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Ikt: 134/2016/K-Sz. 

ORSZÁGOS CACT VIZSLA FŐVERSENY 

MEGYEI VÁLOGATÓ 

 

Az Országos Magyar Vadászkamara a vizsla fajták tartásának és vadászatra való kiképzésének 

ösztönzésére, legfőképpen a hagyományos vizslás vadászat sokszínűségének bemutatására és kultúrájának 

népszerűsítésére CACT Országos Vizsla Főversenyt rendez. 

A főverseny többfordulós, a megyei válogatókat követően dunántúli és alföldi regionális versenyek 

kerülnek lebonyolításra. Ezt követően kerül sor a CACT Országos Főverseny megrendezésre. 

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:  

-  A megyei válogatóversenyen nevezhet és részt vehet az a vizsla (FCI VII-es fajtacsoporthoz tartozó), 

amelyik rendelkezik magyar származási lappal, érvényes oltási igazolással és VAV vizsgával 

(vagy ezzel egyen értékű, fajta specifikus tenyészvizsgával).  

- Egy tulajdonos egy vizslát nevezhet a tulajdonos lakhelye szerinti megyei versenyen. A főverseny 

keretében más megyében nevezni nem lehet. 

- A vizslát az a nevezésben megjelölt vezető vezetheti a versenyen, aki magyar állampolgár és 

rendelkezik érvényes vadászjeggyel, illetve nem áll a kinológiával kapcsolatos hatósági, ETSZ vagy 

fajta klub vizsgálat, eljárás alatt. Amennyiben a verseny ideje alatt, vagy utána kiderül, hogy ez 

fennállt, akkor a versenyből kizárásra, vagy az elért eredmény érvénytelenítésre kerül. 

 

RENDEZŐ 

- A megyei válogatóversenyek rendezője az OMVK illetékes megyei területi Szervezete. 

 

NEVEZÉSI FELTÉTELEK 

- A megyei válogatóverseny nevezési díja 5000 Ft, azaz ötezer forint, melyet a kutya 

tulajdonosának lakhelye szerinti illetékes OMVK megyei szervezet részére kell befizetni. 

A nevezés a fenti dokumentumok és a nevezési díj befizetésének igazolásának a nevezési 

határidőig történő benyújtásával érvényes! 

 

BÍRÁLAT, ÉRTÉKELÉS, MINŐSÍTÉS: 

- A verseny a MEOESZ által kiadott „Vadászkutya vizsga- és versenyszabályzat” utolsó aktuális – 

2004-ben kiadott - verziója szerinti „Vízi-mezei verseny vizslák részére” (mellékelve), a kutyákat 

elbírálni, értékelni és minősíteni, valamint a versenyek egyéni helyezésének sorrendjét is ez alapján 

kell megállapítani. 

- A megyei versenyeken a vezető bíró FCI teljesítménybíró, további bírók az OMVK érvényes 

VAV bírói igazolvánnyal rendelkező bírói és/vagy FCI teljesítménybírók 

 

DÍJAZÁS: 

- Oklevél, tárgyjutalom 

- A megyei válogató első három helyezettje részt vesz a regionális versenyen 
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CACT ORSZÁGOS VIZSLA FŐVERSENY  

 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI VÁLOGATÓVERSENY 

 

 

Időpontja: 2016. szeptember 07. /szerda/ 

Helyszíne: Hubertus Vadásztársaság, „Melegh tanya” Abádszalók  

 
 

Nevezési határidő:  

2016. augusztus 23. 
 

 

 

A versennyel és a nevezéssel kapcsolatban részletekkel Kocsmár Gyula ,az OMVK Jász-Nagykun-

Szolnok megyei kinológusa szolgál az alábbi elérhetőségeken: 30/693-11-14, 56/514-180, vagy  e-mailen: 

postmaster@szolnokmvk.t-online.hu 

 

A nevezési díjat személyesen az OMVK Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezet irodájában (Szolnok, 

Petőfi Sándor Út 13.), vagy átutalással a 11745011-20410803 számú számlára lehet befizetni. 

 

 

 

Szolnok , 2016. július 04. 

 

 

Vadászkutyás üdvözlettel: 

 

 

Kocsmár Gyula 

OMVK J-N-Szolnok megyei területi szervezet nevében 
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