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I. Kiállítások
Görénykiállítás csak a Magyar Vadászgörény Klub elnöksége által kiírt helyen és
időpontban tartható. A jóváhagyott kiállítások helye és időpontja nem változtatható
meg a Magyar Vadászgörény Klub elnökségének és a bírói testület vezetőjének
engedélye nélkül.
Felkérés alapján a Magyar Vadászgörény Klub más szervezet rendezvényein is
rendezhet kiállítást, mely esetben szintén a kiállítási szabályzat rendelkezései az
irányadók. A bírói testület vezetője fenntartja a jogot, hogy a kiállításra való felkérést
visszautasítsa, amennyiben a feltételek teljesítését nem látja biztosítottnak.
II. Küllembírók
A kiállítás megrendezéséhez a bírói testület vezetője egy vezető bírót jelöl ki, amely a
szemle helyén és ideje alatt a bírói testület vezetőjének hatáskörében jár el.
A küllembírálat végrehajtásához a Magyar Vadászgörény Klub bírói testületének
vezetője küllembírókat hív meg, mint kiállítási bírót. A bírókat minden esetben a
kiállítás vezető bírója kéri fel a bírálatra.
A segédeket a bírói testület vezetője, vagy az általa kinevezett vezető bíró választhatja
meg, az adott kör bírójával történő egyeztetés után.
A tárgyi feltételeket a Magyar Vadászgörény Klub biztosítja.
III. A kiállítások végrehajtási rendelkezései
A kiállítás helyszínén jelen kell lennie a Magyar Vadászgörény Klub egyik tenyésztési
felügyelőjének, aki az azonosítást végzi a bírálat előtt.
Egy kiállítási napon a görények megengedett létszáma bírónként 50 görény, közte
szünettel. Ennél magasabb jelentkezési számnál további kör kijelölése és további
küllembíró bevonása, vagy egy további kiállítási nap kitűzése van előírva.
IV. Feltételek a részvételhez
A Magyar Vadászgörény Klub által rendezett kiállításokon csak olyan görény vehet
részt, amely a Magyar Vadászgörény Klub vagy partner egyesületei által elismert
származási okmánnyal (származási lap, vagy törzskönyvi kivonat) rendelkezik, vagy a
regisztrációs adatbázisban szerepel.
Amennyiben egy görény mikrochip szám alapján nem azonosítható (nem
mikrochipezett), a kiállításon részt vehet, de eredménye nem hiteles, az egyed későbbi
törzskönyvbe léptetése esetén sem vehető figyelembe. A bírálat alkalmával a bíró
jogosult a bírálatra felvezetett görény személyazonosságának ellenőrzésére.
Nem nevezhetők és nem bírálhatók a kiállításon a rejtett-, egyheréjű vagy
heresorvadásban szenvedő, beteg, nyomorék vadászgörények. Nem nevezhető, nem
bírálható, de a kiállítás területére sem léphet be tüzelő, láthatóan vemhes, szoptatós,
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vagy alommal rendelkező nőstények, betegségre gyanús vagy beteg görények. A
nőstény vadászgörény pérájának átmérője a 4 mm-t nem haladhatja meg.
A kiállítás napján a következő iratokat kell bemutatni:
a./ Eredeti származási lapot, vagy törzskönyvi kivonatot, amennyiben létezik
b./ A kiállítás helyszínére való belépéskor a görény érvényes oltási könyvét kell
bemutatni, melyben egy évnél nem régebbi oltószerrel történő szopornyica és
veszettség elleni védőoltás szerepel, feltüntetve az oltás dátumát, oltószer nevét,
sorozatszámát, és az oltószert beadó állatorvos pecsétjét és aláírását. Szóbeli
bizonyíték, másolat bemutatása nem elfogadható.
c./ Egy három napnál nem régebbi állatorvosi igazolást, mely igazolja, hogy az állat
egészséges, valamint külső és belső parazitáktól mentes.
A görények által okozott minden néven nevezhető kárért a görény tulajdonosa a
felelős. Harapós görény csak "harapós" jelzéssel tartható a szemlén, a bíró
megharapása esetén a kategóriából a bíró döntése alapján kizárható.
