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FCI és MEOESZ Terelőrendezvények
Szervezésének Magyarországi
Feltételei
“MEOESZ-TSzMF”

2018. április 13.

A hazánkban rendezett terelőrendezvények lebonyolításával kapcsolatban a MEOESZ a következő
kiegészítő szabályokat lépteti életbe:

1.

FCI NEMZETKÖZI TERELŐRENDEZVÉNYEK

1.1. FCI Nemzetközi terelőrendezvénynek minősül az FCI-IHT 3-as osztályú versenyei, amennyiben azt
CACITR cím kiadásával hirdetik meg.
1.2. Az FCI IHT TS Nemzetközi versenyek alkalmával a felhasználható falkák legkisebb létszáma minimum
15 juh és egy juh egy napon maximum 5 versenyfutamon vehet részt.
1.3. FCI Nemzetközi terelőrendezvényre kizárólag a FCI Nemzetközi Terelőrendezvények Szervezésének
Általános Feltételei (NHAT-HWT-IHT) 1. MELLÉKLETÉBEN szereplő lista szerinti kutyafajták
nevezhetnek.

2.

FCI NEMZETI TERELŐRENDEZVÉNYEK

2.1. FCI Nemzeti terelőrendezvénynek minősül az FCI-NHAT, FCI HWT és FCI-IHT. Az FCI-IHT 3-as osztályú
versenye is nemzeti szintűnek minősül amennyiben azt nem CACITR cím kiadásával hirdetik meg.
2.2. Az FCI-IHT TS Nemzeti versenyek alkalmával a felhasználható falkák legkisebb létszáma minimum 15
juh és egy juh egy napon maximum 5 versenyfutamon vehet részt.
2.3. Az FCI-HWT kizárólag 12 hónapos kort betöltött kutyák részére nyitott.
2.4. Önállóan rendezett FCI-HWT minimum 5 kutya nevezésével engedélyezett. Egyéb rendezvényekkel
összevont eseményen ilyen korlát nincs.
2.5. CACTR cím a fajtára előírt FCI-IHT 3. osztályában a legjobb, „Kitűnő” vagy „Nagyon jó” 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 és akként meghirdetett versenyen adható ki. Az ilyen
típusú versenyek megrendezése iránti igényt a MEOESZ-nél kell kérvényezni.

3. HAZAI TERELŐRENDEZVÉNYEK EGYEDISÉGE
3.1. "A nem az adott fajta fenntartására elismert tenyésztőszervezet által szervezett rendezvényen
tenyésztési adat csak akkor keletkezik, ha az adott tenyésztőszervezet előzetesen nyilatkozik annak
elfogadásáról." / 98/2013.(X.24.) VM. rendelet 13. § (5) /
3.2. Amennyiben a terelőrendezvényt tartó szervezet nem rendelkezik az adott magyar kutyafajtára
jogszabályban nevesített, fenntartásra elismert tenyésztőszervezet vonatkozó engedélyével úgy
kötelessége erről tájékoztatni az érintetteket valamint a rendezvényen elért eredményt igazoló
bírálati lapra köteles felvezetni a következő szöveget: Az elért eredmény nem minősül tenyésztési
adatnak!

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4.1. Jelen szabályzatot a MEOESZ Terelőkutyás Sportbizottságának Szekcióvezetői valamint a MEOESZ
Terelőbírói Elnökség 2018. április 12.-i budapesti ülése hagyta jóvá. (1194 Budapest, XIX. kerület,
Hofherr Albert u. 38-40 MEOESZ központ.)
4.2. Ezen szabályzatot a MEOESZ elnöksége a 2018. xxxxx-i ülésén jóváhagyta és hivatalos
szabályzatává nyilvánította, mely 2018. xxxx-tól hatályos.

