ŐSZI TENYÉSZVIZSGA (ŐTV)
FÜRJÉSZEBEK RÉSZÉRE

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
A vizsga célja: megállapítani a fiatal kutya természetes, örökletes adottságait különös képen a
vadászatra való rátermettségét, amelyek a kutya tenyésztési értékét meghatározzák. Fontos az
idegrendszeri szilárdság ismételt vizsgálata.
Az Őszi Tenyészvizsga lebonyolítására két lehetőség van:


Friss nyúlcsapán végzett munkával (ŐTV)



Friss nyúlcsapán végzett munka nélkül (ŐTVN). Friss nyúlcsapa nélküli vizsga esetén a
bírálati lap erre vonatkozó részét át kell húzni.

Őszi Tenyészvizsgára legfeljebb 36 hónapos kutya nevezhető. Friss nyúlcsapa nélküli vizsgára
csak olyan kutya nevezhető, amely eredményes Képességvizsgával rendelkezik. A vizsgára
kivételes esetben 36 hónapnál idősebb kutya is nevezhető, de az eredményes vizsgát a
bejegyzéskor megkülönböztető jelzéssel kell ellátni. (ŐTV/B, ŐTVN/B)
A feladatok értékelése 0-8 pont lehet.
A friss nyúlcsapán végzett munka esetén a képességvizsgánál leírtakat kell alkalmazni.
A fürjészeb vadászatban való bevezetése kajtatásban és vízen erre az időre már befejeződik. Így
a kiképzés már gyakran fedi a természetes adottságokat. A bírónak ezért különösen nagy
figyelmet kell szentelni az örökletes tulajdonságok megállapítására.
A vizsga rendezésének fő követelménye: nagyobb, összefüggő zárt erdő, sűrűség, esetleg
bozótos, vagy kukoricatábla és kellő nagyságú náddal benőtt vizes terület, melyben a kutya úszni
tud. Nyúlcsapán végzett munkához megfelelően nagy, nyílt terület.
Amennyiben egy bírói kör az összes feladatot bírálja, legfeljebb 8 kutyát lehet beosztani a
csoportba.
ŐTV kivételes esetben más évszakban is rendezhető.

II. FELADATOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE:
1.

KAJTATÁS FEDETT TERÜLETEN

A kajtatás során a kutyától elvárt a megfelelő gyors, egyenletes tempójú, tervszerű, céltudatos,
kitartó keresés. A gyorsabb keresés előny mindaddig, amíg a tempó összhangban van a
körülményekkel és képességgel és nem megy az eredményesség (a vad megtalálása) rovására.
A keresésnek tükrözni kell a vadászszenvedélyt és a találni akarást. Lekeresetlen terület
lehetőleg ne maradjon.

A keresés időtartama minden kutyának legalább 10 perc legyen, de a hiteles bírálat érdekében
ezt a bírók meghosszabbíthatják néhány perccel.
Ha kétség merül fel a kutya teljesítményével kapcsolatosan, vagy a kutya rövid keresés után
vadra lel és azzal elmegy, lehetőséget kell biztosítani egy második munkára is.
A vizsga lebonyolítása a Képességvizsga szabályzatban leírtak szerint történik, de a terület
nagysága 2 ha legyen.
Ha a kutya az előtte kelő vadat üldözőbe veszi, esetleg megfogja, nem számít hibának.

2.

VISELKEDÉS LÖVÉSRE

Az erdőben történő kajtatás végén és a mélyvízi elhozásánál vizsgálandó. A kajtatás során
mutatott reakciót a Képességvizsga szabályai szerint kell értékelni és fejlegyezni, a vízi elhozás
esetében „megfelelt” és „nem felelt meg” értékelés adható.

3.

LŐTT VAD KERESÉSE ÉS ELHOZÁSA NÁDASBÓL

A feladatot a kajtatás során a lövésre mutatott viselkedés értékelése után lehet csak elvégezni.
A lőtt, vagy szúrt kacsát úgy kell a sűrű növényzetbe dobni, hogy a kutya sem a dobást, sem a
kacsát nem láthatja. A kutya indításának helyét úgy kell megválasztani, hogy a kacsát rejtő részig
egy szakaszon nyílt vízen kelljen átúsznia. Az egyik bírónak úgy kell elhelyezkednie, hogy a kutya
viselkedését a kacsánál megfigyelhesse.
A vezető a kutyát a kacsától legalább 30 m-re indíthatja az irány megadásával. A kutyának a
kacsát önállóan kell megkeresnie és a vezetőhöz hoznia.
A vezető a kutyát irányíthatja és bíztathatja, de a folyamatos irányítás, vagy kő bedobása az
értékelést rontja.
A megtalált kacsát a kutya át kell adja a vezetőnek. Az a kutya, amelyik ezt a munkát megtagadja,
nem folytathatja a vizsgát.
Az értékelés során figyelembe kell venni a kutya keresését, az irányíthatóságot és az átadást az
általános szabályok szerint.

