HUNNIA KUVASZ TENYÉSZTŐI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ETSZ
Tenyésztőszervezeti minősítések
-szabályzat-
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A Hunnia Kuvasz Egyesület Elnöksége és Tenyésztési Bizottsága a kiemelkedő egyedek
tenyésztőszervezeti minősítésének céljából, a legsikeresebb egyedek elismerésére és a tenyésztési,
kiállítási színvonal emelésének elősegítésére kiadja a HKE Champion címet, valamint minden
évben meghirdeti az Aranykuvasz és a HKE Év Győztes díjakat.

A HKE Champion cím elnyerésének feltételei
1. A HKE Champion címet kaphatják azok a kuvaszok, amelyek rendelkeznek a HKE által rendezett
tenyészszemlén megszerzett legalább tenyészthető minősítéssel és az Egyesület által rendezett
kiállításon legalább két alkalommal CAC vagy magasabb minősítést szereznek. A minősítéseket két
különböző bírónál kell megszerezni.
2. Pályázni a HKE által erre a célra kialakított nyomtatvány kitöltésével és aláírásával lehet,
csatolva a pályázó kuvasz Származási Igazolásának másolatát, az elért eredményeket igazoló
dokumentumok másolatát és a HKE Díjszabási táblázatban feltüntetett szolgáltatási díj
megfizetésének igazolásának beküldésével lehet elektronikus vagy postai úton.
3. A címet elnyert kuvasz az elért címről igazolást kap és tárgyi díjazásban részesül. A tőle származó
kölykök Származási Igazolásán pedig a cím feltüntetésre kerül.
4. A HKE Champion cím a HKE és partnerszervezetei által elismert, illetve a HKE mint elismert
tenyésztőszervezet által kiállított dokumentum.

Az Aranykuvasz cím elnyerésének feltételei
1) Az Aranykuvasz címet kaphatják azok a kuvaszok, amelyek adott naptári évben legalább 3,
legfeljebb 10 kiállításon (tenyészszemlén) elért eredményeik alapján legalább 400 pontot szereztek.
A három kötelező rendezvény közül legalább kettő szükségszerűen HKE rendezvény. Egy lehet más

szervezet rendezésében. És ezek mindegyikén legalább 100 pontot kell szerezni. Aranykuvasz címet
kaphat pontok elérése nélkül az a fiatal kuvasz is, amely az adott évben szerzi meg:
- a HKE rendezvényeken legalább 2 darab Fiatal Győztes címet szerez, vagy
- egy HKE Fiatal Győztes és másik szervezet fiatal győztese, vagy
- más szervezetek rendezésében 4x Fiatal Győztes címet szerzett és legalább alternatív
képességfelmérő rendezvényen a HKE vonatkozó szabályzata alapján, sikerrel szerepelt.
2) Az Aranykuvasz címet kizárólag csak a Hunnia Kuvasz Egyesület – érvényes tagsággal
rendelkező – tagjának tulajdonában lévő kuvasz kaphat.
3) Az Aranykuvasz cím nem kerül kiadásra, illetve visszavonható, ha a kuvasz tulajdonosa
kiállításon vagy tenyészszemlén sportszerűtlen magatartást tanúsít, vagy a fajta érdekével ellentétes
tevékenységet folytat.
4) Az Aranykuvasz címet elnyert kuvaszok tulajdonosai oklevéldíjazásban részesülnek, továbbá
fényképük és adataik – rangsor nélkül – megjelenik az évi HKE TOP Kuvasz összefoglalóban.
5) A kiállítási eredmények pontozása:
Kitűnő minősítés: 10pont
Kitűnő-1: 15 pont
Kizárólag a HKE rendezvényein elért (Klubkiállítás, Kuvasz Fesztivál) eredmények közül az
Osztálygyőztes: 50 pont,
Res.Győztes: 30 pont, a
Kitűnő-3 és Kitűnő-4: 20-20 pont
Más szervezet rendezvényén, minden egyes Győztes cím külön-külön: 20pont (HPJ, Fiatal
Klubgyőztes, Klubgyőztes, Derbygyőztes, CAC, CACIB, Fajtagyőztes, BOG, BIS, stb.)
Más szervezete rendezvényén, minden egyes tartalék győztes cím külön-külön: 10pont (Res.CAC,
RES.CCW, Res.CACIB, Res.BIS, stb.)

