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KLUB HODOWCÓW RASY OWCZAREK NIEMIECKI
REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASY OWCZAREK NIEMIECKI

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1
Regulamin hodowli psów rasy Owczarek Niemiecki wprowadza się na podstawie §15 pkt. 5

Statutu KHRON
§2

Hodowla psów rasy Owczarek Niemiecki prowadzona przez członków KHRON jest hodowlą
amatorską

§3
Celem hodowli jest doskonalenie psa rasy Owczarek Niemiecki pod względem cech

fizycznych, psychicznych,
użytkowym i eksterieru z uwzględnieniem podstaw naukowych.

§4
Hodowlę psa rasy Owczarek Niemiecki w Polsce ukierunkowuje Zarząd KHRON poprzez

powołanie Komisji
Hodowlanej KHRON.

§5
Hodowcą jest członek KHRON, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami
niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk oraz zatwierdzony Przydomek

Hodowlany.
§6

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Owczarka Niemieckiego należy do
Zarządu KHRON za pośrednictwem Komisji Hodowlanej KHRON.

Rozdział II
Przydomki Hodowlane

§7
1. Członek KHRON rozpoczynający prowadzenie Hodowli jest zobowiązany wystąpić do

Zarządu KHRON o zatwierdzenie przydomku hodowlanego.
2. Przydomek zgłasza się na odpowiednich drukach dostępnych na stronie internetowej

klubu bezpośrednio do biura KHRON.
3. Zainteresowany zgłasza telefonicznie do biura Zarządu KHRON chęć zarejestrowania

Przydomku zostanie on sprawdzony a następnie odesłany na odpowiednim druku do
zainteresowanego.

4. W przypadku, gdy przydomek powtarza się należy zmienić na inny.
5. Nadany przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli.

6. Brak zarejestrowanego przydomku uniemożliwia wydanie rodowodów dla szczeniąt.
7. W przypadku, gdy hodowca nie ma swojego przydomka może używać przydomek

hodowcy, który wyrazi pisemną zgodę na wypożyczenie swojego przydomku
zarejestrowanego w KHRON. Zgoda ta musi określać, na jaki czas go wypożycza.

8. Przydomek pisany małymi literami może znajduje się po nazwie psa. Nazwę psa zawsze
piszemy wielkimi



literami Np. Xyz..... AREK, AREK Xyz........
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9. Przydomek zarejestrowany przez Zarząd KHRON jest chroniony i może być używany

tylko w KHRON.
10. Właściciel przydomka ma prawo wziąć na wspólnika innego członka KHRON

przedstawicielstwo takiej spółki należy do właściciela przydomku.
11. Nowy właściciel hodowli może zachować przydomek w drodze dziedziczenia lub za

pisemną zgodą poprzedniego hodowcy potwierdzoną przez Zarząd KHRON.
12. W przypadkach spornych wiążąca jest decyzja Zarządu KHRON.

Rozdział III
Suki hodowlane

§ 8
1. Do hodowli dopuszcza się sukę, która spełnia poniższe lub inne zatwierdzone przez

Zarząd KHRON wymogi:
a. jest wpisana do KHRON posiada numer rodowodu nadany przez Zarząd KHRON (NR.)

b. ukończyła 20 miesięcy
c. Zarząd KHRON dopuszcza dwie klasy hodowlane

§ 9
Pierwsza Klasa hodowlana – rodowód czerwony

1. Suka musi posiadać jedną ocenę wystawową minimum dobrą
2.test psychiczny

3 Licencje (patrz regulamin Licencji Hodowlanej)
4 Prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych (przodu i tyłu) z wynikiem A1, A2,

A3.
5 Wyszkolenie minimum IGP 1

6 DNA
7  Suka może rodzić szczenięta trzy mioty  na dwa lata po ukończeniu 20 miesięcy

dożywotnio
§ 10

Druga Klasa hodowlana - rodowód biały
1. Suka musi posiadać jedną ocenę wystawową minimum dobrą

2. Przegląd (patrz regulamin przeglądu Hodowlanego),
3. Prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych  z wynikiem A1, A2,

A3,
4. Dopuszczalne braki uzębienia 1 raz P1, 1 raz P2, 1 raz P3, zgryz prawidłowy.

