
Hungária Belga Juhászkutya Klub Egyesület

Körung Szabályzat



A Körung értelme:

- a tenyésztéshez kiemelten javasolt, valamint a tenyészthető kutyák kiválasztása. A Körung a
tenyészállatok kiválasztásának kiemelten fontos szempontrendszere.

A Körung célja:

- sajátteljesítmény-vizsgálat az erős karakterű, jó alkatú és típusos használati kutyák
kiválasztásához. A tenyésztésbe bevont kutyáknak tükrözniük kell a belga juhászkutya fajta
ismertetőjegyeit. Elősegíteni az egységes tenyészirányzat kialakulását és emelni a használati
kutyatenyésztés értékét.

A Körungon való részvétel feltételei:

● FCI által elismert származási lap
● Leolvasható egyedi azonosító /Chip, vagy olvasható tetoválás
● Csípőizületi diszplázia szűrés /HD A, B, C/
● ED szűrés
● HBJK Karakterteszt vagy FCI által elismert teljesítményvizsga / minimum BH /
● Nevezési határidőig beérkezett nevezés
● Érvényes oltási könyv

A körung szervezése, megtartása:

- A körungokat a HBJK központi rendezvényként szervezi. A körung helyét és idejét, a
nevezési határidőt a HBJK honlapján közzé kell tenni. Ezzel egy időben a
rendezvényfelelős, teljesítmény,- és küllembíróját meg kell nevezni. A nevezéseket a
kiirt rendezvényfelelősnek kell megküldeni, legalább 2 héttel a vizsga előtt.

- A körung csak akkor tarható meg, ha a nevezési határidő lejártáig, a HBJK
tenyészszemléjével közösen, min. 5 kutya jelentkezik. A körung létszáma limitált az
egy kutyára szánt idő hosszúsága miatt, a maximális létszám 15 kutya.

- A körungot a klub egy évben min. 2 alkalommal hirdeti meg. Igény esetén többször is
megtartható.

- A körungot 2 bíró bírálja /egy teljesítménybíró és egy küllembíró/, a két bírálat
egymás után zajlik, a körungot a körungvezető (a rendezvényfelelős) vezényli le. A
körungvezetőt és a bírókat a HBJK kéri fel. A körungvezetőnek kell gondoskodnia a
körung zavartalan lebonyolításáról. Feladata a nevezett kutyák okmányainak
ellenőrzése, a pálya alkalmasságának ellenőrzése, és a különböző felszerelési tárgyak,
segédeszközök biztosítása. A körungvezető aktívan segíti a bírálatokat.

- A körungon minden kutya egyénileg kerül elbírálásra, ennek megfelelően kell az időt
beosztani, hogy minden kutya vizsgálatához ugyanannyi idő álljon rendelkezésre. A



körungon a kutyát úgy kell felvezetni, mint egy munkaversenyen, tehát kötelező
felszerelés az egysoros láncnyakörv és a min. 1 méter hosszú póráz.

- Minden körungon kötelező érvényű, és szigorúan be kell tartani/tartatni az
Állatvédelmi Törvény aktuális rendelkezéseit, ezért a körung alatt semmilyen
kényszerítő eszközt nem lehet alkalmazni, különben automatikus kizárást von maga
után.

A körungon elérhető minősítések:

KÖR I. minősítés:

● Ez a legmagasabb fokozatú minősítés és azon kutyák kaphatják meg, amelyek
javasoltak a tenyésztés számára,

● A fajtaképnek és a tenyészcélnak megfelelő kutyák nyernek ide besorolást.
● Standard szerinti méretek, súly és anatómiai felépítés, Szabályos, hiánytalan fogazat,
● „kitűnő”, vagy „nagyon jó” küllem és „dicséretes”, vagy „kifejezett” ÖMT.

KÖR II. minősítés:

● kisebb jelentőségű anatómiai hiányosságok,
● standard alsó, vagy felső határát súroló méretek, foghiány megítélésében, az érvényes

Belga juhászkutya standard a mérvadó,
● „kitűnő”, vagy „nagyon jó” küllem és „meglévő” ÖMT, vagy
● „Jó” küllem és „dicséretes”, illetve „kifejezett”ÖMT.