Az egy kiállításon szerzett Kitűnő minősítés és a Győztes címek pontszámai összeadódnak (pl.
Kitűnő+K-1, CAC-Res.CACIB= 105 pont (HKE)//55 pont – (más szervezet))
A pontszámításnál csak annyi külföldi kiállítás eredménye vehető figyelembe, amennyi hazai
kiállításon eredményesen szerepelt a kuvasz (hazai kiállítás a tulajdonos lakhelye szerinti
országban rendezett kiállítás).

A HKE tenyészszemle és kiállítások 3x-os ponttal, a HKE alternatív képességfelmérésen elért
eredmények és
szerzett címek a bírálati lapon szereplő pontszám duplájával kerülnek beszámításra. Illetve
A HKE alternatív képességfelmérő rendezvényen elért, a Legjobb magyar fajta cím: I – 200 pont; II
– 150 pont; III – 100 pont.
Más kuvasz fajtagondozó szervezet tenyészszemle pontszámai is beszámíthatók a korábban
ismertetett mértékig, amely alkalommal az ott elért pontszámok egyszeres (1x) szorzóval
számolandók.
Az Aranykuvasz cím odaítélését a HKE Elnöksége végzi a Tenyésztési Bizottság javaslata alapján,
azt a kuvasz tulajdonosának kell kérnie, a HKE pályázati lap pontos kitöltésével, a bizonyító iratok
és fénykép (digitális, vagy jó minőségű fotópapíron) megküldésével együtt. Folyamatosan elért 3
darab Aranykuvasz kitüntetés esetén Babérkoszorús Aranykuvasz cím adományozható,
melyre külön pályázni kell.

A HKE Év Győztes díj elnyerésének feltételei
1. A Hunnia Kuvasz Egyesület Elnöksége és a Tenyésztési Bizottság a kiállítói kedv növelésének
elősegítésére, a legsikeresebb egyedek elismerésére és a tenyésztési, kiállítási színvonal emelésének
céljából meghirdeti a HKE Év Győztes díjat.
2. A HKE Év Győztes díjat kaphatja korosztályonként (fiatal és felnőtt, stb) és nemenként az a
kuvasz, amely legtöbb pontot kapja a pályázati kiírásban ismertetett pontozási rendszer alapján. A
fiatal korosztályos HKE Év Győztes kategóriába csak a fiatal osztályban, a felnőtt korosztályos
HKE Év Győztes kategóriába csak a növendék, nyílt, champion, veterán osztályban adott évben
elért eredmények számítanak bele. Ugyanazzal a kutyával lehetséges pályázni mind a két
korosztályban, amennyiben az adott kutya adott évben rendelkezik az adott korosztályhoz szükséges
kiállítási osztályban szerzett eredménnyel. A korosztályokba pályázni pályázati lapon, a korosztály
megjelölésével lehet. Egy pályázati lapon egy pályázat adható be. A pályázati lap a beküldő által
aláírt, hasonló elnevezéssel bíró levél formátumú dokumentum, amelyet a pályázatot beadó készít.
3. A pályázáshoz szükséges minimum feltételek a következők: a pályázó kuvasz tulajdonosa
érvényes Hunnia Kuvasz Egyesület tagsággal rendelkezik, a pályázó kuvasznak a HKE éves
főrendezvények közül kettőn legalább pontot kell szereznie.
4. Pályázni az adott évben elért korlátlan számú kiállítási eredménnyel lehet, de a külföldi
kiállításon elért pontok száma nem haladhatja meg a Magyarországon elért pontok számát. Külföldi
kiállításnak számít az Európa- és Világkiállítás. A kiállításon elért eredmények pontértékeit a fenti
(Jelen dokumentumban korábban közölt.) pontszámítási táblázat tartalmazza.
5. A korosztályonként (fiatal és felnőtt) és nemenkénti első helyezettek serleg vagy egyéb értékes
tárgy jutalomban, vagy szponzori elismerésben a 2., 3., és 4. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek.

A pályázat benyújtási határideje: tárgyévet követő év március 1. éjfél.
Benyújtás: elektronikus vagy postai úton. (Utóbbi esetben a beérkezés dátuma az irányadó.)
6. A HKE Év Győztes címet elnyert kuvaszok fényképei és adatai megjelenek a következő évi HKE
TOP Kuvasz összesítőben.

