A 2014. április 11-i vezetőségi ülésen hozott határozatok

Jelenlévők:
• vezetőség: Hargitai Gábor és Laukó Andrea
• BK vezetők: Kasza Józsefné (MÖR), Pereczes Zsolt (Tornjak), Laukó Andrea (KÁJ)
A Karakán Klub Tenyésztési programjában az alábbi változásokat illesztjük be:
4.1. Tenyésztésbe vétel feltételei
Eddig: A tenyészminősítés megszerzésének hiányában a kölykök B jelű származási lapot kapnak.
Módosítás: A tenyészminősítés megszerzésének hiányában a kölykök R jelű regisztrációs lapot
kapnak. A regisztrációs lappal a kutyák nem vehetnek részt csak a Karakán Klub által szervezett
kiállításokon, illetve egyéb rendezvényeken. Regisztrációs lappal rendelkező egyed részére export
pedigree nem váltható ki! A regisztrációs lappal rendelkező kutyákat tulajdonosuk a 15 hónapos kor
betöltése után elhozhatja Karakán Klub Főtenyészszemlére. Amennyiben a kutya itt tenyészthető
minősítést kap, számára kiváltható a származási lap (ennek költségei a tulajdonost terhelik). A
származási lapon továbbra is szerepelni fog a törzskönyvi jel és számnál az R megjelölés.
4.2. A tenyésztésbe vétel korhatárai
Eddig: 4.2.1. A kutyát legkorábban 18 hónapos kortól lehet tenyésztésbe állítani.
Módosítás: 4.2.1. A kutyát legkorábban kanok esetében 15, szukák esetében 18 hónapos kortól
lehet tenyésztésbe állítani.
Eddig: Amennyiben szülőpár bármelyike nem éri el a megadott korhatárt, a tenyésztésvezető és a
fajtakör vezetőjének engedélye szükséges a tenyésznyilvántartásba történő bejegyzéshez, és normál
származási lap kiadásához, ellenkező esetben a kölykök B jelű származási igazolást kapnak.
Módosítás: Amennyiben szülőpár bármelyike nem éri el a megadott korhatárt, a kölykök R jelű
regisztrációs lapot kapnak. A regisztrációs lappal a kutyák nem vehetnek részt csak a Karakán Klub
által szervezett kiállításokon, illetve egyéb rendezvényeken. Regisztrációs lappal rendelkező egyed
részére export pedigree nem váltható ki! A regisztrációs lappal rendelkező kutyákat tulajdonosuk a
15 hónapos kor betöltése után elhozhatja Karakán Klub Főtenyészszemlére. Amennyiben a kutya itt
tenyészthető minősítést kap, számára kiváltható a származási lap (ennek költségei a tulajdonost
terhelik). A származási lapon továbbra is szerepelni fog a törzskönyvi jel és számnál az R
megjelölés.
Amennyiben a szülőpár bármelyike nem éri el a 12 hónapos kort, a kutyák sem regisztrációs lapot,
sem származási igazolást nem kaphatnak.
Eddig:
A tenyésztésbe vonás felső korhatára szukáknál 8 év, kanoknál 10 év. Korhatár feletti párosításhoz
előzetesen meg kell kérni a tenyésztésvezető és a fajtakör vezető engedélyét. Az előzetes engedély
hiányában a szülők és a kölykök DNS vizsgálata szükséges a származási igazolás kiadásához.

Módosítás:
A tenyésztésbe vonás felső korhatára szukáknál 8 év, kanoknál 10 év. Korhatár feletti párosításhoz
előzetesen meg kell kérni a tenyésztésvezető és a fajtakör vezető engedélyét. Az előzetes engedély
hiányában a szülők és a kölykök DNS vizsgálata szükséges a származási igazolás kiadásához,
melynek költsége a tenyésztőt terheli. Ha a tenyésztő nem végezteti el a DNS-vizsgálatot, kérésére a
a kölykök R jelű regisztrációs lapot kaphatnak. A regisztrációs lappal a kutyák nem vehetnek részt
csak a Karakán Klub által szervezett kiállításokon, illetve egyéb rendezvényeken. Regisztrációs
lappal rendelkező egyed részére export pedigree nem váltható ki! A regisztrációs lappal rendelkező
kutyákat tulajdonosuk a 15 hónapos kor betöltése után elhozhatja Karakán Klub Főtenyészszemlére.
Amennyiben a kutya itt tenyészthető minősítést kap, számára kiváltható a származási lap (ennek
költségei a tulajdonost terhelik). A származási lapon továbbra is szerepelni fog a törzskönyvi jel és
számnál az R megjelölés.
4.4. tenyésztés „B”melléktörzskönyves egyeddel
Eddig:
Amennyiben a kutya bizonyíthatóan a fajta élőhelyéről származik, ismeretlen származású,
vagy bármely nem FCI által elismert tenyésztő szervezet származási lapjával rendelkezik,
vagy hazai születésű, de szülei nem felelnek meg a tenyésztésbe vonás feltételeinek
(tenyészminősítés hiánya, korhatár alatti fedeztetés, nem zárt törzskönyv) származási
lapján a tenyésztésből kizáró bélyegző, bejegyzés szerepel, az egyesület által szervezett
tenyészszemlén tenyészthető minősítést kap „B” törzskönyvbe kell bejegyezni. „B”
törzskönyves kutyák utódai csak „B” törzskönyvet jelzésű származási igazolást kaphatnak
egészen addig, amíg az először „B” törzskönyvet kapott egyed a harmadik sorba kerül.
Módosítás:
Amennyiben a kutya bizonyíthatóan a fajta élőhelyéről származik, ismeretlen származású,
vagy bármely nem FCI által elismert tenyésztő szervezet származási lapjával rendelkezik,
vagy hazai születésű, de szülei nem zárt törzskönyvvel rendelkeznek, származási lapján
a tenyésztésből kizáró bélyegző, bejegyzés szerepel, de az egyesület által szervezett
tenyészszemlén tenyészthető minősítést kap, „B” törzskönyvbe kell bejegyezni. „B”
törzskönyves kutyák utódai csak „B” jelzésű származási igazolást kaphatnak egészen addig,
amíg az először „B” törzskönyvet kapott egyed a harmadik sorba kerül.

