3. Minősítési rendszer
A minősítési rendszer kialakításában a fenotipus megítélése mellett kiemelt fontosságú az
egészségügyi szűrések eredményeinek beemelése, valamint, lehetőség szerint a genotípust
objektívan meghatározható eredmények megjelenítése is, értékmérő inputként. Ezért az
alábbi minősítési pontrendszert alkalmazzuk a tenyészegyedek minősítésére és osztályba
sorolására (3.1 fejezet).
3.1. Az osztályba sorolás alapvető feltétele a MCCK tenyészszemléjén a tenyészthető
minősítés megszerzése.
Korábbi, más kinológiai szervezet által kiadott tenyészengedély az osztályba soroláshoz
nem elfogadott.
Ezen egyedeket az osztályba soroláshoz a Magyar Chow Chow Klub egyik tenyészszemléjén
ismételten be kell mutatni. (ebben az esetben a mindenkori tenyészszemle díj 50 %-a kerül
felszámolásra)
Minősítési rendszernél figyelembe vett szempontok:
3.1.1 Fenotipus megitélése
a. tenyészszemle eredmény

- maximális elérhető pontszám:

30

- maximális elérhető pontszám:

20

a. származás vizsgálat

- maximális elérhető pontszám:

15

b. utódellenőrzés

- maximális elérhető pontszám:

15

a. HD szűrés

- maximális elérhető pontszám:

10

b. ED szűrés

- maximális elérhető pontszám:

5

c. Szemészeti szűrés

- maximális elérhető pontszám:

5

b.

saját kiállítási eredmény

3.1.2 Genotípus megitélése

3.1.3 Szűrővizsgálatok eredményei

Maximálisan elérhető összes pontszám:

100

3.1.1 a.) Tenyészszemle eredmény:
A

tenyészszemlén

nem

tenyészthető,

egyszeri

alkalommal

tenyésztésbe

vehető,

tenyészthető, tenyésztésre javasolt és „tenyészszemlézett” minősítések kerülnek kiadásra. A
tenyészszemle szabályzat a tenyésztési program része.

Tenyésztésre javasolt minősítés:

30 pont

Csak abban az esetben kaphatja egy kutya, ha a küllem megítélése legalább 75% (200 pontból
150 pont) mellett a kutya HD-A (mentes) és ED-1/1 szűrési eredménnyel rendelkezik.
Tenyészthető minősítés:

25 pont

Abban az esetben kaphatja egy kutya, ha a küllem megítélése legalább 60% (200 pontból 120
pont) mellett a kutya legalább HD-B szűrési eredménnyel rendelkezik.
Tenyészthető minősítés:

20 pont

Abban az esetben kaphatja egy kutya, ha a küllem megítélése legalább 50% (200pontból 100
pont) mellett a kutya legalább HD-C szűrési eredménnyel rendelkezik.
Tenyészthető egyszeri alkalommal:

0 pont

Pontozási elvek és szempontok leírása a TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT 1.6.1 pontjában
3.1.1 b.) Saját kiállítási eredmény:
Európagyőztes, Világgyőztes, Interchampion, Multichampion, Crufts-győztes

20 pont

Nemzeti Champion ( a 4 CAC-egyikét MCCK klubkiállításon érte el)

15 pont

Nemzeti Champion

10 pont

CACIB vagy Fajtagyőztes
Junior Champion ( az egyik HPJ címet MCCK klubkiállításon érte el)

6 pont
10 pont

Junior Champion

7 pont

Klubgyőztes

8 pont

Fiatal Klubgyőztes

6 pont

Derbygyőztes

4 pont

Res.CACIB

4 pont

BIS

10 pont

HPJ vagy CAC

3 pont

Res. BIS

8 pont

Kitűnő

2 pont

BOD

8 pont

Nagyon jó

1 pont

BOG

6 pont

Res.BOG

4 pont

Pontozásba beszámító kiállítások: FCI tagországokban FCI kiállításokon elért eredmények,
nem FCI tagországokban az FCI által elismert eredmények. A pontozás során csak egy
eredmény / a legmagasabb / vehető figyelembe.
Magyarországon rendezett kiállítások eredményei közül az vehető figyelembe, amelyeken a
M.C.C.K által elismert küllembírók valamelyike bírált.
3.1.2 a.) Származási vizsgálat eredmény:
a felmenőkre és oldalági rokonokra vonatkozik / 3 generációra vizsgálva /. Felmenők: szülők,
nagyszülők, dédszülők. Oldalági rokonok: testvérek, féltestvérek.
Kiváló származás:

8 CH ős-

15 pont

Nagyon jó származás:

6 CH ős-

12 pont

Jó származás:

5 CH ős

10 pont

Közepes származás

4 CH ős

8 pont

Közömbös származás:

2 CH ős

5 pont

Rossz származás:

0 CH ős

0 pont

1 db Világ- vagy Európagyőztes ős vagy Crufts-győztes ős

= 2 CH

Az ősök később megszerzett eredményeit utólag igazolhatja a kérelmező.

