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Munkavizsgán elérhető címek

Köszöntő
Kedves Tacskós Barátaim!
Nem kis megelégedéssel tölt el, hogy 2008 évben, hosszú évek várakozása után,
állami szinten rendeződött vadászkutyáink kiképzésének jogi háttere.
A Vadászati Alkalmassági Vizsgaszabályzat kihirdetésre került az FVM értesítő 2008
évi I. szám 287-306. oldalán.
Ez a jogi háttér adja a több évtizedes vadászkutyás kultúránk folytatásának és életben
tartásának jövőképét.
Világ és Európa szerte híres vadászkutyás elődeink munkáját folytatnunk kell,
tudomásul véve az átalakult világot, a beszűkült vadászati területeket, a néha
szélsőséges, de nagyon fontos állatvédelmi szabályokat.
Munkám folyamán próbáltam összhangba hozni a mindannyiunk által ismert és
érvényét vesztett zöld könyvet, az F.C.I. Nemzetközi Kotorék Szekciójának előírásait,
a fajtagazda anyaszervezetünk a Német Tacskóklub (DTK), a világszervezetünk a
WUT előírásait és törekvéseit.
Nem hagyhattam ki a Magyarországon életben lévő törvényeket, ide értve az
Állatvédelmi Törvényt és az FVM VAV szabályzatát.
Az alábbiakban olvashatjátok ennek eredményét, amit szeretett fajtánk génmegőrzése
érdekében, kérem mindenki vegyen komolyan, mert kezünkben egy több száz éves
kultúrát és annak egy élő tökéletes eredményét tartjuk.
E Vizsgaszabályzat azt a fajtagazda szemléletet próbálja erősíteni, hogy a tacskó
munkába való részvétele nem kötelező, de amennyiben felmérjük képességeit és
alkalmasnak találjuk, egy sokoldalú, a vadászat minden területén jól alkalmazható
mindenes vadászkutyát képezzünk belőle és az eredményesen vizsgázó egyedeket jól
tudjuk használni a tenyésztésben.
Bíró kollegáimat kérem, részletesen tanulmányozzák át a szabályzatunkat. Bírói
munkájuk folyamán részletekbe menően figyeljenek oda a munkára.
Vegyék számításba és mérlegeljék különböző képességek elbírálásakor a tacskó szőr
és méret változatainak öröklött adottságait.
Korózs Gábor
F.C.I. munkabíró
Kívánok sok élménygazdag örömteli órát e tradicionális vadászkultúra gyakorlása
közben a tenyésztőknek, tulajdonosoknak és a teljesítménybíróknak.
„

Évszázados múltunk kötelez.”

Képességvizsga (KV.) és Munkavizsga (MV.)
szabályzat Tacskók számára
Érvényes:
Általános rész
1. Vizsgák szükségessége és célja
A tacskók képességvizsgálata olyan kinológiai visszaigazolás, amelyeket abból a célból
szerveződnek, hogy teszteljük a kutya öröklött képességeit és tulajdonságait arra, hogy speciális
kiképzés alá vessük-e.
A vizsgák célja meghatározni és megismertetni azokat az egyedeket, amelyek a legmegfelelőbbek a
munkára és a vadászati célú felhasználásra, ami a tacskótenyésztés évszázados célja.
2. A képességvizsgán való részvétel feltételei
A KV- án részt vehet minden olyan FCI származási lappal rendelkező tacskó, szőrváltozattól,
mérettől és nemtől függetlenül, mely egy éves kort betöltötte. A résztvevő kutyáknak
azonosíthatóknak kell lenni (tetoválás vagy chip), érvényes nemzetközi oltási igazolvánnyal.
3. A munkavizsgán való részvétel feltételei
Ugyanaz, mint a képességvizsgán, valamint nemzetközi kiállításon legalább „nagyon jó” minősítés
felnőtt osztályban (nyílt, munka, champion). Adott naptári évben, szakáganként maximális ponttal
munkavizsgát tett kutya, csak egy év elteltével ismételhet. Mivel vadászati felkészültségét kellően
bizonyította.
4. A vizsgák rendezője
Országos vizsga rendezésére a MEOE Terrier és Tacskó Vadászkutyák Sportbizottsága
(továbbiakban TTVS.) által elkészített vizsganaptár alapján a MEOE Elnöksége ad engedélyt.
A nemzetközi MV. rendezésére a TTVS. javaslata alapján – a MEOE felterjeszti az FCI- hez
engedélyezésre.
MV-t rendezhet minden olyan MEOE alap szervezet, mely a MEOE TTVS. által előírt
berendezésekkel, felszerelésekkel és a szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. A pályák az
előírásoknak megfelelnek méreteikben és minőségükben.
5. Bírók
A Vizsga bíróit a MEOE Terrier és Tacskó Vadászkutyás Teljesítménybírói Testület (TTVTT.) kéri
fel.
A képességvizsgán 1 bíró felkérése szükséges.
Országos vagy egyéb Munkavizsgánál minimum kéttagú bírói kollektívának kell a bírálatokat
elvégeznie, melyből 1 fő vezetőbíró.
Nemzetközi Munkavizsgánál háromtagú bírói kollektívának kell a bírálatokat végeznie, melyből 1
fő vezetőbíró.
A vezetőbíró feladata a segédszemélyzet (kotorékmesterek, vércsapa fektető, hajtók, stb.)
munkájának megszervezése, az adminisztratív feladatok irányítása.

6. Vizsgavezető
Minden vizsgán a rendező szerv köteles vizsgavezetőt kijelölni, aki gondoskodik a MV.
adminisztrációjának szakszerű lebonyolításáról, a nevezések beérkezésétől kezdve az eredmények
kihirdetéséig, valamint a MV. befejezése után 8 napon belül az összesítők 1 példányának a MEOE
Törzskönyvezési Osztályának, valamint a TTVS- nek való megküldéséről. A nemzetközi vizsgák
CACIT várományosainak listájának felterjesztését- az előírt nyomtatványon – 2db katalógus
mellékletével 8 napon belül a TTVS részére kell megküldeni, aki intézkedik az FCI- hez való
felterjesztésről.
Nemzetközi vizsgákon a MV vezető csak bírói vizsgát tett személy lehet, akinek a kirendeléséről a
TTVTT. gondoskodik.
A vizsga időpontjának megigénylésekor a vizsgavezető írásos nyilatkozatot tesz személyes
felelősség vállalásáról, hogy a Magyarországon érvényben lévő törvények betartásával
bonyolódik le a vizsga (Pl. Vadászati Törvény, Állatvédelmi Törvény,. I. számú melléklet).
7. Segédszemélyzet
a, Kotorékmesterek:
A kotorékmesterek feladata a MV. kezdete előtt a vezetőbíró, illetve a vezetőbírók irányítása mellett
a dúvadak számozott ládákba való behelyezése, a vizsga folyamán a dúvadak cseréje, a
kotorékpálya szellőztetése.
A dúvadat ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni, mint a kutyákat (etetés, itatás, orvosi kezelés.
A vizsgán nem résztvevő dúvadakat árnyékos helyen kell tartani.
A kotorékmesterek a vizsga folyamán a vezetőbíró utasításai szerint kötelesek a munkájukat
végezni. Kotorékmesterek lehetnek mindazok a személyek, akik kellő felkészültséggel és
gyakorlattal rendelkeznek.
b, Hajtók, segítők:
A vaddisznóhajtásnál, a vércsapa munkánál, illetve az engedelmességi munkánál nélkülözhetetlen a
hajtók, segítők részvétele.
A vaddisznóhajtási vizsgán közreműködő hajtók gondoskodnak –a vezetőbíró utasításai szerint – a
sorsolás alapján következő vizsgázónak a pályára való beengedéséről és bekíséréséről.
A vizsga befejezése után a vadat az állandó tartózkodási helyére terelik és gondoskodnak
ellátásáról.
A vércsapa munkán közreműködő segítők gondoskodnak a csapa végén lévő lőtt vad másik csapára
történő átszállításáról.
Az engedelmességi vizsgán résztvevő hajtók gondoskodnak a valódi vadászat követelményeinek
megfelelően a szükséges – a hajtással együtt járó – zajkeltésről, riasztólövések leadásáról és a
hajtásba esetlegesen bekerült vad menekülési útjának irányításáról.
c, Vércsapa fektetők:
A vércsapa fektetők a vezetőbíró útmutatásai alapján –az érvényben lévő szabályzatok szerint –
végzik a csapák lefektetését és jelölését.
8. Rendfenntartás
A bírói körön kívül a rendet a rendező egyesület rendezőbizottsága, illetve annak megbízottjai
tartják fenn.
A rendező egyesület nem felelős azokért a balesetekért, amelyek a résztvevő személyeket,
látogatókat vagy a kutyákat érhetik. Az okozott károkért a kutya tulajdonosa a felelős.
Minden olyan esetben, amelyre a jelen szabályzat nem tér ki és amely kívül esik a bírói hatáskörön,
a rendező egyesület rendezőbizottsága vagy annak beosztottjai illetékesek. A rendező szervezet
feladata gondoskodni a szükséges segédszemélyzetről a vaddisznóhajtás kiképző pályán valamint a
mesterséges földalatti munkavizsgákon, állatorvosi ügyeletről.

