REGULAMIN KLUBOWEJ KSIĘGI WSTĘPNEJ 2006
§1.
a. Do Klubowej Księgi Wstępnej (KKW) mogą być wpisywane psy/suki ras polskich
i rzadkich o nieudokumentowanym pochodzeniu, których fenotyp odpowiada
wzorcowi rasy, na pisemny wniosek właściciela lub hodowcy, wraz z uzasadnieniem.
b. Psy i suki innych ras w szczególnych przypadkach mogą być wpisane do KKW
po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego Klubu, na pisemny wniosek właściciela
lub hodowcy, wraz z uzasadnieniem.
§2.
Warunkiem wpisania do KKW jest pozytywne zaliczenie przeglądu kwalifikacyjnego,
na którym psu przyznawane są punkty za zgodność ze wzorcem, maksymalnie 45 pkt.
Aby pies został zakwalifikowany do Księgi Wstępnej musi uzyskać minimum 32 pkt.
§3.
Przegląd kwalifikacyjny jest dokonywany przez sędziego kynologicznego,
a jego wynik wpisywany na formularzu (zał.11).
§4.
a. Szczenięta po sukach wpisanych w KKW są wpisywane do KKW
z uwzględnieniem punktu b i ust. 7.
b. Pies/suka, którego znane są 3 pokolenia przodków, może uzyskać wpis
do Polskiej Klubowej Księgi Rodowodowej (PKKR).
§5.
Suka wpisana do KKW może zostać użyta do hodowli, jeśli:
/ uzyskała co najmniej ocenę doskonałą w klasie pośredniej, otwartej lub
pracującej na minimum trzech wystawach organizowanych przez Klub,
od minimum dwóch różnych sędziów;
b/ zaliczyła testy psychiczne
c/ została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B
(dotyczy to wyłącznie ras z listy zamieszczonej w zał.10 do Regulaminu Hodowli).
§6.
Pies wpisany do KKW może zostać użyty do reprodukcji tylko w wyjątkowych
sytuacjach i tylko wtedy jeśli:

a/ uzyskał co najmniej ocenę doskonałą w klasie pośredniej, otwartej lub
pracującej na minimum trzech wystawach organizowanych przez Klub,
od minimum dwóch różnych sędziów;
b/ zaliczył testy psychiczne
c/ został przebadany w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B
(dotyczy to wyłącznie ras z listy zamieszczonej w zał.10 do Regulaminu Hodowli).
§7.
Przed każdym planowanym kryciem, właściciel psa/suki wpisanej do KKW
musi uzyskać zgodę Zarządu Głównego Klubu na dopuszczenie do reprodukcji.
Aby uzyskać taką zgodę, właściciel powinien złożyć pisemny wniosek do
Zarządu Głównego w terminie min.3 tygodnie przed planowanym kryciem
(załącznik 1 do KKW).
§8.
Suki wpisane do KKW powinny być kryte psami wpisanymi do Polskiej
Klubowej Księgi Rodowodowej (PKKR) lub posiadającymi rodowód innej
organizacji kynologicznej uznanej przez Klub; w wyjątkowych sytuacjach
mogą być kryte przez psy z KKW.
§9.
W przypadku wystąpienia w miocie szczeniąt nieodpowiadających wzorcowi
rasy, Zarząd Główny może odmówić zgody na dalszą reprodukcję oraz odmówić
wpisu całego miotu do KKW lub PKKR.
§10.
Hodowca sprzedający szczenięta z wyciągami z KKW ma obowiązek
poinformować nabywców szczeniąt o uprawnieniach i ograniczeniach
wynikających z wpisu do KKW.
§11.
Zasady dotyczące rejestracji hodowli, przydomków, zasad krycia, zgłaszania
narodzin miotu, zamawiania wypisów z KKW, znakowania szczeniąt,
wykonywania przeglądów miotu, hodowlanych i kwalifikacyjnych, obowiązków
i zaleceń dla hodowcy i właściciela reproduktora, zasad oceny punktowej
i prowadzenia dokumentacji są analogiczne jak w przypadku psów z PKKR i
zawarte w Regulaminie Hodowli - §5, §7- §11, §13-§17, §19-§22, §24-§30.
§12.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2006r.