A kiállítás területén a görényeket az erre kijelölt területen kívül szabadon engedni
tilos!
V. Nevezés módja
A görény tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig (beérkezés dátuma) jogosult a
görényt benevezni. A nevezéshez minden esetben csatolni kell:
a./ pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lapot,
b./ a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását (csekkszelvénymásolat)
c./ champion osztályba való nevezéshez a champion igazolás másolatát
A kiállító a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési díj
befizetésére is, amely nevezési díj semmilyen esetben sem téríthető vissza.
A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, illetve
zárási idejének betartására. A kiállítás területéről a tenyészszemle befejezése előtt a
görény csak kivételes esetben, a rendező szervezet Elnökének, a bírói testület
vezetőjének, vagy a vezető bírónak az írásbeli engedélyével vihető ki.
A nevezési lapon közölt adatokért a görény tulajdonosa felelősséget vállal, a Kiállítási
Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Nem nevezhetők és nem bírálhatók a kiállításokon rejtett-, egyheréjű vagy
heresorvadásban szenvedő, beteg, nyomorék görények, a tüzelő, vemhes, vagy
szoptató nőstények.
A kiállításokon sem pótnevezés, sem helyszíni nevezés nem lehetséges.
Azt a kiállítót, aki a szemlén sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területéről
ki kell utasítani. A Magyar Vadászgörény Klub tagja esetében fegyelmi eljárás alá
lehet vonni.
A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni.
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VI. A kiállítás lefolyása
1./ Nevezési létszámtól függetlenül a görények védelmében szükséges a kategóriák
bírálatának pontos kezdetét megadni.
2./ A kiállító felelős azért, hogy görénye a bírói körben időben megjelenjen. Amennyiben
az adott osztály bírálatát lekési, a bírálat befejezése után kérheti, hogy a bíró a görényt
minősítse, de nem tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem a győztes cím kiadásának
megismétlésére. Az osztály bírálatának megkezdését követően az elkésett görény csak
a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe. A helyezési eljárás megkezdése után
érkezett görény nem helyezhető.
3./ Minden görényt tisztán, ápoltan kell bemutatni.
4./ A bírói körben a bírálat megkezdése után a görényeken kívül csak a bíró, a segédek
(írnok, ringtitkár) és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez a Magyar
Vadászgörény Klub elnöke, a rendező szervezet elnöke, a bírói testület vezetője, a
vezető bíró vagy az általuk megbízott személy - a bírálatba azonban senkinek sem
szabad beleavatkoznia, a bírót munkája közben semmilyen módon nem zavarhatja.
5./ Egy bíró bírálja el a görényeket. A görények a bíró döntése alapján visszahívhatók
további vizsgálat érdekében. A bíró a bírálat alapján minősíti is a görényeket.
6./ A behívásra kerülő görények tulajdonosának azonosítását kerülni kell, így a bírálatot
megelőzően a görény az erre kijelölt helyen, hordozóban várakozik, ahonnan a
ringtitkár hozza be a bírálat idejére. A hordozón jól láthatóan szerepelnie kell a görény
sorszámának.
7./ A bíró a görényeket sorszám alapján azonosítja. A bírálati lapon ezen kívül
segítségképpen szerepel a kategória neve, az állat születési éve, hónapja, neme,
valamint színe. Az állat chipszáma (ha van) egy külön lapon kerül feltüntetésre, amit a
ringtitkár ellenőrizhet, mielőtt a görény a ringbe lép.
8./ A bírálat alapján a kategóriákban hirdetnek győztest. A szóbeli bírálat a bíró döntése
alapján hangosan vagy halkan történhet, csak a helyezések nyilvánosak.
9./ A bírálatról minden bemutatott görény részére a Magyar Vadászgörény Klub által
kiadott formanyomtatványon jegyzőkönyvet (lásd melléklet) vezetnek, melyek az
irattárban lefűzésre kerülnek, az eredményük pedig számítógépes feldolgozásra kerül.
10./ A kiállítási jegyzőkönyvet minden görény bírálata közben írnok rögzíti a bíró
diktálása alapján.