A körungon adható karakterértékek:

Ösztönös adottságok,
Magabiztosság és
Terhelhetőség /ÖMT/

● Dicséretes (d),
● Kifejezett (k),
● Meglévő (m),
● Nem megfelelő (nm).

„dicséretes”
- az a kutya, amely sugárzóan magabiztos, rettenthetetlen, nagyon energikus, határozott és

biztos,
- nagyon energikus, határozott és biztos, erős, mély és nyugodt fogás jellemez, a botütésre

aktivitásnöveléssel reagál, teljes összpontosítás mellett maximálisan vezethető.

„kifejezett”
- az a kutya, amely magabiztos, határozott,
- biztos erős, fogás jellemez. A botütésre semmilyen negatív reakciót nem mutat, közeli,

összpontosított figyelés az őrzési fázisban.



„meglévő”
- az a kutya, amelynél kifogásolhatóak a megnyilvánulások, a magabiztosság, a törekvés, a

fogás kivitelezése és ütés elviselése tekintetében éppúgy, mint az őrzési fázisban.

”nem megfelelő”
- hiányzó magabiztosság, erős hiányosságok a terhelhetőség tekintetében és érdektelenség a

segéddel szemben.

A körungon adható minősítések az ÖMT és a küllembírálat alapján:

KÖR 1. KÖR 2.

kitűnő, vagy
nagyon jó küllem

kitűnő, vagy
nagyon jó küllem jó küllem

dicséretes, vagy
kifejezett ÖMT meglévő ÖMT dicséretes, vagy

kifejezett ÖMT

Körung menete:

1. A kutyavezetőt és a kutyáját a körungvezető szólítja, a vezető pórázon vezetett
kutyájával jelentkezik, majd a kijelölt helyre a kutyát lefekteti. A kutyavezető a
körungvezetővel a bírókhoz megy, ahol a kutyavezető válaszol a bírók által feltett
kérdésekre. A bíró utasítására a felvezető a kutyát behívja.

2. Kutya asztalon történő beazonosítása, mérlegelése, magasságmérése.

3. Idegen személy a kutyával játékot kezdeményez, ez lehet rövid hurka, rongy, vagy
labda, minden provokáció nélkül.

4. Lövés, 6 mm-es pisztollyal. A kutyavezető a bíró utasítására a pórázon vezetett
kutyájával elindul a kijelölt irányba, mikor a kutyavezető és a kutyája kb. 15 méterre
elhagyta a bírói csoportot visszafordul és megáll. A kutyája laza pórázon mellette áll.
Ekkor egy lövés hangzik el, ezt követően a kutyavezető a kutyát a bírói csoporttól kb.
20 méterre kiköti, kifekteti, vagy ülteti. A felvezető a kutya látószögén kívül
helyezkedik el, és így újabb lövés dördül.

5. A lövés utána bírói csoport a kutyát megközelíti, de nem provokálja. A bíró
utasítására a kutyavezető a rejtekhelyéről a kutyájához megy.

Ha a kutya a lövésekre félelemmel, kiemelkedően érzékenyen vagy kontrolálatlanul
agresszíven reagál, ki kell zárni, a körung további részeiben nem vehet részt!



6. Idegen anyag, akadályok:
A kutyavezető utasítására a pórázon vezetett kutyájával a kutya számára idegen
anyagú talajon áthalad, oda-vissza. Majd utasításra a kutya játékát az idegen anyagra
dobja, a kutya szabadon apportozza a játékát. Az idegen anyagnak akusztikus
hatásúnak kell lennie, de a kutya ill. felvezetője testi épségét nem veszélyeztetheti. Pl.
műanyag palackok….

7. Ismeretlen, furcsa személlyel való találkozás, pl.
Esernyős, esőkabátos személy, a kutya reakciója a furcsa, szokatlan emberrel.

