
 

 

 

Örökítő ranglista 

 

Létrehoztunk egy fokozat rendszer felállítását, ahol az egyes szuka és kan egyedek 

bizonyos feltételek teljesülése esetén, bronz-ezüst-arany fokozatú tenyészkan, ill. szuka 

minősítést kapnának.  

 

A díjazás fokozatai: 

- Bronz („Elismert tenyészkan/szuka”) 

- Ezüst  („Kiemelt tenyészkan/szuka”) 

- Arany („Különösen jelentős tenyészkan/szuka”) 

 

 

 

Az utódvizsgálat menete: 

A tenyészállat közvetlen leszármazottaitól, valamint unokáitól az adatokat három csoportban 

gyűjtjük: 

 

-Egészségügyi vizsgálatok eredményei – Az értékelésben a HD-A, ill annak megfelelő, de 

máshogy jelzett eredményt szerzett utód vehető figyelembe. Szintén elfogadott a HD-B 

eredmény, amennyiben ehhez az eredményhez a szóban forgó kutya még fel tud mutatni 

legalább egy, a csontrendszer deformitásaira irányuló eü szűrés „mentes” eredményét, 

valamint a HD-C is, hogyha valamennyi egyéb eredménye (ED, Patella, Cardio) „mentes” 

eredményt mutat. 

 

-Munka eredmények – Az értékelésben elfogadásra kerül valamennyi FCI által ismert 

kutyasportban szerzett vizsga, és verseny eredmény, meghatározott feltételek mellett a power 

eredmények, valamint egyes, az egyesület által szervezett fajta specifikus munkavizsgák, 

tesztek. 

 

-Küllemi eredmények  - Az értékelésben minden olyan utód részt vehet, aki valamely FCI 

tagország fiatal, felnőtt, vagy klub championátusával, vagy a fajtagazda ország (Egyesült 

Államok) championátusával  rendelkezik, valamint ha Világ, ill Európa kiállításon fiatal, vagy 

felnőtt győztes címet ért el. Egy utód, függetlenül a championátusainak a számától, csak 

egyszer vehető figyelembe. 



 

 

 

 

 

Kiértékelés:  

Minden közvetlen leszármazott 1 pontot kap, bármelyik csoportba tartozó eredményéért. 

Minden unoka 0,5 ponttal vehető figyelembe ugyanezért. Ha egy utódnak több, ill mindhárom 

csoportban van beszámítható eredménye, természetesen mindegyikben szerepelhet. Példa: 

Küllem Ch, HD-A, IPO-1- SCH– a szülőnek minden vizsgálati csoportjába kerül 1pont 

közvetlen leszármazott esetén, vagy 0,5 pont unoka esetén. 

- Bronz („Elismert tenyészkan/szuka”)  -díj megszerzésének feltételei: 

 

3pont összegyűjtése bármelyik csoportból. Pl: három db küllem Ch. kölyke van az 

adott tenyészállatnak, vagy 3db „HD-A” eredményű, stb.. 

 

- Ezüst  („Kiemelt tenyészkan/szuka”) –díj megszerzésének feltételei: 

A meglévő 3ponthoz gyűjtött újabb 3ponttal azonos csoportban, és ezen kívül 3pont 

egy másik csoportból. PL: 6 küllempont, és 3 eü pont. 

- Arany („Különösen jelentős tenyészkan/szuka”) –díj megszerzésének feltételei: 

A meglévő 6ponthoz gyűjtött újabb 3pont, a másik csoportban meglévő 3ponthoz 

gyűjtött újabb 3pont, valamint a harmadik csoportba szintén felmutatott 3pont. Példa: 

9 eü pont, 6 küllem pont, és 3 munka pont. 

 

 

Örökítő ranglista: 

A fent taglalt szisztémán alapulóan folyamatosan vezetve lesz az „Örökítő ranglista”. 

A legmagasabb pontszámmal rendelkező kutya kerül az első helyre, de csak az elért díjazásán 

belül, magasabb díjazásban szereplő kutyát nem előzhet meg a ranglistán. Pontegyenlőség 

esetén a diverzebb pontösszetétellel rendelkező egyed kerül előrébb. 

 


