Najczęściej zadawane pytania.
1.Czym jest Związek Psów Rasowych?
Związek Psów Rasowych jest stowarzyszeniem kynologicznym zarejestrowanym przez Krajowy
Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000571566. Celem działań naszej organizacji jest propagowanie i
popularyzacja hodowli psów rasowych. Warto wiedzieć, że pies rasowy to pies z udokumentowanym
pochodzeniem. Organizujemy wystaw psów rasowych, prowadzimy szkolenia, wykłady, dzięki którym
nasi hodowcy zdobywają i poszerzają swoją wiedzę w dziadzienie kynologii. Współpracujemy z
różnymi organizacjami społecznymi. Działania Związku służą rozwojowi kynologii.
2. Co mogę zrobić, aby stać się członkiem Związku Psów Rasowych?
Aby stać się pełnoprawnym członkiem Związku Psów Rasowych należy spełnić wymogi określone w §
9 statutu. Jeżeli spełniasz podstawowe wymogi należy wypełnić na naszej stronie deklarację
członkowską i przesłać ją do nas elektronicznie.
3. Pies hodowlany – jak wytłumaczyć?
Aby pies rasowy mógł być dopuszczony do hodowli, czyli legalnie rozmnażany, musi on zostać
oceniony przez sędziów kynologicznych na wystawach lub też na przeglądach hodowlanych i
otrzymać odpowiednie noty. W przypadku niektórych ras konieczne jest również przejście testów
psychicznych lub wykonanie określonych badań np: prześwietlenie na dysplazję. Wszystko to ma na
celu zapewnienie, by rozmnażane były jedynie psy odpowiadające wzorcowi rasy, zdrowe i o dobrej
psychice.
4. Co to jest metryka?
Metryka jest to dokument, który zostaje wydanych wszystkim rasowym szczeniętom danego miotu
po uprzednim przeglądzie miotu w miejscu prowadzenie hodowli. W metryce zawarte są informacje
takie jak: rasa, imię i przydomek hodowlany, data urodzenia, umaszczenie, numer tatuażu lub czipa,
imiona i przydomki rodziców, dane hodowcy. Na podstawie metryki można wyrobić szczenięciu
rodowód. Jeśli kupujemy psa zagranicą, wówczas zamiast metryki otrzymamy rodowód eksportowy.
5. Co to jest rodowód?
Rodowód to powielenie danych z metryki. Doświadczony hodowca dzięki zawartej w nim wiedzy
może odpowiednio kojarzyć ze sobą pary rodzicielskie, wyliczać ich pokrewieństwo, omijać
niechcianych przodków i wybierać psy z najlepszych linii hodowlanych.
6. W jaki sposób mogę zarejestrować przydomek hodowlany w Związku Psów Rasowych?
Osoba rozpoczynająca prowadzenie hodowli, zobowiązana jest wystąpić do Zarządu Związku Psów
Rasowych o zatwierdzenie przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się za pośrednictwem
Zarządu Związku i na przeznaczonym ku temu formularzu/wniosku. Należy również uiścić opłatę
rejestracyjną. Po wydaniu pozytywnej decyzji o rejestracji przydomka hodowlanego otrzymuje się
indywidualny nr rejestracyjny w wykazie hodowli psów rasowych. Zarząd ZPR ma również prawo
odmówić rejestracji przydomka hodowlanego.
7. Jak zarejestrować psa w ZPR na podstawie rodowodu, metryki z innej organizacji?

Jeśli pies posiada rodowód uznawany przez Związek Psów Rasowych, wystarczy załączyć go do
wniosku o rejestrację. Zarząd dokona wymiany rodowodu na rodowód ZPR. W przypadku, kiedy
rodowód został wydany w innym języku niż polski, należy do kopii rodowodu dołączyć również jego
tłumaczenie. Natomiast jeśli pies posiada metrykę innej organizacji, to aby móc go zarejestrować w
ZPR należy do wniosku wraz z metryką dołączyć kopie rodowodów rodziców i oświadczenie o
podaniu informacji zgodnych z prawdą. Na podstawie takich dokumentów ZPR wyda rodowód.
8. Jak uzyskać metryki ZPR dla szczeniąt?
Zgodnie z Regulaminem Hodowli każdy hodowca zarejestrowany w ZPR uzyskuje metryki dla
szczeniąt po wcześniejszym zgłoszeniu tego na karcie miotu dostępnej na naszej stronie
internetowej. Kartę należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty urodzenia się szczeniąt. Karta miotu winna
zostać poprzedzona zgłoszeniem karty krycia do ZPR wraz z rodowodem psa reproduktora (jeśli pies
nie jest zarejestrowany w ZPR). Zarząd ZPR na podstawie tych dokumentów wyznacza termin
przeprowadzenia przeglądu miotu.Po przeglądzie hodowlanym, hodowca otrzymuje metryki dla
szczeniąt wraz z chipami.
9. W jaki sposób mogę zgłosić psa na wystawę?
Na wystawy, które są organizowane przez ZWiązek Psów Rasowych psa można zgłosić poprzez
wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej ZPR.
Należy również dokonać stosownej opłaty ustalonej przez organizatora.
10. Czy mogę zgłosić psa na wystawę z rodowodem innej organizacji/stowarzyszenia?
Jak najbardziej. Jeśli rodowód ten jest uznawany przez Związek Psów Rasowych, takiego psa można
zgłosić na wystawę, której organizatorem jest Związek.

