
REGULAMIN HODOWLANY  

KLUBU ALPEJSKIEGO GOŃCZEGO KRÓTKONOŻNEGO  

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO  

  

I.  PRZEPISY OGÓLNE  

1. Do hodowli dopuszcza się psy i suki,  które spełniają wymogi Standardu nr 254 FCI, 

co potwierdzone jest wynikami wystaw eksterieru, zgodnie z regulaminem 

hodowlanym ZKwP.  

2. Wymaga się pomiaru wysokości w kłębie, który jest wpisany w kartę oceny z wystawy 

eksterieru, oceny bonitacyjnej lub przez wiceprezesa ds. hodowlanych Klubu AGK.  

3. Wymagane jest potwierdzenie użytkowości psa lub suki dyplomem minimum III 

stopnia z konkursu posokowców lub dzikarzy.  

4. Do hodowli nie dopuszcza się psa/suki z wadami dyskwalifikującymi:  

– agresywność lub lękliwość;  

– wszystkie odchylenia które upośledzają jego użytkowość łowiecką; 

– brak więcej niż dwóch przedtrzonowców P1 lub P2 (M3 nie są brane pod uwagę);  

– wysokość w kłębie mniejsza niż 34 cm i większa 42 cm;  

– słaby charakter;  

– psy wykazujące wyraźne anomalie fizyczne lub psychiczne;   

– psy muszą mieć dwa, prawidłowo rozwinięte jądra, umieszczone całkowicie             

w worku mosznowym.  

5. Wymaga się przeprowadzenia badań w kierunku dysplazji stawów biodrowych             

i łokciowych. Do hodowli dopuszcza się psy i suki z następującymi wynikami badań:  

stawy biodrowe wolne od dysplazji  HD- A/A i stawy łokciowe wolne od wad ED 0/0.  

6. Wskazane jest wykonanie badań genetycznych w kierunku obecności lub braku 

mutacji w genie CLN8, powodujacej NCL8 (neuronal ceroid lipofuscinosis of typ 8) 

neuronalną lipofuscynozę ceroidową typu 8 u aplejskich gończych krótkonożnych. 

7. Hodowle psów prowadzi się wg celu ustalonego na walnym zebraniu członków Klubu.  

  

II. REJESTR PSÓW I SUK HODOWLANYCH  

1. Kopie dokumentów spełniających wymogi hodowlane należy dostarczyć do 

wiceprezesa ds. hodowlanych.  

2. Wiceprezes ds. hodowlanych zobowiązany jest do prowadzenia rejestru psów i suk 

hodowlanych w Klubie, który zamieszczony jest na stronie internetowej Klubu.  

  

 

 



III. ZGŁOSZENIE KRYCIA  

a. Krycia psów i suk wewnątrz Klubu wymagają jedynie powiadomienia 

wiceprezesa ds. hodowlanych.  

b. W przypadkach krycia w kraju psem lub suki spoza klubu, należy ponadto 

dostarczyć dane dotyczące psa spoza klubu (nazwa z przydomkiem 

hodowlanym, tytuły, użytkowość, badania).  

c. Krycie poza granicami kraju wymaga pkt. 2 oraz zgody doradcy hodowlanego 

klubu danego kraju.  

d. Dopuszcza się tylko jednorazowe krycie tymi sami osobnikami.  

  

IV. ZGŁOSZENIE MIOTU  

Należy zgłosić wiceprezesowi ds. hodowli wyniki miotu, tj. liczbę szczeniąt z rozbiciem na 

psy i suki oraz podać ich umaszczenie.  

Na stronie internetowej klubu będzie prowadzony rejestr miotów.  

Pierwszeństwo w zakupie szczeniąt powinni mieć członkowie Klubu.  

  

V. ODSTĘPSTWA WARUNKOWE 

Dopuszcza się warunkowe dopuszczenie do krycia psów lub suk, które nie spełniają        

w pełni wymogów pkt I w przypadku udokumentowanej wybitnej użytkowości,                    

a w przypadku wybitnego eksterieru i zdobycia minimum tytułu Grand Champion Polski 

pozytywnego zaliczenia testu reakcji na strzał w obecności członka zarządu lub członka 

komisji rewizyjnej klubu.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku stwierdzenia chorób dziedzicznych i wad genetycznych              

w pokoleniu z danego skojarzenia, reproduktor lub suka hodowlana (nosiciel 

choroby lub wady) zostanie wycofany z rejestru i nie dopuszczony do dalszej 

hodowli.  

2.  W przypadku naruszenia powyższych przepisów hodowlanych członek klubu 

może utracić uprawnienia hodowlane w klubie, a w przypadku wyraźnych 

nadużyć może to grozić wykluczeniem z Klubu.  

 

 

 

 

  