A vizsgát rendező szervezet köteles a bírói körökön kívüli területen a rend fenntartása céljából
rendezőket biztosítani.
A rendezők a vizsgavezető irányítása alá tartoznak és annak utasításai szerint végzik munkájukat.
A rendezőgárda feladatai közé tartozik a vizsgán nem szereplő kutyák kijelölt helyen való
tartózkodási helyének biztosítása (min 30m), a vizsgapályák mellett a csend biztosítása, a
rendbontó személyek rendreutasítása, szükség esetén a vizsga színhelyéről való eltávolítása.
A rendezőknek megkülönböztető jelzést (jelvényt, karszalagot) kell viselniük. A segédszemélyzetet
a vizsgát rendező szervnek kell biztosítania.
A vizsgán szeszes ital árusítása tilos.
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Képességvizsga (KV)
1. Magatartásteszt: A magatartásteszt alkalmával vizsgáljuk a kutya és a vadász közti
együttműködést, harmóniát. A kutyának akár szabadon, akár pórázon nyugodtan,
kiegyensúlyozottan kell a vezetőjét kísérni a vadászösvényen. Nem mutathat fedett területre éréskor
félelmet, agresszivitást. Nem rángathatja a pórázt. Nem törhet ki. Az erdei cserkelést utánzó mozgás
közben legalább kétszer meg kell állítani a kutyavezetőt, amikor a kutyának nyugodtan,
harmonikusan kell viselkedni.
2. Lövésállósági teszt: Szálerdőben 100m mozgás után akár pórázon, akár szabadon a kutyával
meg kell állni, ami akár állhat, akár leülhet a vadász bal lába mellé. Takarásból, maximum 10m-ről
a segítők 2 db lövést adnak le egy perc különbséggel. A kutya semmilyen ijedséget és félelmet nem
mutathat az éles hang hallatán. Nyugodtan, esetleg a lövés irányában figyelve kell várakoznia a
kutyavezető mellett. Túlfűtöttségből sem törhet ki a lövés irányába. Az ülőhelyzetből izgatott
felállás és toporgás nem számít hibának.
3. Vonszalékmunka: Friss nagyvadbőrt vagy dúvadbőrt akár egy kicsit friss vérrel meglocsolva,
szálerdőben, de fedett terepen 50m hosszan, egy 45 fokos töréssel meghúzunk, végén a bőrt
takarásba helyezzük. A vizsgázó kutyát a rálövés helyére vezetve küldjük keresni, akár szabadon,
akár vezetéken. Amennyiben ezt vezetéken tesszük, minimum 5 méteres vezetéken kiengedve a
kutyát, a lehetőségét is elkerülve, hogy a vezető irányítsa a kutyát. Amennyiben a kutya megtalálta a
vonszalékot félelmet nem mutathat, azt akár hanggal jelezheti, tépheti. Ezzel bizonyságot tesz arról,
hogy kereső kutya kiképzésre alkalmas és e képessége öröklötten adott.
4. Vízbemenési készség, apportmunka: Szárnyas apróvad kitömött tollas bőrét, ami imitálja a
természetes vadat, minimum 20m-re ejtjük a vízbe, amit a kutya láthat és biztatni is lehet.
Határozottan a vad felé úszva apportíroznia kell. A rendezés helyszíne mindenképpen álló mélyvíz,
hogy a kutya vízbemenési készségét és úszó munkáját értékelni tudjuk.
A Képességvizsgán pontozás nincs.
A minősítés a képességvizsgán megfelelt, illetve a képességvizsgán nem felelt meg.
Képességvizsga úgy rendezhető, hogy mind a négy szakágat egyszerre kell biztosítani a
résztvevőknek.
Eredményes képességvizsga minimum három szakág megfelelő teljesítése esetén adható.

1. Föld feletti munkavizsgák
1.1.Vércsapavizsga
A vizsga célja kimutatni a kutya azon képességét, hogy a sebzett, vérző nagyvadat a sebzés után
több órával megtalálja. Ez a képesség igen fontos minden nagyvad vadásznak.
Terep: erdő megfelelő nagyvad-állománnyal, világos szálerdő változatos aljnövényzettel fedett
sarjerdővel. A csapák forgalmas közutakat ne keresztezzenek. Lehetőleg a körülmények olyanok
legyenek, hogy az előírt hosszúságú vércsapák egymástól megfelelő távolságban legyenek fektetve,
legalább 150 méternyire. A csapa utolsó szakasza olyan terepen vezessen, hogy a kutya viselkedése
a tetemhez való közlekedéskor jól megítélhető legyen.
Vad: A nagyvad (őz, szarvas, vaddisznó), egész teste, fejjel, csülkökkel. A sebek gondosan
bevarrandók és a tetemet a csapakészítésre használt vérrel meg kell öntözni. Amennyiben a hasznos
húsrészeket a tetemből kivesszük, a nyúzott bőrt összevarrva eredeti nagyságúra tömjük. A bőrt
maximum egy évig tárolhatjuk, gondosan sózva vagy hűtve.
Vér és felhasználása: Őz, szarvas vagy vaddisznó vére használható. Megfelelő hónapokban kell
összegyűjteni, és szükség szerint mélyhűtőben tárolni. Tartósításához csak konyhasó- vagy
Nátrium-Citrát használható fel. Csapafektetéshez negyed liter vért kell felhasználni.
Amennyiben nagyvad vért nem sikerül kellő mennyiséget eltárolni, friss marhavér használható.
Ebben a esetben a csapa készítéséhez előírt vérmennyiségen felül a vadat jó alaposan be kell
locsolni marhavérrel
Eljárások:
1.,Botra 5 cm x 2 cm nagyság szivacsot kell erősíteni, és a vért nyílt edénybe kell tenni. A szivacsot
a vérbe mártás után kissé az edény oldalához kell nyomni, hogy kicsepegjen. Kissé meg kell vérezni
a talajt vagy az azt fedő növényzetet a leendő csapán haladva. Ha a vér már kevés, a szivacsot újra
be kell mártani (általában 10-15-szöri véresítés szükséges).
2., A vért átlátszó műanyag edénybe öntjük, melyet adagolóval látunk el.
Egy vizsgán egy csapafektetési módszer alkalmazható.

