
 

 

 
 

Únia kynologických klubov 

 

WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA 

 
BONITAČNÝ PORIADOK 

 

 
1.Organizácia bonitácií 

 

1.1 Usporiadateľ bonitácií je Welsh corgi club Slovakia (ďalej WCCS). 

1.2 Dátum a miesto bonitácií je včas oznamované všetkým členom klubu. 

1.3 Organizácia bonitácií podlieha platným smerniciam o usporiadaní kynologických akcií a 

veterinárnym podmienkam. 

1.4 Pokiaľ sa bonitácia z objektívnych príčin nemôže uskutočniť, táto skutočnosť musí byť 

včas oznámená všetkým prihláseným účastníkom. 

1.5 Výška bonitačného poplatku  je stanovená klubom a uhrádza sa na mieste a len keď bola 

bonitácia úspešná. 

1.6 Výbor klubu môže povoliť aj mimoriadnu bonitáciu, pokiaľ má pes splnený vekový limit. 

Všetky náklady pre bonitačnú komisiu hradí majiteľ bonitovaného psa, ktorý o 

mimoriadnu bonitáciu požiada hlavného poradcu chovu písomne. 

1.7 Cestovné a honorár delegovanému rozhodcovi hradí WCCS. 

 

2. Práva majiteľa psa 

 

2.1 Prihlásiť sa na bonitáciu. 

2.2. Na bonitáciu sa prihlasuje telefonicky u poradcu chovu najneskôr tri týždne pred 

termínom bonitácie. 

2.3 Dostať od usporiadateľa potrebné informácie. 

2.4 Byť oboznámený o výsledku bonitácie. 

 

3. Podmienky a predpoklady pre absolvovanie bonitácie  

 

3.1 Na bonitáciu je potrebné prihlásiť psa u poradcu chovu najmenej tri týždne pred jej 

termínom. 



 

 

3.2 Na bonitáciu je potrebné dostaviť sa so psom, predložiť originál preukazu o pôvode psa 

a odovzdať jeho fotokópiu. Akceptovaný môže byť len preukaz o pôvode psa vystavený 

niektorou z plemenných kníh uznaných FCI. Importovaní jedinci musia byť pred bonitáciou 

zapísaní v Slovenskej plemennej knihe. 

 

3.3 Bonitovaní môžu byť psy alebo  sučky, ktoré v deň bonitácie dosiahli vek minimálne 15 

mesiacov a absolvovali aspoň dve výstavy usporiadané na území Slovenskej republiky so 

zadávaním titulu CAC (medzinárodná, národná, klubová alebo špeciálna výstava) v triede 

mladých, strednej, otvorenej, pracovnej alebo v triede šampiónov, pričom jednou z týchto 

výstav musí byť klubová alebo špeciálna výstava WCCS, a dostali hodnotenie „výborný“ 

alebo „veľmi dobrý“. 

 

 

4. Bonitačná komisia 

 

4.1 Posudzovať psov na bonitácii môžu iba rozhodcovia, ktorí majú aprobáciu na dané 

plemeno a sú delegovaní SKJ. 

4.2 Bonitačnú komisiu môže tvoriť: 

      - delegovaný rozhodca 

      - poradca chovu 

      - poverený člen výboru 

4.3 Výsledky bonitácie sú: 

      - chovný 

      - nechovný 

      - odložená bonitácia 

4.4 Schopnosť chovu zapíše delegovaný rozhodca do preukazu pôvodu. 

 


