
Usnesení členské schůze KBO ze dne 12.03.2005 

 

 Členská schůze schválila následující usnesení v tomto znění :  

 Členská schůze schvaluje : 

a)       výroční zprávu předsedkyně klubu o činnosti za uplynulé volební 
období 

b)       zprávu ekonoma klubu za rok 2004 

c)       zprávu revizní komise  za rok 2004 

d)       zprvu výcvikáře klubu za rok 2004 

e)       zprávu poradce chovu bret. ohařů za rok 2004 

f)         zprávu poradce chovu ost. ohařů za rok 2004 

g)       zprávu hlav. poradce chovu za rok 2004 

 

2. Členská schůze schvaluje volbu výboru KBO ve složení : 

a)       Helena Dvořáková 

b)       Vladimíra Dvořáková 

c)       Eva Nosková 

d)       Jiří Plecháček 

e)       Jana Rathouská 

 

3. Členská schůze schvaluje volbu revizní komise v tomto složení : 

  

a)       Květuše Kocúrová 

b)       Lenka Nováková 

c)       Kateřina Opatová 

 



4. Členská schůze schvaluje nové podmínky pro zařazení do chovu 
v následujícím znění : 

  

•          Pracovní a povahová kriteria: 

Pro psy i feny plemen zařazených do KBO  buď: 

 a)       splnění limitních známek podle ZŘ ČMMJ v těchto disciplinách : 

-          nos   4 

-          vystavování  4 

-          hledání   3 

-          postupování  2 

-          klid po výstřelu  3 

-          poslušnost  3 

( tyto limitní známky je možno získat na více akcích) * 

  

anebo: 

b)       úspěšné absolvování FT, TAN, Memoriálu  J. Luxe 

  

•          exteriérová a zdravotní kriteria 

a)       výstavní ocenění: 

pes: nejméně „VELMI DOBRÝ“ 

fena: nejméně „DOBRÁ“ 

Toto výstavní ocenění musí být získáno ve věku nejméně 12 
měsíců; 

  

  



b)       vyšetření na DKK: 

  

-          Každý do chovu zařazovaný jedinec musí absolvovat RTG kyčelních kloubů 
pro zjištění stupně postižení DKK.  

-          Jedinci se zjištěným stupněm 0-2 (A – C) jsou v chovu použitelní bez omezení.  

-          Jedinci se zjištěným stupněm 3 (D) mohou být použiti v chovu pouze za 
předpokladu, že budou pářeni s partnery prostými postižení (stupeň 0).  

-          Jedinci s těžkým postižením  stupně 4(E) nemohou být použiti v plemenitbě.  

  

c)       zvláštní ustanovení: 

  

-          Pes nebo fena, který(á) je oceněn (a) na více akcích typu FT nebo na těchto 
akcích získá ocenění CACT ( res CACT), na výstavě bude oceněn oceněním  
nejméně „velmi dobrý“ a výsledek Rtg. DKK nepřesáhne stupeň 1 (B), bude 
označen výběrový pes – výběrová fena. Páření dvou výběrových jedinců  = 
výběrový chov. 

  

-          Jedinec, který získá ocenění nejméně  „VD“ na jarním - letním FT a „V“ na FT-
GT, je označen 

titulem  „TRIALER“. Tento mezinárodní titul se zapisuje do P.P. potomstva. 

   

5)          Členská schůze schvaluje přesunutí termínu FT z 30.4.2005 na 28.5.2005 
v návaznosti na místní podmínky MS Dubany. 

 

6)          Členská schůze schvaluje ve zvýšení čl. příspěvků od roku 2006 na 300,- 
Kč. 

 

7)          Členská schůze schvaluje zavedení poplatků za uchovnění jedince ve výši 
150,- Kč, za vyhotovení krycího listu ve výši 200,- Kč. 

Tyto změny nabývají platnosti dnem schválení. 