11./ Támadó, harapós vadászgörények, vagy amelyek nem hagyják magukat
végigtapintani, nem kaphatnak minősítést. Ilyenkor a bírálati lapra rá kell vezetni,
hogy a görény nem bírálható és az okot is meg kell jelölni.
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VII. Pontozás
A pontozás a következő részpontszámokból áll össze:
a./ Fej (arányok, szem, fül, fogak, orr, koponya)
b./ Arányosság (test, csípő, farok, lábak, mancsok, Összhang)
c./ Csontozat, izomzat
d./ Testtartás
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e./ Mozgás
10 pont
f./ Bunda / bőr minőség
10 pont
g./ Színezet
10 pont
h./ Viselkedés, kezelhetőség
10 pont
i./ Általános egészségi állapot
10 pont
j./ Bírói összbenyomás (ápoltság, vélemény)
10 pont
A fajtastandard előírásában megnevezett hiányosságokat súlyossági fokuknak
megfelelően értékelni kell.
VIII. Átsorolás
Ha a görény tulajdonosa a champion osztályban történő nevezésekor nem csatolta a
nevezéshez szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet
jogosult a görényt automatikusan a nyílt osztályba besorolni, természetesen a görény
korára, küllemére való tekintettel.
A bíró jogosult a kiállításon a nem megfelelő osztályban lévő görényt a megfelelő
osztályba átsorolni, de az csak kor, nem, színezet vonatkozásában lehetséges.
Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezető bíró feladata a beküldött nevezési
lapot ellenőrizni és a nevezési lapnak megfelelően a helyszínen a görényt abba az
osztályba átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte és csatolta a szükséges igazolásokat is.
Egyéb esetben átsorolást a bírálati lapon és az összesítőn is fel kell tüntetni.
IX. Kiállítási csoportok
A kiállításon a következő csoportok léteznek:
a./ Sötét: Ebbe a színcsoportba tartozik a blackself, sötétvadas, vadas és sziámi
görény, ha nem angóra szőrtípusú.
b./ Bézs: Ebbe a színcsoportba tartozik a bézs, fahéj, colourpoint színezetű görény, ha
nem angóra szőrtípusú.
c./ Albínó: Ebbe a színcsoportba tartozik az albínó színezet, ha nem angóra
szőrtípusú.
d./ Mintás: Ebbe a színcsoportba tartozik minden mintázott kategóriába tartozó, nem
angóra szőrtípusú görény.
e./ Angóra: Ebbe a csoportba tartozik minden angóra szőrtípusú görény.
X. Kiállítási kategóriák
Minden csoporton belül az alábbi kategória-felosztás létezik:
a./ Felnőtt hím kategória: Ebben az osztályban a 10 hónapos kort betöltött,
színtípusnak megfelelő, tenyészthető minősítéssel rendelkező hím görények
indulhatnak. A görények ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak. Több
kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV besorolással. A kitűnő
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I minősítésű görény megkaphatja a kategóriagyőztes címet, egy kék színű
rozettával és kártyával.
b./ Felnőtt nőstény kategória: Ebben az osztályban a 10 hónapos kort betöltött,
színtípusnak megfelelő, tenyészthető minősítéssel rendelkező nőstény görények
indulhatnak. A görények ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak. Több
kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV besorolással. A kitűnő
I minősítésű görény megkaphatja a kategóriagyőztes címet, egy kék színű
rozettával és kártyával.
c./ Kölyök kategória: Ebben az osztályban a 10 hónapos kort nem betöltött,
színtípusnak megfelelő görények indulhatnak. A görények ebben az osztályban
leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez
kitűnő I-IV besorolással. A kitűnő I minősítésű görény megkaphatja a junior
kategóriagyőztes címet, egy kék színű rozettával és kártyával.
d./ Nyílt kategória: Ebben az osztályban indulhat minden 10 hónapos kort betöltött,
tenyészthető minősítést nem szerzett, színtípusnak megfelelő görény. A görények
ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a
bíró sorolást végez kitűnő I-IV besorolással. A kitűnő I minősítésű görény
megkaphatja a kategóriagyőztes címet, egy kék színű rozettával és kártyával.