A csapa előkészítése:
A vizsga előtti napokon az erdőt jól ismerő egyének jelöljék ki a csapák vonalát, (a rendező két
segéddel) nagy figyelmet szentelve a kötelező törésekre, ahol sebágyat kell készíteni.
Amennyiben lehetséges, úgy kell irányt kijelölni, hogy hátszél legyen, az oldalszél kerülendő.
Először a kiindulási helyet kell megfelelő számban kijelölni, figyelembe véve, hogy közöttük
legalább 150m-nyi távolság legyen. A kiindulópontok számozandók 1-től 10-ig. Ezt követi a csapa
vonalának kijelölése a következőképpen: 15 méternyire a fák elülső és hátsó oldalára színes
papírcsíkot (minden csapánál más színűt) kell felszerelni, a csapa egyenes részén függőlegesen,
irányváltoztatásnál pedig vízszintesen, mely utóbbi az elfordulás irányába mutasson.
A csapa végén azt a helyet, ahova a tetemet fogják helyezni, ugyancsak azonos számmal kell
jelezni, mint a kiindulópontot.

Csapakészítés
A vizsga előtt, annak függvényében, hogy hány órás csapát akarunk készíteni – a rendező két
segéddel a következőképpen jár el:
Az első csapán bevérzi az indulópontot, majd lefedi két faággal. Egyik segéd vért cseppent, a vért
lehetőleg a talajra, vagy az alacsony aljnövényzetre kell csepegtetni vagy kenni. Mindig a fák egyik
oldalán haladva, nem pedig egyszer azok jobb, majd bal oldalán. A másik segéd olyan ütemben,
ahogy a csapakészítő halad, leszedi a fák elülső oldaláról a papírcsíkokat, de meghagyja a hátulsó
oldalon levőket, amelyeket a kutyavezető nem láthat, de a bíróknak támpontul szolgálhatnak, mert
azoknak van idejük hátranézni. A csapa készítésekor a csülkös vad nyomát csapafektető cipővel
vagy csülkös vad botra erősített friss lábával kell utánozni.
A szervező ellenőrzi az egész eljárást és figyel arra, hogy semmit el ne felejtsenek. A szervező és
segítői jócskán haladjanak túl a tetem elhelyezésére rendelt helyen, majd nagy kerülővel menjenek a
második kiindulópontjára. A további csapákat hasonlóan készítsék el. A bevérzés csak a tetem
helyéig tarthat.
Irányváltoztatásnál, a töréseknél, a sebágy készítésénél a vér bőséges legyen, vadszőr nyesedékkel
kissé meghintve.
A vizsga napján a szervező vagy egy jól tájékozott segítő a tetemet a csapák számozott végére
helyezi. A végpontra helyezett tetem ne legyen távolról látható, nehogy a vezetőt befolyásolja, de
nem is kell feleslegesen elrejteni. A vércsapa fektetését szakképzett bírónak kell irányítania és ő
arról köteles vázlatot készíteni.
A csapakészítésben résztvevők egyikét se kísérje kutya. A csapa készítése és a munka közötti idő 26 óra hosszú.
A vércsapa vizsgák változatai
Speciális vércsapa vizsga: A csapa hossza 1.000-1.200 m legyen 3 töréssel, negyed liter vér
felhasználásával és minimum 12, maximum 24 órás lehet.
Amennyiben a kutyát hajszára engedik, ez a csapa kétharmadánál kb. 700 m-nél történik, utasításra.
Könnyített vércsapa vizsga: A hossza 400 m 2 töréssel, negyed liter vér felhasználásával, a csapa
2-4 órás lehet.
Ezek a Munkavizsgák önálló MV. számként megrendezhetőek CACT cím kiadásával.
A sokoldalúsági vizsga keretében rendezett vércsapa számot az FCI előírásai szerint kell
megrendezni. Itt a csapa hossza 600 m 2 töréssel.
A munka kiválasztása: A kutya gazdája szabadon megválaszthatja, hogy kutyáját milyen módon
csapáztatja, s ezt a MV. Megkezdése előtt be kell jelentenie a vezetőbírónak.
A csapamunka lehet:
a, Csapázás tiszta vezetékmunkával
A kutyán széles nyakörv és 6-7 m hosszú vezetőszár van. Gazdáját el kell vezetnie az első
vérnyomtól saját kezdeményezéséből a dermedt vadig.
b, Csapázás dermedtre csaholással
A kutya a táv kétharmad részét vezetéken csapázza le. Az utolsó sebágynál a vezetőbíró utasítására
a kutyát le kell csatolni a vezetékről és hagyni, hogy maga, szabadon a vadat megkeresse.
A kutyának a megtalált vadat addig kell kitartóan csaholnia, míg gazdája oda nem ér.

c, Csapázás dermedthez vezetéssel
A kutya a csapa kétharmadát vezetéken teszi meg. Ezt követően a vezetőbíró utasítást ad arra, hogy
a kutya hajszára engedhető, melynek meg kell találnia a dermedt vadat, majd vissza kell térnie
vezetőjéhez. Magatartásával jelezni kell a vad megtalálását, és gazdáját el kell vezetnie szabadon a
vadhoz.
b és c esetben egy bírónak jó széllel úgy kell elrejtőznie, hogy a munkát megfigyelhesse. Amelyik
kutya megoldja a fenti – előre bejelentett – külön feladat valamelyikét, jogosult a törzskönyvébe
történő „dermedtre csaholó”, vagy „dermedthez vezető” bejegyzésre.
A vércsapa vizsga és bírálati szempontjai:
A munkavizsga kezdete előtt a vezetőbíró jelenlétében a vizsgavezető sorsolást tart, melyen a
résztvevő kutyák indulási sorrendjét határozzák meg. Az 1-es számot kapott kutya az 1-számmal
jelölt vércsapát kapja. Minden kutyának külön vércsapát kell biztosítani.
A kutya csapafelszerelése: széles nyakörv 6-7 m hosszú vezetőszár kötelező
A kutya számmal ellátott indulópontnál kezdi a munkát. A csapát úgy kell követnie, hogy orra a
csapán legyen, vagy pedig azzal párhuzamosan haladjon. Feküdjön bele a vezetékbe, és nyugodt
tempóban dolgozzon. A vezetőnek a szíjat ki kell engednie.
Nem hiba, ha a kutya röviden letér a vércsapáról, de magát korrigálva azt ismét felveszi.
Hiba, ha nem mutat érdeklődést a csapa iránt, ha idegen csapára tér át, ha idegesen kapkod, ha a
vezető nem engedi ki a vezetéket és irányítani akarja a kutyát.
Ha nyilvánvaló, hogy a kutya elvesztette a csapát (attól kb. 75 m-re eltért), a vezetőbíró visszahívja
és hátrébb, egy látható vérnyomnál indítja újra. Ha a kutya háromszor elveszti a csapát, kizárják.
Dermedtre csaholásnál a kutyának legalább 5 percig, illetve addig kell csaholnia, míg a vezetője oda
nem ér. Hiba a gyenge csaholás nagy szünetekkel. Az a kutya, amely egyáltalán nem csahol,
kizárandó.
A dermedthez vezetésnél a kutya gazdájának előre közölni kell a vezetőbíróval, hogy kutyája
miként jelzi a megtalálást és hogyan vezeti a vadhoz.
A dermedt vadnál a kutya viselkedjen nyugodtan, azt ne kezdje ki. Ha a tetemet megrázza, vagy
csak a szőrét tépi, ez nem hiba.
Ha a kutya teljesíti a vállalt külön feladatot (DCS vagy DV) és vezetékmunkája során hibát nem
vétett, maximális pontszámot érdemel.
Ha azonban a kutya – a bejelentés ellenére – nem csahol, vagy nem vezeti gazdáját a vadhoz,
minden pontot elveszít, még ha a feladat első részét tökéletesen oldotta is meg.
Vércsapa vizsgák hóban nem rendezhetők. Tartós, erős esőzéskor a vizsga elhalasztása
javasolt.
Díjak odaítélése:
A feladat végrehajtásában mutatott minden képességnek megfelelő együtthatója van és pedig:
1. Munka vércsapán
10
2. Biztonság a keresésben
8
3. Akarat a keresésben
7
(Olyan kutya, mely nem riad vissza a nehézségektől)
A csapázó munka értékelésében a bírók figyelembe veszik az orr (szimat) finomságát, másrészt a kutyának
azt a tulajdonságát, hogy előre nem látott körülmények nem zavarják-e a csapa követésében (pl.: másik
egészséges vad csapája).
A végrehajtás szerint az alábbi jegyek adhatóak:
Elégtelen
0
Elégséges
1
Jó
2
Nagyon jó
3
Kitűnő
4