8. Kötetlen játék a kutyavezetővel, a 3. pontban megjelölt tárgyakkal.

9.Őrző-védő feladatok:

- 9/a. Palánk mögüli kitámadás: A segéd teljes védőruházatban, védőkarral (nem lehet
kölyök vagy növendék kar), a vizsgaszabályzatban előírt szivacsbottal a felállított
palánkban vagy a környezeti adottságok szolgáltatta búvóhelyen a kutya látószögén
kívül áll. A felvezető a kijelölt kiindulási pontra megy kutyájával, ami a búvóhelytől
min. 20 m-re van. A bíró jelére lábhoz vezényszó elhangzása után normál lépésben, a
pórázon vezetett kutyájával elindul. Kb. 10 lépés megtétele után, a kijelölt helyen,
vagy a teljesítménybíró utasítására megáll, a kutyát leülteti és lecsatolja a pórázt. Bírói
utasításra kutyájával szabadonkövetésben elindul a búvóhely irányába. A palánktól
néhány lépésnyire, a bíró jelére a segéd rátámad a vezetőre. A kutyának azonnal
magabiztosan és energikusan, a támadást erős, mély nyugodt fogással el kell hárítani.
Amikor a kutya megfogta a védőkart, a segédtől két botütést kap. Az engedélyezett
ütőfelület a mar és a lapocka tájéka. A kutya biztatása engedélyezett. A bíró
utasítására a segéd beszünteti a támadást, és nyugodtan állva marad. A kutyának
önállóan, illetve „ereszd!" hangjelre el kell eresztenie a segédet, a hangjeleket csak a
bíró utasítására lehet kiadni. A kutyának a segédet őriznie kell. A kutyavezető a bíró
engedélyére a kutya mellé lép és a kutya nyakörvét megfogva véget ér a gyakorlat.

A kutya a további gyakorlatban nem vehet részt, ha:

- a kutya a kitámadásnál megijed,
- félelmet mutat,
- a segédet nem fogja meg,
- a kutya a botütések elől kitér,
- a további küzdelmektől meghátrál,
- a kutya a harmadik „ereszd!”hangjelre se ereszti el a segédet.

- 9/b. Üldözés és bátorságpróba: Amikor a kutyavezető a kutyát a nyakörvénél fogva
megtartotta - az előző gyakorlat folytatásaként -, a segéd a bíró utasítására fenyegető
mozdulatokat téve a megadott irányba elfut. Amikor a segéd kb. 40 méterre
eltávolodott, a bíró jelére a kutyavezető a kutyát a segéd után küldi, míg ő maga állva
marad. Amint a kutya 20 méterre megközelítette a segédet, a segéd szembefordul, és
fenyegető mozdulatokkal a kutya felé fut. A kutyának a támadást erős fogással meg
kell akadályoznia. A fogás után a terhelési szakasz következik. A terhelést a segéd a



6-8 méteren keresztül folytatja, majd a bíró jelére abbahagyja a küzdelmet. A
kutyának önállóan, illetve "ereszd!" hangjelre el kell eresztenie az álló segédet. A
kutyának szorosan és intenzíven őrizni kell a segédet, majd a bíró utasítására a
kutyavezető élénk ütemben (de nem futva) odamegy a kutyájához, pórázra veszi és
ezzel ér véget a gyakorlat.

- 9/c. Értékelés: Az őrző – védő gyakorlatokat befejezve a felvezető pórázon vezetett
kutyájával a bíróknál jelentkezik. Az értékelés ideje alatta a felvezető a kutyával
együtt a csoportban tartózkodik.

Záró rendelkezések:

- A bírók a 4.,5.,6.,7.,8. pontokban foglalt feladatokat önálló hatáskörben variált sorrendben
is végrehajtathatják, de a feladatok sorrendjének egy körungon belül azonosnak kell
lenniük.

- A bírók az 1-8 pontban foglalt feladatok végrehajtási módját szabadon variálhatják,
megváltoztathatják de egy körungon belül azonosnak kell lenniük.

- Az alkalmazott segédnek szigorúan a teljesítménybíró utasításai alapján kell dolgoznia.
- A hivatalos bírói ítélet végérvényes, fellebbezés nem lehetséges.
- A kutya tulajdonosa felelős a kutyája által okozott károkét.
- A kutyavezető a kutyáját a feladatok végén megdicsérheti, de sem jutalomfalattal sem pedig

a saját játékával nem jutalmazhatja.
- Kiképzési hiányosság miatt sikertelen körungot meg lehet ismételni, de legkorábban csak a

következő meghirdetett időpontban. A bejegyzés: „Kiképzési hiányosságok miatt
időszakosan alkalmatlan”.

- A sikertelen körungot nem lehet teljesített tenyészszemlére változtatni.

- A jelentős karakterhibák (pl. félelem a lövés hangjától) a végleges kizárást eredményeznek.
Ebben az esetben a körung nem ismételhető meg.


