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Minősítési ponttáblázat 

* = championok championja

Eredmény Nemzeti 
kiállítás 

Klub-
kiállítás 

Nemzetközi 
kiállítás 

Champion 
kiállítás 

Európa-
kiállítás 

Világ-
kiállítás

Kitűnő 2 +10 +5  +10 +20 
Kitűnő IV. 3 +10 +5  +15 +20 
Kitűnő III. 4 +10 +5  +15 +20 
Kitűnő II. 5 +10 +5  +15 +20 
Kitűnő I. 6 +10 +5  +15 +20 
Fiatal győztes 7 +10 +5  +15 +20 
Derby győztes 10      
R.CAC 8 +10 +5  +15 +20 
CAC 10 +10 +5 +10* +15 +20 
R.CACIB   +17  +15 +20 
CACIB   +20  +15 +20 
Fiatal klubgy.  +20     
Klubgyőztes  +30     
Európagyőztes     +45  
Világgyőztes      +60 
Fajtagyőztes 15 +10 +10 +10 +80 +100 
Fajtacsoport I. 25  +10 +20 +120 +150 
Fajtacsoport II. 20  +10 +15 +90 +120 
Fajtacsoport III. 15  +10 +10 +60 +90 
Best of day 25  +10  +120 +150 
Tenyészpár, tenyészcsoport I. 25 +10 +10  +200 +250 
Tenyészpár, tenyészcsoport II. 20 +10 +10  +150 +190 
Bébi, kölyök, veterán BIS I. 25 +10 +10  +200 +250 
Bébi, kölyök, veterán BIS II. 20 +10 +10  +150 +190 
Fiatal BIS I. 25 +10 +10  +200 +250 
Fiatal BIS II. 20 +10 +10  +150 +190 
BIS I. 35 +10 +10 +50 +200 +250 
BIS II. 30 +10 +10 +25 +150 +190 
BIS III. 25 +10 +10 +15 +100 +120 
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Minősítési ponttáblázat 2. oldal 

 
Diszplázia vizsgálat  
Csípő mentes: 60 pont átmeneti: 50 pont enyhe: 30 pont 
Könyök normál: 60 pont enyhe: 50 pont közepes: 30 pont 

 
Szemszűrés (KAT, RD, PRA) 30 pont 

 
 
Elért munkaeredmény Pontszám 
Munkavizsga  fogatkutya 20 
Munkavizsga  vezérkutya 30 

 
 
Tenyészminősítés Pontszám 
Tenyészthető 50 
III osztályú tenyészegyed 80 
II. osztályú tenyészegyed 90 
I. osztályú tenyészegyed 100 

 
Az éves értékelésnél az egyesület által rendezett kiállításokon szerzett valamennyi, más 
szervezet által szervezett kiállításokon a 3 legmagasabb elért eredményt vesszük figyelembe. 
 
A kiállítási eredményeket igazoló dokumentumok másolatait a tulajdonosnak legkésőbb 
december 15-ig kell eljuttatni az egyesületi irodába. 
 
Csak az 1 éves koron túli diszplázia szűrés eredmény fogadható el. 
 
Az Európa-, illetve Világszövetségek által szervezett kiállítások pontszámai megfelelnek az  
Európa-, illetve a Világkiállítások pontszámainak. 
 


