
EMLÉKEZTETŐ

amely  készült  a  MEOESZ  Terelő  Sportbizottság  szekcióvezetőinek ülésén,  2015.  február 4. 
napján 17,00 órai kezdettel a MEOESZ központi iroda I. emeleti elnöki szobában – 1194 Budapest,  
Hofherr A. u. 38-40.

Jelen vannak:
– Korózs András MEOESZ Elnöke,
– Pischoff Ferenc MEOESZ TSBT Elnöke,
– Kelemenné Bistyák Klára – Egyéb fajták szekció
– Kökényesi Hajnalka – Angol pásztorkutyák szekció
– Keve Gábor – Magyar pásztorkutyák szekció
– Árkosi József – FCI TSB delegált
– Harangozó Ildikó jegyzőkönyvvezető

Korózs András
Az alábbiakról tájékoztatja jelenlévőket:
- FCI címet adó rendezvény CACIB kutyakiállítás napján nem tartható
- ETSZ-ekkel való egyeztetés alapján a komondor fajta kivételével a magyar pásztorkutyáknál CAC 
kiállításokon lehetőség lesz a munka osztályban való indulásra
-  változás  a  2015.  évi  kiállítási  naptárban:  a  Kecskemétre  tervezett  magyar  fajta  CAC kiállítás 
elmarad, helyette az őszi OMÉK kiállításon lesz bemutató jellegű magyar fajtás megjelenés

Határidős feladatok:
– 2015. évi rendezvénynaptárak összeállítása (következő elnökségi ülés hagyja jóvá)
– CACTR versenyek  rendezésének  feltételrendszere  –  fajták  szempontjából  egységes 

rendszerbe kell foglalni, átlátható, érthető módon

Jelenlévők  az  alábbi  CACTR  Szabályzatot  egyhangúlag  elfogadták,  mai  nappal  hatályba 
léptették.
CACTR cím a fajtára előírt FCI IHT verseny 3. osztályában a legjobb kitűnő eredményt elért  
kutyának adható ki,  fajtánként. Fajtánként a második a Reserve CACTR címet kaphatja, 
amennyiben megfelelt  a CACTR kiadási  szabályainak. Ezen  szabályozás  az FCI CACITR 
Szabályzat figyelembe vételével készült, az abban foglaltak érvényesek a CACTR versenyekre 
is. CACTR cím csak CACTR vagy CACITR engedéllyel rendelkező versenyen adható ki.
(5 mellete, 0 ellene)

Munka osztály lehetősége:
Kuvasz: igen
Komondor: nem
Pumi: igen
Mudi: igen
Puli: igen
FRPKK: 9 fajta igen
APKK: igen
Samoyed:  - Kelemenné informál
Katalán pásztorkutya: igen
Holland juhászkutya: igen
Svájci fehér juhászkutya: igen
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Terelési Képesség Vizsga
(MEOESZ-TKV, előterjesztő: Magyar Pásztorkutyás Szekció)
Fenti szabályzatot a Terelő TSB egyhangúlag (5 mellette, 0 ellene) szavazattal elfogadta és 
2015. február 5. nappal hatályba helyezte.

Magyar pásztorkutyák Terelőverseny Szabályzata
(MEOESZ-MPT, előterjesztő: Magyar Pásztorkutyás Szekció)
Fenti szabályzatot a Terelő TSB egyhangúlag (5 mellette, 0 ellene) szavazattal elfogadta és 
2015. február 5. nappal hatályba helyezte.

Jelenlévők  megállapodtak  abban,  hogy  a  MEOESZ-MPT  alapján  szervezett  Országos 
Bajnokságon való indulás előfeltétele a minősítő fordulókon megszerzett legalább egy kitűnő 
eredmény.
(5 mellette, 0 ellene)

Következő Terelő SB ülésre elnapolva:
- Terelő SB SZMSZ tárgyalása, elfogadása
- Bíróképzés kérdésköre

MEOESZ Elnökség elé jóváhagyásra benyújtandó anyagok:
- MEOESZ-MPT
- MEOESZ-TKV
- BE vizsga
- Munkavizsga szabályzat az őrző-védő pásztorkutyák számára

Jegyzőkönyv lezárva: 19,40 órakor.
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