Az együttható és a jegy szorzata adja minden képességre a megfelelő pontszámot, s összegük a munkavizsga
összpontszám eredményét.

a, Az I. díj eléréséhez a kutyának a következő pontokat kell megszereznie:
Jegy

Együttható

Pontok

Munka a vércsapán

4

10

40

Biztonság

3

8

24

Akarat (kitartás)

3

7

21

Összesen

85

Valamennyi kutya, amelyik 85 pontot vagy ennél többet ér el, I. díjat kap azzal a kötelező feltétellel,
hogy a vércsapamunkáért 4-es jegyet, a biztonságért 3-as jegyet kapott.
a, A II. díj eléréséhez a következő pontokat kell elérni:
Jegy

Együttható

Pontok

Munka a vércsapán

3

10

30

Biztonság

3

8

24

Akarat (kitartás)

2

7

14

Összesen

68

A vércsapa munkánál és a biztonságnál, legalább a 3-as jegy a kötelező.
a, A III. díj elnyeréséhez szükséges pontszámok:
Jegy

Együttható

Pontok

Munka a vércsapán

2

10

20

Biztonság

2

8

16

Akarat (kitartás)

2

7

14

Összesen

50

1.2.Vaddisznóhajtás (kiképző kertben)
A vizsga szükségessége és célja:
A vizsga szükségességét az Európa szerte túlszaporodott vaddisznóállomány által okozott
nagymérvű mező-, és erdőgazdasági kártételek megelőzése indokolja.
A vizsga távolabbi célja a tacskó rátermettségének és sokoldalúságának további népszerűsítése,
egyben használati értékük vizsgálata, melyet a tenyésztés során fokozott figyelemmel célszerű
kezelni.
Vizsgaterület:
A vizsgát 1-1.5 ha kiterjedésű, 1.5 m magas drótkerítéssel bekerített, aljnövényzettel dúsan borított
erdőterületen kell rendezni. A terület felszíne lehetőleg szaggatott domborzati viszonyokkal
rendelkezzen.
A vaddisznó:
A vizsgázó kutyák egy vagy két élő disznóval dolgoznak. A vadak mérete minimum 40 kg,
maximum 80 kg legyen. Tartalék vaddisznót biztosítani kell, melyet a pályán kívül,
szállítóládájában kell tárolni úgy, hogy arról a vizsgázó kutya se szelet, se hangot ne kaphasson.
A kutyák és a disznók részére a helyszínen vizet kell biztosítani.
Vizsga vaddisznóval
A munkavizsga kezdete előtt legalább 5 perccel a disznót (vagy disznókat) ki kell helyezni a
pályára. A befogókarám mindkét kapuját kinyitva rögzíteni kell, így a kutyának és a vadnak a
szabad átjárása biztosított.
Egy ügyeletes a startnál, a többiek a magasles alatt helyezkednek el. A bírálóbizottság a kutyák
munkáját egyenként bírálja, így a pályán egyszerre csak egy kutya dolgozhat.
Indulásra a vezetőbíró ad engedélyt. A vizsgázó startszámát az ügyeletes közli a bírókkal, majd a
vizsgázó a kutyát szabadon engedi, és keresni küldi. (A kutya nyakörvét mindenkor le kell venni.)
A vizsgázó a les kosárig jöhet, odáig pontlevonás nélkül biztathatja, a bejárattól. Helyét csak a
munkája befejeztével, a vezetőbíró engedélyével hagyhatja el. A kutya biztatása nem tiltott, de nem
kívánatos.
A munkaidő a vaddisznóval: 15 perc.
A munkavizsgából való kizáró ok: érdeklődés hiánya vagy félénkség.
Vizsgakövetelmények, bírálati szempontok:
Keresési modor

Értékszám: 6

A kutya lendületesen, céltudatosan szakadjon el a vezetőjétől, és a pálya területét szisztematikusan
keresse le, kajtassa mindaddig, amíg a disznót meg nem találja.
Előfordulhat, hogy a kutya csak 4-5 perccel az indulás után találkozik a vaddal, ez önmagában még
nem hiba, ha közben nem tér vissza a vezetőjéhez vagy nem áll le újabb biztatásig.
A keresés üteme legyen gyors, akadályt nem ismerő, célratörő.
Az a kutya, amelyik 5 percig nem indul el keresni, kizárandó. Ugyancsak kizárandó az, amelyik 10
percig nem talál disznóra.
Keresés közben a vezetőhöz való maximum 2-szeri visszatérés (visszakeresés) nem eredményez
pontlevonást.
Amennyiben a kutya vadat talált és visszatér vezetőjéhez, pontlevonást eredményez.
A munka végeztével előnyt jelent, ha a kutya lehívható a vadról.

Orrhasználat

Értékszám: 3

A keresés folyamán alkalom nyílik az orr (szimat) jóságának elbírálására. A pályán bizonyára sok
frissnél frissebb disznónyom van, de a kutyának ezek közül a legmelegebbet kell követnie. Ha
szelet kap a disznóról, azt azonnal észrevehetően jelezze. Ha a vad elszakad a kutyától, azt a friss
nyomon a kutyának azonnal tudnia kell követni.
A meleg vackot meg kell különböztetnie az élő disznótól. Amelyik kutya a meleg vackot tartósan
csaholja, az orrhasználatból 2-es osztályzatnál jobbat nem kaphat.
Bátorság, kitartás

Értékszám: 8

A kutya a vaddisznóval szemben félelmet nem tanúsíthat, megtalálása után igyekezzen forgatva egy
helyben tartani (hogy a vadász, lövéshez jusson). Ha a vaddisznó a sűrűben megáll, azt a kutya
folyamatosan, hanggal jelezze.
4-es osztályzatot a vizsgaidő végéig folyamatosan aktív, hajtásban lévő kutya kaphat.
Hangadás

Értékszám: 8

A kutya a megtalált vaddisznót kellő rámenősség mellett állandó csaholással, ugatással jelezze. 4-es
osztályzatot az a kutya kap amely a vizsga végéig kitartó hangadással dolgozik.
Osztályzatok és díjak odaítélése
Osztályzatok a kutya teljesítményétől függően 0-4 pontig adhatók. A teljesítményről a bírálati lapon
rövid leírást kell adni.

