Tenyészszemle Szabályzat
1.1. A tenyészszemle célja:
A tenyészszemle a fajta tenyésztési programjának meghatározó eleme.
Célja: A gondozott fajta egészséges, sajátosságaira jellemző fajtatiszta tenyésztése
a standardban rögzített külső és belső tulajdonságuk és használati képességük
megtartása mellett. Az egyedek tenyészthetőségének megállapítása és a
tenyésztésre nem kívánatos egyedek kiszűrése.
1.2. Tenyészszemle rendezvények
Tenyészszemlét csak a M.C.C.K. vezetősége által jóváhagyott helyen és
időpontban rendezhetnek. A rendezvények számát, helyét, pontos időpontját a
M.C.C.K. vezetősége évente igény szerint határozza meg, azokat fajtaklubunk
honlapján (www.chowklub.hu) valamint rendszeres elektronikus közleményeiben
közzé teszi (e-mail).
A vizsgára jelentkezett kutyákat fotókkal is dokumentáljuk és az elkészült felvételek a
kutya adataival együtt a M.C.C.K. nyilvántartásába kerülnek a későbbi tenyésztés,
fajtanemesítés érdekében, valamint a hazai állomány mindenkori felméréséhez.
1.3. Tenyészszemle bíró
A tenyészszemlén szakbíró bírál, akit előzetes egyeztetés után a M.C.C.K.
vezetősége delegál. Bíró az lehet, aki a gondozott fajta elismert küllembírájalehetőleg tenyésztője is. A bíróval a M.C.C.K. Tenyésztési vezetője előzőleg
megismerteti a M.C.C.K. tenyésztési szabályzatát és irányelveit.
1.3.1 Tenyésztési Bizottság:
- Tenyésztési vezető
- Tenyésztési felügyelők (Az Egyesület vezetősége által megválasztott
elismert fajtatenyésztő, vagy szakember)
- Az Egyesület elnöke
A Tenyésztési Bizottság dönt minden kétséges kérdésben, ami a
tenyésztésengedélyezés alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos és a
végrehajtási rendelkezésekben nincs szabályozva. Hibás tenyészengedélyezési
döntéseket a Tenyésztési Bizottság érvényteleníti.
Lehetnek olyan tények, melyek kinológiai okokból a tenyésztésre való használatot
korlátozzák, vagy tiltják (pl. örökletes betegségek az utódoknál, idegrendszeri
tulajdonságok fellépése, emberrel szembeni agresszivitás, vagy túlzott félénkség).
Ilyen esetekben a Tenyésztési Bizottság a tenyésztési engedélyt érvénytelenné
nyilváníthatja, feltételeket és korlátozásokat állapíthat meg, vagy újabb bemutatást
kérhet. A végleges döntésig a Tenyésztési Bizottság a tenyésztési engedélyt
ideiglenesen felfüggesztheti. Panasz a felfüggesztés ellen nem lehetséges.
A Tenyésztési Bizottság döntése ellen a M.C.C.K. Egyesület vezetőségéhez lehet
fellebbezést benyújtani 15 napon belül. Az itt született döntés végleges.
1.3.2. Záró rendelkezések:
A tenyészszemle szabályzat és a végrehajtási rendelkezések a M.C.C.K. tenyésztési
szabályzatának alkotórésze.
Ez a Tenyészszemle szabályzat a tenyésztő szervezet elismerésének időpontjától
lép életbe. (2015.10.14)
Az ez idáig kiadott tenyésztési engedélyek lejárati idejükig érvényben maradnak!
1.4 A tenyészszemle végrehajtási rendelkezései
1.4.1 A tenyészszemlének ott kell történnie, ahol elegendő hely van a megfelelő
mozgáshoz.

A helyszínen kell lennie a M.C.C.K. egyik tenyésztési felügyelőjének, aki a chip
leolvasást és azonosítást végzi.
1.4.2 Egy tenyészszemle napon a chow chow-uk megengedett létszáma egy bírónak:
max. 30 kutya, közte szünettel.
Ennél magasabb jelentkezési számnál további tenyészszemle bíró bevonása, vagy
egy további tenyészszemle nap kitűzése van előírva.
1.4.3 Nevezni a teljesítményvizsgálatra írásban, legkésőbb 14 nappal a meghirdetett
tenyésztés engedélyezés napja előtt, postán, vagy e-mail-ben, a származási igazolás
másolatának elektronikus úton való elküldésével, vagy az Egyesület levelezési
címére történik.