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XI. Kategóriák összevonása
Amennyiben valamelyik kategóriában nem indul legalább három (3) nevező, úgy a
tenyésztési bizottság döntése alapján az más kategóriával összevonható.
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XII. Egyéb feltételek
Minden görény csak egy osztályba nevezhető,
Kor szerinti nevezésnél minden esetben a bírálat napja az irányadó.
Színezet szerinti nevezésnél minden esetben a vezető bíró döntése az irányadó.
Az elkötött hímek a nevezés kategóriája szempontjából ivarosnak minősülnek,
amennyiben ennek a megkülönböztetésnek jelentősége van.
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XIII. Az egyes kiállítási kategóriákban elérhető minősítések
A kiállításokon a következő minősítések adhatók:
a./ kitűnő
kék szalag
b./ nagyon jó
piros szalag
c./ jó
sárga szalag
d./ megfelelő
zöld szalag
e./ nem megfelelő
nincs szalag
Kategóriagyőztes: Kék színű rozetta és kártya, amely igazolja, hogy a görény az adott
kiállításon elnyerte felnőtt kategóriája kategóriagyőztes címét.
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Junior kategóriagyőztes: Kék színű rozetta és kártya, amely igazolja, hogy a görény
az adott kiállításon elnyerte kölyök kategóriája junior kategóriagyőztes címét.
Megjegyzés: A jelen szabályzatban az egyes kategóriáknál leírt győztes címek kiadása
nem kötelező. Előfordulhat, hogy egy rendezvényen nem mindegyik, itt feltüntetett
kategória indul, ez esetben a rendezvény meghirdetésénél, valamint a nevezési lapon
ezt megfelelően jelezni kell.
XIV. Egyéb kiadható címek
A kiállítás legszebb görénye – Best In Show (BIS): A vezető bíró által előre felkért
bíró választja ki a megjelent kategória győztes görények közül. Az első helyezett a
BIS címet kapja (BIS), míg a második a „Reserve BIS” címet kapja. Mindkét
eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra.
Tenyésztési díj: Nevezési feltétel, hogy a tenyész csoportban az egy tenyészetből
származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó
legalább három azonos fajtájú görénnyel lehet indulni. A nevezésnek további feltétele,
hogy a felvezetett görények az adott kiállításon legalább két kitűnő és egy nagyon jó
minősítést kapjanak. A nevezés további feltétele a külön nevezési díj befizetése. A
tenyész csoportban a rangsort a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása
szabja meg. Az elnyerhető címek: Tenyésztési díj I-II-III. fokozat. Kétnapos
kiállításon mindkét napon megrendezhető ez a verseny.
Egyéb versenyek: Az Egyesület a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet, pl.:
„fiatal felvezetők versenye”, „görénypárok versenye”. Ezen versenyekre minden
esetben a kategóriagyőztesek kiválasztása előtt kerül sor. Ezeknek a szabályait a
tenyésztési bizottság külön megállapíthatja.
Egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet. Ezeket azonban a kiállítás reggelén a
rendező szervezet elnöke be kell jelentse a vezető bírónak.
XV. Kiállításon kívül elnyerhető címek
Jelenleg nincsenek kiállításon kívül kiadható címek.
XVI. Óvási bizottság
A bírói döntés elleni óvásnak helye nincs. Ez pontosan azt jelenti, hogy a kapott
minősítés, vagy a kiadott címek, illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek
miatt óvásnak helye nincs.
Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl. rossz kategóriába sorolás) a bírálatot
követő két órán belül, a nevezési díj kétszeresének befizetése mellett, írásbeli
kérelemmel, amelyet az óvási bizottsághoz kell benyújtani.
Az óvási bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Ha helyt ad az
óvásnak, akkor a befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az
óvási díj a rendező szervezetnél marad.
Az óvási bizottság döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
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Az óvási bizottság három tagból áll, amelynek egyik tagja, egyben elnöke a kiállítás
vezető bírója, a másik két bírót a vezető bíró kéri fel.
Jelen Kiállítási Szabályzatot a Magyar Vadászgörény Klub elnöksége 2007. június 15-én
fogadta el.
Budapest, 2007. június 15.

Dankó Nicolette

Gasparin Balázs
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