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Hungária Belga Juhászkutya Klub Egyesület Tenyészszemle Szabályzata

1.§.Bevezetés:

A tenyészszemle a fajta tenyésztési programjának meghatározó eleme. A tenyészszemlék alapján
történik a tenyésztési engedélyek kiadása, a tenyésztésbe vonható egyedek illetve a tenyésztésbe nem
vonható egyedek kiszűrése.

A tenyészszemlére csak FCI által elismert származási lappal rendelkező ebek vezethetők fel.

2.§. A tenyészszemle szervezése, megtartása:

A tenyészszemlét a HBJK központi rendezvényként szervezi. A tenyészszemle 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 1 héttel a rendezvény előtt.

A tenyészszemle csak akkor tarható meg, ha a nevezési határidő lejártáig, a HBJK karaktertesztjével
közösen, min. 5 kutya jelentkezik.

A tenyészszemlét a klub egy évben maximum 6 alkalommal hirdeti meg, de igény esetén többször is
megtartható.

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

3.§. Bírók, helyszín:

Küllembíró: FCI által elismert küllembíró.
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Karakterteszt, Körung bíró: FCI által elismert munkabíró vagy a klub által minősített
karakterteszt/körung bíró.

Helyszín: Olyan nyitott terület ahol a természetes talaj biztosított.

A tárgyévben bíráló bírák listáját a Vezetőség a Tenyésztési Tanács javaslata alapján határozza meg,
a tenyészszemlék helyszínével és időpontjával együttesen legkésőbb a tárgyévet megelőző év
december 31-ig. A tenyészszemlék helyszíneit és időpontjait az egyesület weboldalán közzé kell
tenni.

4.§. A tenyészszemle adminisztrációja:

A tenyészszemle egy küllemi elbírálásból és egy karaktertesztből tevődik össze. A karakterteszt
külön is teljesíthető 12 hónapos kortól. Külön teljesítés esetén a karakterteszt igazolását eredeti
példányon be kell mutatni.

A bírónak minden egyes kutya minősítését a bírálati lapon leíró bírálatban írásban indokolnia kell. A
tenyészszemlén egyedi bírálati lap készül 1 példányban, ami a leíró bírálatot és a minősítést, a
karakterteszt eredményét illetve a bíró aláírását tartalmazza. Ennek egy a HBJK által hitelesített
elektronikus másolatát kapja a kutya tulajdonosa. Az eredményt a származási lap hátoldalára a
helyszínen fel lehet vezetni és a bírálatot rendező Egyesület pecsétjével és aláírásával kell ellátni!

A tenyészszemlén rendezvény összesítő készül, a résztvevő kutyák adataival illetve minősítésével.
A tenyészszemle eredményeit a klub honlapján közzéteszi.

5.§. A tenyészszemle minősítései:

5.1 Tenyésztésre javasolt: ezen minősítést azon kutyák kaphatják meg, akik

- minimum megfelelő minősítésű HBJK karakterteszt II.-t tettek és küllembírálaton kitűnő minősítést
kaptak.
- körungon – KÖR I. vagy KÖR II. minősítés megszerzése
- A klub által előírt szűrési eredmények hivatalos pecséttel ellátott formában igazolásra kerültek (DP
igazolás kizárólag HD/A vagy B minősítéssel, ED-0,)

5.2. Tenyészthető: ezen minősítést azon kutyák kaphatják meg, akik
- minimum megfelelő minősítésű HBJK karakterteszt II.-t tettek és a küllembírálaton legalább nagyon
jó minősítést kaptak.
- minimum megfelelő minősítésű HBJK karakterteszt I.-t tettek és küllembírálaton kitűnő minősítést
kaptak.
- körungon – KÖR I. vagy KÖR II. minősítés megszerzése
- A klub által előírt szűrési eredmények hivatalos pecséttel ellátott formában igazolásra kerültek (DP
igazolás kizárólag HD/A vagy B, C minősítéssel, ED-0, ED-1,)

5.3 Engedéllyel tenyészthető: ezen minősítést azon kutyák kaphatják meg, akik
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- HBJK karakterteszt I.-t tettek és küllembírálaton nagyon jó, jó vagy megfelelt minősítést kaptak,
- HBJK karakterteszt II.-t tettek és küllembírálaton jó vagy megfelelt minősítést kaptak,
- a klub által előírt szűrési eredmények hivatalos pecséttel ellátott formában igazolásra kerültek (DP
igazolás kizárólag HD/A vagy B, C minősítéssel, ED-0, ED-1,). Az engedély 1 alom erejéig érvényes,
melyet kérelemre a tenyésztési tanács javaslata alapján a vezetőség engedélyezhet még egy alomra, az
ismételt tenyészszemle díj megfizetésével. Azon kutyák, akik „Engedéllyel tenyészthető” minősítést
kaptak még egy alkalommal tenyészszemléztethetők, viszont a két tenyészszemle között egy évnek el
kell telnie.

5.4. Nem tenyészthető: ezen minősítést azon kutyák kapják, melyek nem felelnek meg az FCI
fajtastandardban leírtaknak, továbbá azon egyedeknek melyek a fajtára nem jellemző, rendellenes
vagy nem kívánatos viselkedést mutatnak. Azon kutyák, akik „Nem tenyészthető” minősítést kaptak,
de a fajtastandardban leírtaknak megfelelnek, még egy alkalommal tenyészszemléztethetők, viszont a
két tenyészszemle között egy évnek el kell telnie.

6.§. A tenyészszemlén való részvétel feltételei :

- A tenyészszemlére az ebet csak az eredeti származási lappal együtt lehet bemutatni. Amennyiben
nincs jelen az eredeti származási lap, a kutya nem vehet részt a tenyészszemlén.

- A tenyészszemlén csak egyedi azonosítóval/ mikrochip-el ellátott egyedek bírálhatók. Az
azonosításhoz a tulajdonos (megbízott) a származási lapot köteles leadni, melybe a bíró szabad
betekintést nyerhet. Minden esetben ellenőrizni kell az eb microchipjét, mely számának minden
esetben meg kell egyeznie a származási lapon feltüntetett chip számmal. Amennyiben az ellenőrzés
során nem egyezik a kutyában található chip száma a származási lapon feltüntetett chip számmal,
vagy a chip nem található az eb nem bírálható!

- A tenyészszemlén az eb származási lapja mellé a kötelező egészségügyi szűrési eredményekről szóló
eredeti igazolást is be kell mutatni. ( Csípő és könyök diszplázia szűrés,)

- Tenyészszemlén 12 hónapos kort betöltött ebek vezethetők fel.

Budapest, 2017. december 8.

Várnainé Udvardy Krisztina sk.
Hungária Belga Juhászkutya Klub Egyesület Elnöke
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Függelék:
- Karakterteszt szabályzat
- Körung szabályzat
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