4.

KAJTATÁS ÉLŐ KACSA UTÁN

Az élő kacsát fedett területen kell elengedni a nélkül, hogy a helyet pontosan megjelölnénk. Az
elengedés helyét a kutya nem láthatja.
A kibocsátás helyétől sörétlövésnyire a vezető küldje a kutyát keresésre a bírók által megadott
irányba. A kutyának fel kell kutatnia és meg kell találnia a kacsát. A vezető keresés közben
segítheti és irányíthatja.
Ha a kutya a kacsát megtalálta és biztosan hajszolja, a kacsát a kutya előtt meg kell lőni.
Az elejtett kacsát a kutya át kell adja a vezetőnek.
8-as osztályzatot csak annak a kutyának lehet adni, amelyik a kacsa úszónyomát teljes
biztonsággal követi, majd megtalálva hajszolja.

A bíró befejezettnek tekintheti a munkát, ha meggyőződött arról, hogy a kutya a kacsa nyomát
biztosan követte, de a kacsa nem került kézre. Ha a kutya a nyomon követett kacsát meglátja és
hajszolja, de azt nem lehet meglőni, a munkát teljesítettként kell értékelni.
Azok a kutyák, amelyek az úszónyomot nem veszik fel, illetve a kacsa őket nem érdekli; nem
mennek a mélyvízbe, az általuk látott kacsát gazdájuk parancsára nem követik, 0 osztályzatot
kapnak.
A feladat végrehajtására csak akkor kerülhet sor, ha a kutya a „Lőtt kacsa elhozása mély vízből”
feladatot teljesítette.

5.

LŐTT KACSA ELHOZÁSA MÉLY VÍZBŐL

A bíró a kacsát kb. 15-20 méterre a mély vízbe dobja. A kutya a kacsa bedobását láthatja. Amikor
a kutya a vízben úszik a kacsa felé, a kacsa mellé kell lőni. A kutyának a kacsát hoznia kell, és
szabályosan átadni. A kutya viselkedését a lövéskor megfelelő/nem megfelelő értékeléssel a
bírálati lapon fel kell jegyezni.

6.

NYÚLVONSZALÉK KIDOLGOZÁSA

A nyúlvonszalékot 300 méter hosszan, két, közel derékszögű töréssel húzzuk. A korrekt elhozás
és átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható. Értékelés az általános
rendelkezésekben leírtak szerint. A csapának legalább a középső, vagy utolsó harmada erdőben
legyen lefektetve.

7.

SZÁRNYAS VONSZALÉK KIDOLGOZÁSA ÉS ELHOZÁSA

A szárnyas vonszalékot 150 méter hosszan, két, közel derékszögű töréssel húzzuk. A korrekt
elhozás és átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható. Értékelés az általános
rendelkezésekben leírtak szerint. A csapát nyílt, átlátható területen kell meghúzni.

8.

IRÁNYÍTHATÓSÁG, ENGEDELMESSÉG

A teljes vizsga ideje alatt nyújtott teljesítményt figyelembe véve kell értékelni.

III. ÉRTÉKELÉS:
Az értékelés az alábbi minősítő táblázat szerint történik:
Feladat

1.
Kajtatás erdőben
2.
Viselkedés lövésre erdőben
3.
Viselkedés lövésre vízben
4.
Lőtt vad elhozása nádasból
5.
Kajtatás élő kacsa után
6.
Lőtt kacsa elhozása mélyvízből
7.
Nyúl vonszalék kidolgozása
8.
Szárnyas vonszalék kidolgozása
9.
Engedelmesség
Munka friss nyúlcsapán
10. Orrjóság
11. Csapahang
12. Akarat
13. Nyombiztonság
Összes pontszám

értékszám

3
1
2
2
2
2
1
2
3
3
3
2

max.
1.
2.
3.
pontszám díjhoz
szükséges
minimális pontszám
24
21
15
6
8
8
8
4
megf. megf. megf.
16
14
10
4
16
14
10
4
16
14
10
4
16
14
10
4
8
7
5
2
16
14
10
4
27
24
27
16
214

21
21
21
14
183

15
15
15
10
133

6
6
6
4
50

