
Číslo zápisu:

Pohlaví: Narozen:

Otec: Matka:

Majitel:

ED:   OCD:HD:   

DM:  Další vyšetření a údaje:

Cystinurie:   Thrombopathie:  

chybí…………………………….

přebývá ………………………..

výrazný lalok      X

kapří hřbet

mělký

příliš mohutný

26. HŘBET

klenutý

pevný rovný

svalnatý, symetrický,typický

14. TVAR OČÍ

krátký

kónický, špičatý

středně hluboko uložená

16. OČNÍ VÍČKA

sírová                 X

světle hnědá

tmavě hnědá

15. BARVA OČÍ

kulaté
malé, hluboko uložené

úzkého tvaru

mandlového tvaru

bez pigmentu

jedno   L / P

obě

17. PIGMENT OČNÍCH VÍČEK

Ektropium     X

Entropium    X

silně otevřená

lehce otevřená

suché zavřené

18. PYSKY

nůžkový

20. NOS

depigmentované L/P

kleštový      X

nepravidelný nůžkový

zatočený

21. SKUS

silná

střední

10. NASAZENÍ UŠÍ

nízko

příliš vtažená

masivní hluboká

nedobarvený        X

černý

rovný

3. POHLAVNÍ TYP

4. TYP 

5. FORMÁT

krátký

slabší

obdelníkový/kratší P

kvadratický

13. FORMÁT TLAMY

středně hnědá

příliš silná

6. KOSTRA

slabá

dostačující

9. STOP

dobře modelovaná, silná

7. SVALSTVO

slabé 

mohutné, pevné

silná, těžká

mírně otevřené

29. OCAS

středně velké

velké

málo výrazný

silně výrazný

vysoko

spáditá

zálomek      X

deformovaný ocas     X

výrazný, typický

drobná,jemná

8. HLAVA

výrazný

19. PIGMENT PYSKŮ

silně otevřené

málo výrazný

30. DÉLKA OCASU

k hleznům

příliš dlouhý

31. OCAS V POSTOJI

svěšený

lehce výš nesen

příliš vysoko

11. VELIKOST UŠÍ

24.KRK

krátký
dlouhý  

lehce klesajcí

25. HRUDNÍK

plochá

Bonitační karta Landseer klubu ČR 

dvě varlata

typický

středně silný

23. POČET ZUBŮ

úplný 

Identifikace psa:

Jméno psa a chovatelské stanice:

1. KOHOUTKOVÁ VÝŠKA:

chybí vylučující……………..X

hluboký, prostorný

malé

12. DÉLKA TLAMY

korektní

………………………….. cm

netypický

příliš silný

obdelníkový/delší F

kvadratický

2. VARLATA

krátká

dlouhá

propadlý

slabý

27. SPODNÍ LINIE

úzký

příliš krátký

28. ZÁĎ

široká, dobře zaoblená

přestavěná

háčkuje

ohnutý

jedno varle X

bez varlat    X

slabší

středně silné

silné

22. SÍLA ZUBŮ

předkus     X

podkus       X
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Číslo zápisu:

Bonitační karta Landseer klubu ČR 

Identifikace psa:

Jméno psa a chovatelské stanice:

Chyby vylučující z chovu: ..............…....……………………………………………………………………………………………………………………..

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Komentář, doporučení: .....……......……………………………………………………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Chovný         Nechovný Chovný od: …………………………………..………………………………..

Místo bonitace: ………………………………….............……………………. Datum: .........................................………………………………

.......................................……………………. .....................................…………………. .............................................……………

Rozhodčí Poradce chovu Majitel psa/feny

příliš klidný

překřižuje

vybočené ven

háčkuje

agresivní                X

příliš bojácný       X

…………………………………………………………..

………………………………………………………….

vylučující X………………………………………

vylučující X………………………………………

bojácný                   

příliš temperamentní

přátelská, vyvážená

vybočené ven

vtočené dovnitř

pádluje

mimochod

sklon k mimochodu

přetočený       X

43. TLAPY

38. ÚHLENÍ HRUDNÍCH KONČETIN

50. ROZMÍSTĚNÍ PLOTEN - ZBARVENÍ

bílá se žlutým nádechem

čistě bílá

čistě černá

49. SAZE

světlé, málo ploten

příliš ploten - deka   

34. POHYB HRUDNÍCH KONČETIN

příliš dlouhá

příliš zaúhlené

vtočené  

sudovitý

51. CHYBY V BARVĚ NEVYLUČUJÍCÍ

bez ploten                 

45. DRUH SRSTI

překřižuje

úzký

rovné

křivé

37. LOKTY

44. SRST

rovný, paralelní

přilehlé

vybočené  

sbíhavá hlezna

kravský postoj

klus

35. POHYB PÁNEVNÍCH KONČETIN

rovný, paralelní

33. POHYB

drsná

vybočené tlapy

kočičí

zaječí

rozevřené

41. ÚHLENÍ PÁNEVNÍCH KONČETIN

příliš dlouhé

paspárky            X

dlouhá

krátká

47. ČERNÁ BARVA

lehká, částečně zvlněná

hrubá, kudrnatá

46. STRUKTURA SRSTI

zavřená, jemnánesen rovně

rovný, paralelní

kratší stehna

kratší bérce

korektní

korektní

42. DÉLKA PÁNEVNÍCH KONČETIN

strmější úhlení

správné úhlení

užší postoj

široký postoj

příliš strmé úhlení

příliš vysoko nesen

lehce vysoko nesen kratší nadloktí

kratší předloktí

vybočené jemná

40. POSTOJ PÁNEVNÍCH KONČETIN

korektní úhlení

volné

přiliš zaúhlené

36. POSTAVENÍ HRUDNÍCH KONČETIN

52. POVAHA

bez sazí

černá s hnědým nádechem

48. BÍLÁ BARVA

nahnědlá

saze ojediněle

lehce sazovitý

nažloutlá

silně sazovitý

správné rozmístění

39. DÉLKA HRUDNÍCH KONČETIN32. OCAS V POHYBU
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