A díjak odaítéléséhez szükséges osztályzatok:
Értékszám

„Kiváló”

„Jó”

Minősítéshez szükséges
minimum osztályzatok
Keresési modor

6

3

2

2

Orrhasználat

3

4

3

1

Bátorság, kitartás

8

4

3

2

Hangadás

8

4

3

2

Elérhető összes pontszám:

100 pont

„Megfelelő”

A „Kiváló” (I. díj) minősítéshez szükséges
minimum pontszám:

94

A „Jó” (II. díj) minősítéshez szükséges
minimum pontszám:

69

A „Megfelelő” (III. díj) minősítéshez szükséges
minimum pontszám:

47

Külön rendelkezés
Ez a munkavizsga önálló vizsgaként is megrendezhető CACT kiadása mellett.

1.3. Vaddisznóhajtás természetes vadászaton
Ezen a vizsgán a bírók aktív részvétele szükséges. A bírók a hajtósorban puskásként helyezkednek
el, úgy, hogy maximum két kutyavezető, egy bíró, amit ismét két kutyavezető követ. Tehát amennyi
bíró, kétszer annyi kutya vizsgáztatható maximum. A hajtóvadászat közben maximálisan a vadászat
biztonságosságát és eredményességét kell szem előtt tartani.
A kutyák elbírálásakor a kertben leírt bírálati szempontokat kell figyelembe venni a vizsga során.
Eredményes vizsgát csak olyan kutya tehet, amelynek volt találkozása vaddal a vadászat során és a
munkáját (kontaktusát) legalább egy bíró figyelemmel tudta kísérni.
Ez a vizsga önálló vizsgaként is rendezhető CACT kiadása mellett.

1.4.Erdei kajtatás
A vizsga szükségessége és célja:
Az erdei vadászatnál a fegyelmezetlen kutya megzavarhatja a vadászat menetét és elronthatja annak
sikerét. Ezért, hogy a kutya elnyerhesse a „Kajtató eb” címet, mindhárom engedelmességi vizsgán
meg kell felelnie.
Terület:
Legalább egy hektár nagyságú terület, dús vadállományú erdőben (nagyvad: őz, disznó, apróvad,
mezei nyúl). Az aljnövényzet sűrű, dús legyen. A munkavizsga nem rendezhető üregi nyulas
területen.
Bemutatás:
Két módon történhet:
helyből küldheti kutyáját az erdőbe,
elfekteti, puskalövésnyire távozik, és kézjellel küldi kutyáját az erdőbe.
A vezető egyik esetben sem léphet az erdőbe.

Bírálat:
a, A kajtató munka bírálata:
A bírók és az esetleges puskások körülállják a zárványt, mind valódi hajtásnál. A kutyának
szorgalmasan kell keresni, átkutatni a bokrokat, bármilyen sűrűk és kiterjedésűek is azok, és ha
vadat talál, hangot adva ki kell ugratnia a zárványból.
Ha a kutyának sikerül valamit kiugratni, a bírói jelentésnek tartalmaznia kell a kiugratott vad
fajtáját. Ha a kutya vadat nem talál, másik kutyát kell küldenie a területre.
Ha a 2. kutya sem talál vadat, akkor új területet kapnak. Ha a 2. kutya vadat talál, akkor az 1. kutya
0 pontot kap a találásra. Amennyiben 1 óra elteltével a kutya nem tér vissza a gazdájához, vizsgáról
kizárják.
Munkaidő:
10 perc.
Bírálandó:
1. A kajtatás módja, a terep felkutatása
2. Az ugratásra irányuló kitartás és akarat
3. Valamilyen vad tényleges ugratása.
Ha a kutya hangadás nélkül ugrat, ki kell zárni.
b, Az engedelmesség bírálata:
A kutyának soha sem szabad gazdáját zavarni vadászat közben. Ezért három helyzetben kell
megállnia a helyét, amelyek nagyvad vadászata közben gyakran előfordulnak:
1.

Magatartás: Ha a vadász egyik állásból a másikba megy, a kutya ne essék ki
ellenőrzése alól, és ne zavarja járását az erdőben, ha pórázon van. Ez az idomítottság
könnyen elbírálható: a vezetőt és kutyáját nem túl világos szálerdőben kell jártatni,
utasítani jobbra és balra fordulásra. A vezető munkáját szabadon (értékszám: 2), vagy
pórázon (értékszám: 1) mutatja be. Szabadon a kutyának gazdája oldalán, vagy mögötte
kell haladnia, soha sem szabad megpróbálnia gazdáját megelőzni. Pórázon
(vadászszíjon) gazdája bal oldalán haladjon, ne rángassa a pórázt, és ne zavarja gazdáját
a nehéz helyeken való áthaladásban.

2.

Tárgyőrzés és lövésállóság: A kutyákat külön-külön kell elbírálni valamely tisztáson.
E tulajdonság az alapja a kutya olyan irányú használhatóságának, hogy az szükség
esetén (például nehéz vad megközelítésnél) elfektethető és helyben hagyható legyen. A
vizsgán a vezető valamely erre kijelölt helyre megy. Leteszi a hátizsákját, vagy kabátját,
lefekteti a kutyáját mellé, vagy rá, ezután eltávozik a kutya látóköréből, és kettőt lő. A
kutyának mozdulatlanul kell maradnia gazdája visszatéréséig. A vezető szabadon
mutathatja be kutyáját, vagy hátizsákja mellé megkötve (szabadon 2, megkötve 1
értékszámmal). Mindkét esetben, ha a kutya elhagyja a helyét, ugat vagy vonít, elégtelen
osztályzatot kap.

3.

Mozdulatlanság hajtás közben: A vezetők és kutyáik 50 m-es távközökben felállnak
egy zárvány körül, mintha puskások lennének hajtóvadászaton. A zárványt a hajtók az
ilyenkor szokásos zajjal meghatják. A gazdáik oldalán, vagy lábuk előtt ülő vagy fekvő
kutyáknak mozdulatlanul és csendben kell maradniuk, nehogy esetleg a vadat
visszaugrassák. Szabadon (értékszám:2) vagy pórázon (értékszám:1) oldható meg a
feladat.

Osztályzás és díjak odaítélése
a) A kajtató munka osztályzása:
Értékszám
Bokrászás és keresés

8

Kitartás és akarat

6

Ugrasztás

5

b) Az engedelmességi munka osztályzása:
Vezethetőség
-

Pórázon bemutatásnál

1

-

Szabadon bemutatásnál

2

Őrzés és lövéstűrés
-

Pórázon bemutatásnál

1

-

Szabadon bemutatásnál

2

Mozdulatlanság hajtás alatt
-

Pórázon bemutatásnál

1

-

Szabadon bemutatásnál

2

a) A végrehajtás minősége szerint adható osztályzatok:
Elégtelen
Elégséges (megfelelő)
Jó
Nagyon jó
Kitűnő

0
1
2
3
4

Az értékszám és az osztályzat szorzata adja a vizsga egyes részeinek
pontértékét, az összeredményt.

b) Az I. díj megszerzéséhez az alábbi pontszámok szükségesek:
Osztályzat

Értékszám

Pontok

Kajtatás és keresés

4

8

32

Kitartás és akarat

3

6

18

Ugrasztás

3

5

15

Összesen:
65
További 10 pont az engedelmességi vizsgából, éspedig úgy, hogy elégtelen osztályzat sohasem
szerepelhet.
10
Összesen
75
c) A II. díj elnyeréséhez szükséges pontszámok:
Osztályzat

Értékszám

Pontok

Kajtatás és keresés

3

8

24

Kitartás és akarat

3

6

18

Ugrasztás

2

5

10

Összesen:
52
További 8 pont az engedelmességi vizsgából. Elégtelen osztályzat nem szerepelhet itt sem.

