Regulamin Licencji Owczarków Niemieckich
I. Postanowienia ogólne
Celem licencji jest podniesienie poziomu hodowli i wyselekcjonowanie najwybitniejszych psów i
suk zarówno pod względem budowy anatomicznej jak i cech psychicznych. Przystąpienie do
licencji jest dobrowolne. Do licencji mogą przystąpić psy i suki po wcześniejszej selekcji, czyli:
przeglądzie hodowlanym wraz z testami psychicznymi i badaniem w kierunku dysplazji
biodrowych i łokciowych oraz wykonania badań DNA w celu potwierdzenia pochodzenia psów, a
także uzyskaniem wymaganych ocen wystawowych. Licencja odbywa się jednego dnia i składa
się z dwóch części: ocena psychiki i oceny eksterieru.
1. Sędziowie uprawnieni do przeprowadzenia licencji:
- testów psychicznych: międzynarodowy sędzia prób pracy,
- eksterieru: międzynarodowy sędzia kynologiczny Owczarków Niemieckich
2. Ocena podczas licencji odbywa się w miejscu dostępnym dla publiczności, oceniane są
najpierw psy, następnie suki.
3. Licencje organizuje Zarząd Oddziału po uzyskaniu zgody Klubu ON Komisji Zarządu
Głównego.
4. Termin i miejsce przeprowadzenia licencji wraz z potwierdzoną obsadą sędziowską należy
zgłosić do Klubu ON Komisji Zarządu Głównego, z co najmniej sześciomiesięcznym
wyprzedzeniem.
5. Termin przyjmowania zgłoszeń i wysokość opłat ustala organizator, jednak nie może on być
krótszy niż dwa tygodnie.
6. Ocena sędziego jest ostateczna i nie podlega żadnym protestom.
7. Protesty niedotyczące oceny rozpatruje Klub Owczarka Niemieckiego – Komisja Zarządu
Głównego, organem odwoławczym jest Zarząd Główny ZKwP
8. Liczba psów przedstawionych do licencji nie może przekroczyć 30. W wypadku większej
liczby psów licencje należy podzielić na dwa dni lub zwiększyć liczbę sędziów.
9. Właścicielem psa przedstawionego do licencji może być jedynie członek Związku
Kynologicznego w Polsce posiadający opłaconą składkę za rok bieżący.
10. Właściciel psa ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, przez niego wyrządzone.
11. Suki w cieczce muszą być zgłoszone sędziemu przed wprowadzeniem na plac. Sędzia ustali
sposób dalszego ich uczestnictwa

II. Warunki przystąpienia do licencji
1. Oryginał rodowodu organizacji zrzeszonej w FCI. Jeżeli nie jest to rodowód sporządzony
przez ZKwP, musi być zarejestrowany w jednym z Oddziałów ZKwP.