5  DNA
6  Suka może rodzić szczenięta  raz w roku po ukończeniu 20 miesięcy raz w roku do końca

roku w którym kończy 8 lat
Suka może być zawieszona w przypadku złej kondycji fizycznej.

Przywrócenie jej do hodowli może nastąpić po upływie 6 miesięcy i po uprzednim
przedstawieniu jej komisji hodowlanej  KHRON.

Rozdział IV
Pies reproduktor

§ 11



1. Do kryć dopuszcza się psa, który spełnia poniższe lub inne zatwierdzone przez Zarząd
KHRON wymogi:

a. jest wpisany do KHRON posiada nadany numer rodowodu przez Zarząd KHRON (NR.),
b. ukończył 24 miesięce,

c. Zarząd KHRON dopuszcza dwie klasy hodowlane.
§ 12
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Pierwsza Klasa hodowlana – rodowód czerwony
1. Pies musi posiadać jedną ocenę wystawową minimum dobrą

2. Licencje (Patrz regulamin Licencji Hodowlanej)
3. Prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych (przodu i tyłu) z wynikiem A1, A2,

A3.
4 Test psychiczny

5. Wyszkolenie minimum IGP 1
6 DNA

7 Pies jest hodowlany klasy I od mi 24 miesiąca dożywotnio
8. Ilość kryć 120.

§ 13
Druga Klasa hodowlana – rodowód biały

1. Pies musi posiadać jedną ocenę wystawową minimum dobrą,
2. Prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych z wynikiem A1, A2,

A3,
3 test psychiczny

4. Przegląd (patrz regulamin przeglądu Hodowlanego),
5. Dopuszczalne braki uzębienia 1 raz P1,1 raz P2 ,1 raz P3, zgryz prawidłowy,

6.DNA
7 Pies jest hodowlany klasy II od 24 miesięcy do roku w którym kończy 8 lat .

8.Ilość kryć 40.

Pies może być zawieszony za złą kondycję fizyczną za krycie suk nie hodowlanych

Rozdział V

Prawa i obowiązki hodowcy
§ 14

Hodowca ma prawo do:
1. Uzyskiwania porad i wszelkich informacji u przewodniczącego Koła lub Zarządu KHRON.

2. Dostęp do listy reproduktorów.
3. Informacji o wynikach prześwietleń w kierunku dysplazji, wynikach wystaw.

4. Informacji o obowiązujących przepisach.
5. Brania udziału w organizowanych przez KHRON imprezach.

§ 15
Hodowca ma obowiązek:

1. Otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im odpowiednie warunki utrzymania dbać o
higienę, prawidłowe żywienie oraz przestrzegać terminu szczepień.

2. Upewnić się czy pies, którym się chce kryć posiada odpowiednie uprawnienia



3. Przed kryciem suki ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za
krycie. Zaleca się sporządzanie pisemnej umowy.

4. Powiadomić właściciela reproduktora o urodzeniu się szczeniąt.
5. Powiadomić Przewodniczącego Koła lub Zarząd KHRON o planowanym terminie

Przeglądu i znakowaniu miotu.
6. Wydawać nabywcą szczenięta po ukończeniu 8 – tygodnia życia z rodowodem i

książeczką zdrowia zaszczepione oraz zaczipowane.
7. Uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora

zgodnie z zawartą pisemną umową.
8. Hodowca ma obowiązek przestrzeganie ustawy o ochronie zwierząt.