Összesen

8
60

d) A III. díj elnyeréséhez szükséges pontszámok:
Osztályzat

Értékszám

Pontok

Kajtatás és keresés

2

8

16

Kitartás és akarat

2

6

12

Ugrasztás

2

5

10

Összesen:
38
További 3 pont az engedelmességi vizsgából, elégtelen osztályzat nélkül.

Összesen

6
44

1.5. Vízi munka
A vizsga célja bizonyítani, hogy a tacskók alkalmasak vízi szárnyas vadászatánál a lőtt vad mély
vízből való apportírozására.
A kutyának a munkavizsga során bizonyítania kell vízbe menési készségét és apportírozási
hajlamát.
Terület:
Kellő mélységű állóvíz egy megközelítésre megfelelő parti szakasza. Az indítás helyét kordonnal el
kell keríteni.
a) Bírálat:
A kutyának félelem nélkül kell a mély vízbe mennie, majd a lőtt szárnyast a partra kihoznia.
b) Pontozás:
Osztályzat

Értékszám

Vízbe menési készség

0-4

5

Apportírozás

0-4

3

A maximális pontszám: 32
A vízi munka nem önálló munkaszám, cím nem adható ki, munkaosztályban történő indulásra nem
jogosít.

1.6. Könnyű vad (szárnyas vagy szőrmés) apportírozása
A vizsga célja bizonyítani, hogy a kutyák képesek a sebzetten menekülő és elrejtőzött vadat
megtalálni és azt apportírozni.
Ezzel a képességükkel az apróvadvadászatok sikerét igen nagymértékben tudják elősegíteni.
A vizsga megrendezése:
100-200 m-es hosszban lőtt apróvad vonszalékként történő felhasználásával csapát kell készíteni,
melyben legalább 2 törés van.
A csapát úgy kell elkészíteni, hogy a zsinegre kötött lőtt vadat a vonszalékfektető hajtó
nyomvonalától legalább 1,5 méterre, egy léc segítségével végig kell húzni. A vadat a csapa végén
kell hagyni.
Bírálat és díjak odaítélése
A bírálat két részből áll:
Osztályzat

Értékszám

- a csapán való biztos haladás (orrjóság) bírálata

0-4

5

- a lőtt vad apportírozása

0-4

3

Maximális pontszám:
I. díj:
II. díj
III. díj

32
29 pontig
24 pontig
16 pontig

Nem önálló munka, cím nem adható ki.

1.7. Sokoldalúsági vizsga
A tacskók részére két napos vizsga keretében a teljes föld feletti vizsgaanyag felhasználásával
úgynevezett „sokoldalúsági vizsgát” lehet rendezni.
a, Vizsgaszámok:

vércsapa (600m, 2 törés, 1liter vér)
vaddisznóhajtás, kajtatás és engedelmesség

Ezen összetett vizsgát a vércsapa munkával kell rendezni.
b, Bírálat:
A vizsgaszámok bírálatát az előbbiekben foglalt részletes leírások szerint kell elvégezni.
c, Pontozás:
Vizsgaszámok

Maximum
Pontszám

I.

II.
Díjhoz

III.

Vércsapa

100

85

68

50

Vaddisznóhajtás

100

94

69

47

Kajtatás és engedelmesség

100

75

60

44

Összesen:

300

254

197

141

A vizsga jellegétől függően kiadható a CACT és CACIT cím.
A CACT és CACIT cím várománya csak akkor adható ki, ha a kutya teljesítménye elérte
a:
267 összpontszámot.
Ez vizsgaszámonként:
- vércsapa
- vaddisznó
- kajtatás
- engedelmesség

85 pont
94 pont
70 pont
18 pont

1.8. Mindenes vizsga
A föld feletti sokoldalúsági vizsga kibővülhet a föld alatti munkával, így az ott szerezhető
pontszámokkal megnövekszik a sokoldalúsági vizsga pontszáma és ezáltal „mindenes vizsga”
címszó alatt rendezhető meg.

1.9. Keresési és Elhozási vizsga nyúlon, Törpe és Kaninchen Tacskók részére
Munka nyúlcsapán és elhozás
1, Alkalmanként a vadászat alatt megsérült nyúl sebesülten vagy holtan található a rejtekhelyen.
Ezen a vizsgán kizárólag törpe és kaninchen tacskók vehetnek részt. Hóval borított terepen nem
lehet vizsgát rendezni.
2, Ehhez a vizsgához vadnyulakat kell használni. A pálya elejére a nyúl hasából származó szőrt
tesznek. A pálya hossza legalább 250 m legyen. A tetemet madzag segítségével elhúzzuk és
elhelyezzük egy természetes rejtekhelyen, amelynek a belsejébe lökjük legalább 1 m-re.
A pályán kötelező egy törést elhelyezni. A kutyának az első 230 méteren száron kell dolgoznia,
utána pedig szabadon. A kutyának az utolsó 20 méteren követnie kell a nyomot, bemenni a
rejtekhelyre és kihúzni a nyulat. Miután a vezető szabadon engedte a kutyát, mozdulatlan marad és
nem adhat további utasításokat.
3, A fázisok értékelése
3.1. Keresés pórázon
Annak a kutyának kell 4 pontot adni, amelyik biztosan, gyorsan és lelkesen elérkezik ahhoz a
ponthoz, ahol a vezető elengedi.
3 pontot kap az a kutya, amelyiket egyszer letér a csapáról, de érdeklődést mutat a nyomon.
2 pontot kap az a kutya, amelyiket 2-szer tér le a csapáról.
Ha a kutyák 2-nél több alkalommal tér le a csapáról, kizárásra kerül.
3.2. Keresés szabadon (póráz nélkül)
4 pontot kap az a kutya, amelyik egyedül, gyorsan és hibák nélkül dolgozik a rejtekhelyig.
A vezető, a bírók és más személyek nem követik a kutyát a szabad keresési szakaszon.
3 pontot kap az a kutya, amelyik – bár elkövetett egy hibát – jól, gyorsan és önállóan dolgozik.
2 pontot kap az a kutya, amelyik elkövetett 2 hibát, de egyedül megtalálja a rejtekhelyet.
Abban az esetben, ha a kutyát szabadon engedik és eltávolodik vagy 10 percen belül nem találja
meg a rejtekhelyet, ki kell zárni a vizsgából.
3.3. Nyúl elhozása
Annak a bírónak kell megfigyelnie a munkát a rejtekhelyen, aki részt vett a pálya kijelölésében és
ellenőrizte, hogy a nyulat megfelelően helyezték a rejtekhely belsejébe.
4 pontot kap az a kutya, amelyik azután, hogy szabadon végigment a pályán a vezető utasításai
nélkül , lelkesen elhozza a nyulat, kiszedve azt rejtekhelyéről.
3 pontot kap az a kutya, amelyik a vezető egy rövid utasítását követően teljesíti a feladatot.
2 pontot kap az a kutya, amelyik a vezető buzdításai után hozza el a nyulat.
Ha a kutya nem hozza el a nyulat 5 percen belül attól számítva, hogy először kilép a rejtekhelyre, ki
lesz zárva, akárcsak az a kutya, amelyik nem megy be a rejtekhelyre vagy nem sikerül kihúznia a
nyulat.

3.4. Magatartás a vadon
4 pontot kap az a kutya, amelyik a vad elhozása után nagyon temperamentumos, védi a zsákmányt
és azt természetesen elviszi a vezetőnek.
3 pontot kap az a kutya, amelyik az előzőhöz hasonlóan dolgozik, de nem annyira vehemensen.
2 pontot kap az a kutya, amelyik elhozás után csekély érdeklődést mutat a vad iránt.
A kutya kizárandó a vizsgából, ha elhozás után durván bánik a vaddal, vagy fél tőle.
4. Pontszámítás
A pontszámítás az együtthatóktól és a szorzóktól függ:
Együtthatók:
a, Keresés pórázon
4
b, Keresés szabadon
6
c, Nyúl elhozása
10
d, magatartás vadon
5

Szorzók (pont)
Elégtelen
0
Elégséges
1
Jó
2
Nagyon jó
3
Kitűnő
4

5. Minősítések
85-100 pont
I. Díj
60-84 pont
II. Díj
50-59 pont
III. Díj
CACT-ot csak az a kutya kaphat, amelyik 100 pontot ér el.

