskuteční 10.3.2019 – http://pointer-setter.cz/page.aspx?zaz=57-840 .
Chovné podmínky jsou minimálními požadavky, které musí splnit jedinci využívaní v chovu. Vše ostatní je na rozhodnutí
a odpovědnosti každého jednoho chovatele. On sám nejlépe zná svého psa a ví v jaké je zdravotní a chovatelské kondici
a že reprodukce potomků bude odpovídat tomu, k čemu byl vyšlechtěn. Jsou chovatelé, kteří mají jasně nastavené
vyšší nároky na své chovné jedince, ať již se jedná například o sledování jejich zdraví, exteriéru, nebo pracovního
výkonu.
Seznamte se s návrhem Dohody o úpravě chovných podmínek:

CHOVNÉ PODMÍNKY
plemen pointr, anglický setr, gordonsetr, irský červenobílý setr a irský setr
1. Exteriér – známka výborná nebo velmi dobrá.
1.1. Získané ocenění na jakékoliv oficiální výstavě v ČR.
1.2. V posudku výstavy, z jarního svodu nebo v rodokmenu musí být uveden skus, chrup, výška a barva oka
1.2.1. skus – předkus, nebo podkus je nepřípustný,
1.2.2. chrup – absence max. 2 zubů typu P, M je přípustná,
1.2.3. minimální kohoutková výška u feny 55 cm,
1.2.4. minimální kohoutková výška u psa 58 cm,
1.2.5. barva oka – dle standardu.
1.3. V den výstavy, nebo jarního svodu, musí být posuzovanému jedinci minimálně 12 měsíců.
2. Zkoušky
2.1. Úspěšné absolvování zkoušky typu FT - (Derby, NFT, MFT, FT-GT.), nebo
2.2. Úspěšné absolvování zkoušky dle zkušebních řádů ČMMJ (ZV, PZ) a zkoušky jejíž zkušební řád vychází
ze zkušebních řádů ČMMJ (ZV, PZ)
3. Udělení výjimek
3.1. Poradce chovu v souladu se Zápisním řádem ČMKU a Chovatelským řádem FCI má kompetenci k
udělení výjimky z výše uvedených chovných podmínek, a to u jedinců, kteří jsou přínosem pro chov.
3.2. Dle Zápisního řádu ČMKU je možné zapsání vrhu i nečlenovi klubu při dodržení chovných podmínek
daného plemene. Klub musí předem písemně vymezit smluvní podmínky s chovatelem – nečlenem.
4. Dohoda mezi ČPSK a MSKAO
4.1. Oba kluby si vzájemně uznávají chovné jedince.
4.2. Je možné členství v obou klubech současně, ale chov je přípustný pouze v jednom klubu za respektování
chovných podmínek.
4.3. V jednom klubu je pes jednoho majitele uchovněn jedenkrát (dle zápisního řádku ČMKU).

