L.dz. 310/2019

Warszawa, 28 stycznia 2019 r.

Związek Kynologiczny w Polsce
wszystkie oddziały
Uprzejmie informuję, że Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym w dniu
05.01.2019 r. podjął następujące uchwały:
1. Zmienił termin sprawozdawczego Zjazdu Delegatów w Warszawie na dzień
31 maja 2019 r. (piątek).
2. Zatwierdził nowy Regulamin Hodowli Psów Rasowych, który wchodzi
w życie z dniem 01.03.2019 r. Tym samym unieważniony zostaje Regulamin
uchwalony 01.04.2006 r. wraz z późniejszymi zmianami (załącznik nr 1).
3. Na wniosek Klubu Szpiców Komisji ZG ZKwP – zmienił system oceniania
psów rasy chow-chow na wystawach na zgodny z nomenklaturą FCI, oznacza
to, że od stycznia 2019 roku wszystkie kolory oceniane są razem.
4. Dopuścił nostryfikację rodowodów stanowiących współwłasność
z członkiem zagranicznej organizacji kynologicznej (członka lub partnera FCI)
na następujących zasadach: do rodowodu należy dołączyć oświadczenie
współwłaścicieli, ze wskazaniem głównego właściciela i dysponenta, którym
może być tylko osoba będąca członkiem ZKwP; do wpisu do Polskiej Księgi
Rodowodowej wymagany jest adres członka ZKwP (głównego właściciela).
5. Ujednolicił oznaczenia rodowodów i zasady wpisywania psów do Polskiej
Księgi Rodowodowej (załącznik nr 2).
6. Ustalił procedurę postępowania w przypadku uszkodzenia lub utraty
mikrochipu do identyfikacji psa. Właściciel psa zobowiązany jest do
doprowadzenia psa do oddziału macierzystego w celu wstępnej identyfikacji
psa. Pies powinien zostać ponownie oznakowany przez lekarza weterynarii,
który pobiera również materiał do określenia profilu genetycznego.
Następnie właściciel przesyła do ZG, za pośrednictwem biura oddziału,
wniosek o wymianę rodowodu, do którego należy dołączyć dowód
znakowania oraz sporządzony profil genetyczny. Koszt badań DNA oraz
wystawienia rodowodu z nowym numerem chip ponosi w całości właściciel
psa.
7. Ustalił listę ras, które mogą być zgłaszane i oceniane na wystawach ras
myśliwskich (załącznik nr 3).
8. Podwyższył kwotę ekwiwalentu sędziowskiego do 200 zł brutto za dzień
sędziowania oraz wprowadził nowy formularz rozliczenia ekwiwalentu
(obowiązuje od dnia 07.01.2019 r.).
9. Zdecydował, że w roku 2019 nominacja na wystawę Cruft's 2020
przyznawana będzie na wystawach międzynarodowych: 30-31.03.
w Warszawie , 28-29.09 we Wrocławiu oraz 09.11. w Poznaniu.

10. Zdecydował, że gala finałowa Rankingu Wystawowego za rok 2018 odbędzie
się w dniu 10.05.2019 r. (piątek) w Łodzi.
11. Zdecydował o zorganizowaniu Mistrzostw Świata w Mondioringu 2019
w dniach 1-6.10.2019 r. w Nędzy k. Raciborza.
12. Zatwierdził wniosek Klubu Charta o organizację w Polsce Światowej Wystawy
Chartów w roku 2023.
13. Zdecydował o rozpoczęciu oficjalnych starań o przyznanie przez FCI prawa do
organizacji w Polsce Wystawy Światowej.
14. Na wniosek GKSP zatwierdził zaktualizowane regulaminy zawodów Agility
oraz Obiedence.
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