2. Föld alatti munkavizsga
2.1. Mesterséges földalatti vizsga
Általános rendelkezések
A vizsga alatt a lezárt területen, a hivatalos személyeken (bírók, kutyavezetők, kotorékmesterek)
kívül más nem tartózkodhat. Ettől való eltérést csak a vezetőbíró engedélyezhet.
a, A dúvad:
A vizsgán csak egészséges, veszettség elleni védőoltásban részesített dúvad – jelenleg róka –
alkalmazható.
A vizsgán alkalmazott dúvad évente kétszeri veszettség elleni oltását kell igazolni.
A dúvadat minden kutya után cserélni kell.
Egy vizsgán egy rókára maximum három kutya juthat.
b, Sorsolás:
A pályára való belépés sorrendjét sorsolással kell eldönteni. A sorsolást a vizsga vezetője bonyolítja
le. A sorsoláson meg nem jelent vizsgázó számát a vizsga vezetője húzza ki. Ennek az esetleges
hátrányát a sorsoláson meg nem jelent vizsgázó viseli. A dúvadak sorsolását azok számozott
ládákba való elhelyezése után kell megejteni, oly formában, hogy az 1. rajtszámot húzott vizsgázó
húzza ki a vizsgát kezdő dúvad sorszámát.
c, Kotorékpálya:
Minden pályát úgy kell kialakítani, hogy a róka folyamatos menekülése biztosított legyen.
Mérete:
szélessége 18 cm
magassága: 20 cm
Hossza:
legalább 25 m

Egy pályának legalább 3 db 60 x 60 –as katlannal kell rendelkeznie, melyek kijáratai ráccsal
zárhatók.
A magassági ,mint szélességi méretét két-két katlan közötti részen 1 m-es szakaszon 2-2 cm-rel
szűkíteni kell.
Az első katlan a bejárattól legalább 4 m-re legyen. Legalább 1 törés legyen a pályában, amiből
egynek a föld szintjéhez képest 40 cm-re kell lennie.
A kotorékpályák oldalai betonból, téglából vagy fából készülhetnek és a könyökök éleit le kell
tompítani, hogy minél jobban megközelítsék a természetes kotorék kiképzését.
A pálya tetejét felemelhetőre kell készíteni és úgy kell kiképezni, hogy a kotorékba a lehető
legkevesebb fény tudjon behatolni.
A munka ellenőrzésére, illetve az állatok tartózkodási helyének megállapítására jelzőberendezéssel
célszerű ellátni a pályát.
Csak azokon a pályákon rendezhető vizsga, melyeket a Klub képviselője megtekintett és vizsgára
alkalmasnak talált.
Egy vizsganapon maximum 20 kutya indulhat.

A vizsga menete
A dúvadat beengedjük a kotorék bejáratánál az első katlanba. A rácsok pálcái között akkora
térköznek kell lenni, hogy a kutya jól láthassa a vadat. A dúvadat úgy kell a kotorékba beengedni,
hogy a kutya azt ne láthassa.
A 15 percig tartó munkaidő a „Start” vezényszó elhangzásakor kezdődik.
Ha a dúvad helyén van a kotorékban, a kutyát a kotorék bejárata elé kell helyezni.
Kényszer nélkül kell a kotorékba bemennie 1 percen belül. A vezető csak a kotorékba való
belépésnél bátoríthatja kutyáját.
Megengedhető, hogy a kutya többször jöjjön ki a kotorékból. Azt a kutyát, amelyik 2 percen belül
közvetlenül a rács előtt nem jelzi hangadással a dúvad jelenlétét, a vizsgából ki kell zárni.
A dúvadat az első katlanba tesszük (zárjuk). 5 perc után az utolsó katlanba engedjük.
A vizsga folyamán a kutya vezetője a bírókkal együtt haladva követi a föld alatti munkát.
A róka és a kutya között tilos a kontaktus, (vagyis a fogás).
A pályát csak a bíró utasítására lehet nyitni.
Bírálati szempontok:
A természetes tulajdonságok értékelése:
A tacskóknak 4 természetes tulajdonsággal kell rendelkezniük:
1. Bátorság
2. Kitartás
3. Szenvedély
4. Kitűnő hang
Ezeknek a tulajdonságoknak értékszámai vannak:
Bátorság:
4
Kitartás:
8
Szenvedély: 5
Hang:
8

A munka során a bírók a következő táblázat szerint osztályozhatnak:
Elégtelen:
0
Elégséges:
1
Jó:
2
Nagyon jó:
3
Kitűnő:
4
Minden tulajdonosnál az osztályzat és az értékszám szorzata adja a pontok számát.
Minősítések megszervezése:
1. Az I („vadászatra kitűnő”) díj megszerzéséhez a kutyának legalább az alábbi
osztályzatokat kell kapnia.
Osztályzat

Értékszám

Pontok

Bátorság

3

4

12

Kitartás

3

8

24

Szenvedély

4

5

20

Hang

4

8

32

Összesen:

88

Az első díj elnyeréséhez kötelező a 4-es osztályzat hangból és szenvedélyből, 3-as osztályzat
kitartásból és bátorságból.
Ha a kutya több pontot ér el, mint 88-at, de hangból és szenvedélyből nem éri el a 4-es osztályzatot,
nem kaphat első díjat!
A vizsgából ki kell zárni, vagyis 0 pontot kap az a kutya, amely:
1. az indítástól számított 1 percig nem megy be a kotorékba
2. az indítás után 2 percig nem ad hangot
3. teljes érdektelenség esetén
1. A II. („vadászatra jó”) díj megszerzéséhez az alábbi táblázat szerinti pontszám szükséges:
Osztályzat

Értékszám

Pontok

Bátorság

3

4

12

Kitartás

3

8

24

Szenvedély

3

5

15

Hang

3

8

24

Összesen:

75

A fenti parancsolólag előírt feltételek betartásával minden kutya, amelyik eléri a 75 pontot, II. díjat
kap.
Mint az I. díjnál, itt is lesz II./ a, II./ b, stb. díj.

3. A III. („vadászatra alkalmas”) díj megszerzéséhez szükséges pontszámok:
Osztályzat

Értékszám

Pontok

Bátorság

1

4

4

Kitartás

2

8

16

Szenvedély

2

5

10

Hang

2

8

16

Összesen:

46

A 2-es osztályzat kizárólag azoknak a kutyáknak adható, amelyek szorosan tapadnak, ha a vad a
pályán megáll.
E kötelező előírás betartása mellett minden kutya, amely 46 pontot elér, III. díjat kaphat.
Itt is lehetséges III/ a, III/ b, stb. díj.
A bírói kollektíva döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