1.5. A feltételek a részvételhez
1.5.1. A tenyészszemlén csak olyan kutya vehet részt, amely az M.C.C.K. által
kiadott vagy elismert származási igazolással rendelkezik. Tüzelő szukát a tenyésztés
engedélyezés előtt a tenyészszemle vezetőjének be kell jelenteni. A felvezetett
kutyáknak azonosíthatóknak kell lenniük. A chip leolvasásához klubunk a leolvasót
biztosítja. Azok az egyedek bírálhatók, ahol minden kétséget kizáróan az azonosítás
megtörtént. Chippel azonosíthatatlan kutya nem bírálható. A tenyészszemlére az
ebet tulajdonosa, vagy a tulajdonos megbízottja vezetheti fel. A kanoknak, és a
szukáknak legalább 12 hónapot be kell tölteniük.
1.5.2 A tenyésztés engedélyezés napján a következő iratokat kell bemutatni:
-1. M.C.C.K. által kiadott vagy elismert eredeti származási igazolást,
-2. Ismételt bemutatásnál az előző tenyészszemle bírálati lapját,
-3. A területre történő belépéskor a kutya érvényes oltási könyvét,
-4. Eredeti igazolás: HD (csípőizületi diszplázia) szűrés eredményéről.
(Ha ez nincs, a kutya csak „Tenyészszemlézett” mínősítést kaphat.)
1.6. A szemle lefolyása
A vizsgáról minden bemutatott chow chow részére a M.C.C.K. által kiadott
formanyomtatványon jegyzőkönyvet vezetnek, az eredményük pedig számítógépes
feldolgozásra kerül. (Tenyésztés engedélyezési jegyzőkönyv bírálati lap, 3
példányos, önindigós.)
A szemlézendő chow chow-kat lényeges segítség nélkül kell bemutatni a bírónak
(vezetés tempós járás módban, laza pórázon). Évszaktól függetlenül soha nem
mutathat légzési nehézséget vagy akadályoztatást. Minden esetben rögzíteni kell a
jegyzőkönyvben a kutya lemért magasságát, a hiányzó premorális fogak számát
és helyét, valamint a pigmentáltság minőségét (szem, szájszél, szájpadlás, nyelv,
foghús).
A tenyészthető minősítés a csípődiszplázia szűrés eredménye birtokában kerül
bejegyzésre a származási igazolásra, amennyiben az eredmény A- B- vagy C. A
tenyésztésengedélyezés után a kutya tenyésztése megengedett, amennyiben a
M.C.C.K. Tenyésztési Szabályzatában előírt további feltételeknek is megfelel.
1.6.3 A Chow Chow fajta standard leírásához képesti eltéréseket súlyossági
fokuknak megfelelően kell értékelni.
A tenyésztésből önmagukban kizáró okok:
- rejtett vagy félheréjűség,
- fogzáródási hiba, csak az „ollós” záródás elfogadott,
- foltos nyelv,
- 4 db „P”-nél több foghiány (P1-ek nem számítanak bele),

- ha az egyed nem egyértelműen fajtajelleget hordozó,
- standard mérettől való 2,5 cm-nél nagyobb eltérés mindkét irányba,
- a standardban meghatározottnál világosabb szemszín.
A következő hibák közül egy vagy több jelentkezése korlátozást ill.
felfüggesztést von maga után:
- viselkedési hibák (túlzott agresszivitás vagy félénkség)
- jelentékeny pigment hiány,
- standard szőrtípustól jelentős eltérés,
- „nem álló” fül,
- nem öröklött, sérülésből adódó foghiányt, fülporctörést, illetve faroktörést állatorvosi
igazolással kell bizonyítani.
1.6.4 A Tenyészszemlén kiadható minősítések:
-1. „Tenyésztésre javasolt"
-2. „Tenyészthető"
-3. „Tenyésztésbe vehető, egyszeri alkalommal"
-4. „Tenyésztésre nem engedélyezett"
-5. „Tenyészszemlézett egyed”
1.9 Importált egyedek származási országban szerzett teljesítményvizsgálati
eredményei:
1.9.1. Minden importált egyedet honosíttatni kell, a M.C.C.K állomány nyilvántartásába
regisztráltatni.
1.9.2. Importált egyedek tenyésztésbe vételének feltétele a M.C.C.K által szervezett
tenyészszemlén „tenyészthető” cím megszerzése, valamint az előírt egészségügyi szűrések
megléte. Vemhesen importált szukáknál az ellést követő legkésőbb 6 hónapon belül kell
megszerezni tenyészszemlén a tenyészthető címet, addig a származási igazolások kiadása
szünetel.
1.10. 98/2013 (X.24.) VM rendelet előtt megszerzett teljesítményvizsgálati eredmények:
1.10.1. A rendelet megjelenése előtt megszerzett FCI kompatibilis kiállítási eredményeket a
M.C.C.K. elfogadja.
1.10.2 Külföldi FCI rendezvényeken szerzett teljesítményeket a M.C.C.K. elfogadja.
1.10.3. A rendelet megjelenése előtt Magyarországon szerzett tenyészszemle küllem bírálati
eredményeit a M.C.C.K elfogadja