§ 16
Prawa i obowiązki właściciela reproduktora:

Właściciel reproduktora ma prawo:
1. Odmowy udostępnienia psa do krycia bez podania przyczyny

2. Pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie pisemnej umowy zawartej z hodowcą.
§ 17

Właściciel reproduktora ma obowiązek:
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1. Otoczyć opieką  posiadane psy zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą

pielęgnację,właściwie żywić i podawać systematycznie szczepieniom ochronnym.
2. Przed kryciem ustalić z hodowcą na piśmie warunki rozliczenia należności za krycie.

3. Po kryciu wręczyć hodowcy kartę krycia (oryginał) a kopie wysłać do Zarządu KHRON
§ 18

Dokumentacja Hodowlana
1. Karta krycia jest drukiem ścisłego zarachowania i nadany ma numer ewidencyjny

KHRON.
2. Druki kart krycia ma prawo zakupić każdy właściciel psa (reproduktora)

3. Druki do nabycia w Zarządzie KHRON.
4. Rodowody wydaje Zarząd KHRON po nadesłaniu odpowiedniej dokumentacji.

5. Czas oczekiwania na rodowody szczeniąt wynosi max 30 dni od złożenia dokumentacji w
Zarządzie
KHRON.

§ 19
Każdą zmianę właściciela psa i suki należy zgłosić w Zarządzie KHRON.

§ 20
Przegląd miotu

1. Przegląd miotu należy zgłosić przewodniczącemu Koła lub w Zarządzie KHRON.
2. Przegląd miotu wykonywany jest u hodowcy lub w gab weterynaryjnym po ukończeniu 7

tygodnia życia szczeniąt.
3. Przegląd miotu dokonuje Przewodniczący Koła lub osoba uprawniona przez Zarząd

KHRON.
4. Przewodniczący Koła wypełnia druk Karta Przeglądu Miotu w dwóch egzemplarzach.

5. W przypadku złej kondycji szczeniąt Przewodniczący Koła ma prawo przełożyć przegląd
miotu na czas doprowadzenia szczeniąt do prawidłowej kondycji. Hodowca ma prawo

odwołać się od tej decyzji do komisji hodowlanej
6. Szczenięta w dniu przeglądu muszą posiadać książeczki zdrowia z wbitym przez lekarza

weterynarii  odpowiedniego do wieku szczepienia oraz odrobaczenia



7. Hodowca oddaje przewodniczącemu Koła kartę krycia, w przypadku, kiedy reproduktor
nie jest zrzeszony KHRON hodowca dostarcza kopie rodowodu oraz kopie wyszkolenia,

jeżeli takie posiada.
8. Przewodniczący Koła wysyła do Zarządu KHRON pełną dokumentację (Karta Przeglądu

Miotu, Karta Krycia, Kopie Rodowodu oraz Wyszkolenia Reproduktora)
dokumenty z przeglądu może dostarczyć również hodowca

9.Hodowca otrzymuje pierwszą kopie Karty Przeglądu Miotu.
10. Przewodniczący otrzymuje od hodowcy zwrot kosztów podróży oraz ustaloną stawkę za

czipowanie.
10. Rodowody Hodowca otrzymuje z Zarządu KHRON do domu kurierem za zaliczeniem

pocztowym.
Postanowienia końcowe

§ 21
Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd KHRON na wniosek

Komisji Hodowlanej KHRON.
W przypadku naruszenia przepisów niniejszego regulaminu przez hodowców lub właścicieli

reproduktorów
Zarząd KHRON na wniosek Komisji Hodowlanej ma prawo rozpatrywać i podejmować

decyzje o ukaraniu hodowcę lub właściciela reproduktora musi się to odbywać w obecności
osoby, której to dotyczy.

§ 22
W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych dobrem hodowli owczarka niemieckiego

Decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym regulaminie podejmuje Zarząd
KHRON na wniosek Komisji Hodowlanej KHRON.

Regulamin Hodowli Psów Rasy Owczarek Niemiecki