2.2 Föld alatti vizsga természetes kotorékban
Vizsgát a róka által lakott természetes kotorékban lehet rendezni.
1. Viselkedés lakatlan, jártas, lakott kotoréknál (értékszám:3)
A feladatnál a kutya viselkedése bírálandó a kotoréknál. A bejáratnál jeleznie kell a kotorék
pillanatnyi állapotát, amely lehet lakatlan, járt és lakott.
- Az elhagyott, lakatlan kotoréknál a kutya közömbös.
- A járt kotorékba be kell mennie, majd miután azt hangtalanul átvizsgálta, kijön, s a továbbiakban
érdektelenséget mutat.
- A lakott kotorék bejáratánál ideges, szinte fékezhetetlen viselkedést tanúsít. Határozottan
„bevágódik”, a megtalált rókát csaholja.
A kutyának kényszer nélkül kell bemennie a kotorékba.
2., 3.A vad jelzése (értékszám:2), hangadás (értékszám: 5)
A vaddal való találkozást csaholással kell jelezni. A csaholás bátorságot, határozottságot fejezzen ki,
valamint folyamatos legyen. Azt a kutyát, amelyiknél a csaholás, mint hangadás elmarad, a
vizsgából ki kell zárni.
4. Bátorság (értékszám: 3)
A kutya egész föld alatti munkáját jellemezze a bátorság, ami nem tévesztendő össze az oktalan
vakmerőséggel. Ezt kell érzékelni a rókával való találkozás első pillanatától a munka végezetéig. A
kotorékeb ne legyen „előfekvő”. Ez a viselkedés a bátorság hiányában lép fel, amikor a kutya
meggyőzően, tisztes távolságból, minden támadó szándék nélkül, de kitartóan csaholja ellenfelét.
Azt a kutyát, amelyik „elfekvő” viselkedést mutat, a vizsgából ki kell zárni.
5. Kitartás, szenvedély (értékszám:6)
E két tulajdonság nélkül a kotorékmunka nem hajtható végre eredményesen. A kutyából, amely
bizonytalanul, meggyőződés nélkül csahol, hiányzik a szenvedély, az ilyen eb viszonylag rövid idő
elteltével feladja a munkát. A kotorékkutyákban a kártékony fajokkal szembeni gyűlölet
genetikailag öröklött tulajdonság, amely a munka során a szenvedélyben nyilvánul meg. E nélkül ez
a vadászati mód nem lehet eredményes.

6. Ugrasztás, fogás apporttal (értékszám:6)
Ez a föld alatti munka végkifejlete. Ugrasztás esetén a róka kotorékból való kiűzése a cél, míg fogás
esetén a róka megfogása és a kotorékból való kihozatala a feladat. Mindkét változat egyenértékű, és
a kutya sikeres vadászteljesítményét jelenti. Amennyiben nincs ugrasztás ésa földharc nem dönthető
el, a kutyának a végkatlannál csaholással stabilan egy helyben kell tartania ellenfelét akkor is,
amikor az ásás zaja már közelről hallatszik. Ellenkező esetben a kiásás nem vezet eredményre. A
zsákmány kotorékból való kihozása alapkövetelmény, öröklődő hajlam, ennek hiánya vagy e munka
(ugrasztás vagy fogás) megtagadása kizárást von maga után.

Feladat

Értékszám

1.Viselkedés lakatlan, jártas, lakott kotoréknál

3

2. Vad jelzése

2

3. Hangadás

5

4. Bátorság

3

5. Kitartás, szenvedély

6

6. Ugrasztás, fogás apporttal

6

Osztályzat

Pontszám

Összesen

Kizárandó a vizsgából az a kutya, amelyik:
1. annyira fegyelmezetlen, hogy azzal a vadászatot zavarja vagy az engedelmességi
teszten nem felel meg;
2. hangot nem ad, némán dolgozik;
3. lakatlan vagy járt kotorékban megtévesztően csahol;
4. „elfekvő” viselkedést tanúsít;
5. az elhozást a föld alól megtagadja.

2.3. Föld alatti vizsga nyúlon törpe és kaninchen tacskók számára
A vizsgán kizárólag törpe és kaninchen tacskók vehetnek részt. Ezen a vizsgán a rókát vadnyúllal
helyettesítjük. (üregi nyúl) Ezen kívül a normál tacskók számára használatos pályába kell építeni
kettő legalább 1 m hosszú szűkületet, mely mérete 12x14 cm Az első szűkület a bejárat és az első
katlan közé kerül, a második tetszőlegesen a pálya bármely szakaszába.
A vizsga megrendezéséhez szükséges, hogy a klub hitelesítse és jóváhagyja a pályát.
A vad és a kutya között kontaktus nem lehet. A vizsga menete, munkaideje megegyezik a normál
tacskók számára rendezett mesterséges földalatti vizsgáéval.
A munka végső fázisaként egy kitömött, friss nyúlbőr preparátumot - amit az első katlanban
helyezünk el- ki kell hogy húzzon a föld alatti rejtekhelyről a tacskó.
Amennyiben ezt a feladatot nem teljesíti, kizárandó a vizsgából.
CACT címet csak az a kutya kaphat, amely első díjas, 100 pontos munkát végzett.

Munkavizsgákon elérhető címek
A CACT cím kiadható azon országos föld alatti, vércsapa, vaddisznóhajtó és sokoldalúsági
vizsgákon, melyeket a TTVS javaslatára az Országos Elnökség jóváhagyott.
CACT cím adható valamennyi kutyának, mely maximális pontszámot ért el. A sokoldalúsági
vizsgán 267 pont minimum elérése.
CACIT cím váromány kiadható az F.C.I. előzetes engedélyével megtartott nemzetközi föld alatti és
sokoldalúsági vizsgákon.
A CACIT cím váromány kiadására vonatkozó F.C.I. rendelkezések a következők:
A CACIT-ot megkaphatja valamennyi kutya, amelyik föld alatti munkában a maximális pontszámot
eléri. Föld feletti sokoldalúsági vizsgán minimum 267 pontot teljesített.
A CACIT várományt kapott kutya a címet csak az F.C.I. visszaigazolása után viselheti. A CACIT-ot
elnyert kutyák megkapják a CACT címet is.
Munkavizsga:
A munkavizsga követelménye a kutya vadászati munkára való adottságának megléte.
A föld alatti, vagy föld feletti munkavizsga eredményes teljesítése (maximális pontszám 75%-a)
után a kutya jogot nyer kiállításon a munkaosztályban való indulásra, amennyiben a nevezésig a
tulajdonos kiváltja az 5 nyelvű Munkavizsga Bizonyítványt.
A munka Championátus feltételei
A championátusok iránti kérelmet a MEOE központhoz kell benyújtani az előírt igazolások
csatolásával.
Nemzeti Munka Championátus
A Nemzeti Munka Championátushoz igazolni kell egy CAC kiállításon kapott legalább „nagyon jó”
minősítést és az előírt vizsgaeredményeket. Az első és utolsó eredmény között legalább 1 évnek kell
eltelnie.
A kötelező munkateljesítmény az alább felsoroltak egyike lehet:
a, Egy CACT cím országos vagy nemzetközi föld alatti vizsgán
Egy CACT cím föld feletti vizsgán,
b, Két CACT cím országos vagy nemzetközi föld alatti vizsgán és legalább
III. díj vaddisznóhajtó vizsgán
c, Két CACT cím országos vagy nemzetközi föld feletti vizsgán, valamint
III. díj föld alatti vizsgán.
Nemzetközi Munka Championátushoz szükséges feltételek:

-

zárt törzskönyv
15 hónapos kor betöltése,
egy nemzetközi kiállításon kapott legalább „nagyon jó” minősítés nyílt vagy munka
osztályban
két különböző országban elért és az F.C.I. által visszaigazolt kettő CACIT cím.

Munkateljesítményként az alábbiak egyikét kell teljesíteni:
a, Két CACIT nemzetközi föld alatti vizsgán két különböző országban és legalább III. díj föld feletti
vizsgán
b, Két CACIT összetett föld feletti vizsgán és III. díj föld alatti vizsgán két különböző országból
c, Egy CACIT föld alatti vizsgán és egy CACIT föld feletti vizsgán két különböző országból.