3.1.3 a.) HD Szűrővizsgálat eredményei:
A vizsgálat időpontjában a kutyának a 12 hónapos kort be kell töltenie. A kutya törzskönyvét
be kell mutatni a vizsgáló állatorvosnak, aki köteles az egyed azonosságát ellenőrizni és
igazolni azt. A röntgenfelvételen annak azonosíthatóságának érdekében szerepelnie kell a
kutya azonosítási számának.
Az M.C.C.K. által elfogadott állatorvosoknál lehet a szűrést elvégeztetni, és az egyesület által
megjelölt bizottsággal értékeltetni a felvételt. A kiértékelést és minősítést a szűrést végző
állatorvos is megadhatja, ha ehhez a MCCK által rendszeresített formanyomtatványt
használja.(letölthető a www.chowklub.hu oldalról.)
Tenyészthetők:

HD-A „mentes”

10 pont

HD-B „majdnem mentes”

8 pont

HD-C „enyhe”

5 pont

minősítésű

kutyák, az alább részletezett feltételekkel. (ld. a Tenyésztésbevétel szabályai c. résznél)

3.2.1 A tenyészegyedek osztályba sorolása:
Az osztályba sorolás természetesen csak olyan kutyáknál történhet, amelyek a tenyésztésből
nem zárattak ki. Az első, ill. a másodosztályba való sorolás eléréséhez az alábbi pontszámokat
kell teljesíteni.
Első osztályba sorolás feltételei:
3.1.1 Fenotipus megítélése:

> 35 pont

3.1.2 Genotípus megítélése:

>= 12 pont

3.1.3 Szűrővizsgálatok eredményei:

>= 13 pont

Másodosztályba sorolás feltételei:
3.1.1 Fenotipus megítélése:

> 25 pont

3.1.2 Genotípus megítélése:

>= 8 pont

3.1.3 Szűrővizsgálatok eredményei:

>= 10 pont

Harmadosztályba sorolás feltételei:
Az egyed rendelkezik legalább tenyészthető eredménnyel, amit a MCCK rendezésében
tartott tenyészszemlén kapott.
Lebonyolítási rend: A dokumentumok másolatának bemutatása, melyek számítógépes
nyilvántartásba kerülnek. A mindenkori érvényes besorolás aktualizálása
évente kétszer –félévkor és év végén – történik.

4.Tenyésztésbe vétel szabályai
A szabályzat kiterjed azon személyekre, akik a tenyésztést Magyarországon
végzik, függetlenül tagsági viszonyuktól, amennyiben a tenyésztés során a
kutya számára a fajtagondozó tenyésztő szervezet feltételrendszerének
megfelelő és igazolt származási lapot igényelnek a Kinológiai Szövetségtől.
4.1. Tenyésztésbe vétel feltételei
4.1.1

Kutyát

tenyészteni

csak

egészséges

egyedekkel,

az

állatvédelmi

törvény

követelményeinek betartásával szabad. Tenyészkutyák és kölykök részére megfelelő tartást
kell biztosítani (lásd 2.2 pont). Ehhez alapvető feltétel a tiszta, a fajtának megfelelő tartás,
gondos ápolás, elegendő szabad kifutó és emberi odafigyelés.
4.1.2 Tenyésztésbe csak olyan chow chow-k állíthatók, akik:

-Az FCI által elismert származási igazolással rendelkeznek,
-„tenyészthető” minősítést szereztek a M.C.C.K. Egyesület tenyészszemléjén és legalább
HD-C szűrővizsgálati eredményük van,
- vagy „tenyészszemlézett egyed” mínősítést értek el.
Azt az egyedet, amelyik kizárólag a M.C.C.K. tenyészszemléjével rendelkezik TENYÉSZ
SZEMLÉZETT egyednek nevezzük. A „Tenyészszemlézett” mínősítés megfelelő,
legalább HD-C vizsgálati eredmény pótlólagos megküldésével „Tenyészthető”
mínősítéssé változik.
„Standard Származási lap” igénylésének feltételei a 4.11 pontban rögzítettek és h a
mindkét szülő megfelel a további tenyésztésbe vételi szabályoknak .( pl 4.2, 4.3 , 4.4, 4.5,
4.6 alattiak) és HD-C mínősítésű egyed csak HD-A vagy HD-B minősítésűvel pároztatható.
„Prémium Származási lap” igénylése esetén mindkét

szülőnek első vagy másod

osztályba soroltnak, mínősítettnek kell lennie (lásd TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT/3.pont
„Mínősítési rendszer) és megfelelnek a további tenyésztésbevételi szabályoknak .( pl 4.2,
4.3 ,4.4, 4.5,4.6 alattiak).Ez esetben további feltétel még ,hogy csak HD -A vagy HD-B
minősítésű egyedek pároztathatók.

4.11 ”Standard származási lap” igénylésének minimális feltételei:
- mindkét szülő rendelkezik FCI elismert származási lappal.
- a szülőpár a Magyar Chow Chow Klub szervezésében tartott tenyész szemlén
„tenyészthető” vagy „ tenyészszemlézett egyed” minősítést kapott

VAGY

rendelkeznek bármely kinológiai szervezet által 2015 október 24-e elött kiadott
„Tenyészthető” minősítéssel.
- az apaállat rendelkezik igazolt és megfelelő HD szűrés eredménnyel(HDA, B vagy C).
- 2018 január 01 után született almok esetében az anyaállat is rendelkezik igazolt és
megfelelő HD szűrés eredménnyel (HDA, B vagy C).
- Alomellenőrzés, ha indokolt esetben a MCCK Tenyésztés Vezetője elrendeli.
A 4.11 pontban foglaltak 2017 szeptember 01-töl hatályos

