Szivárvány Kupa - Alapító okirat
Írta: MudiHU
2011. augusztus 14. vasárnap, 14:12

A vándorkupát egyrészt tenyészszukák elismerése érdekében alapítottam, másrészt azzal a
nem titkolt szándékkel, hogy több színes mudit vigyenek kiállításra. Abban is reménykedem,
hogy több, nem fekete egyedet vonnak be így a tenyésztésbe.

A díj annak a tenyésszukának adható, melyik az alábbi feltételeknek megfelel:
- adott évben minimum 5 kiállításon minősített utód (saját kölyök ill. unoka)
- legalább két kantól származnak az utódok
- legalább egy utód érte el a győztes (HPJ, CAC stb) címet ( csak az osztálygyőztes cím
számít bele a pontozásba)
- az öt utódból legalább kettőnek nem feketének kell lennie
- a szukának minimum 3 kitűnő minősítéssel kell rendelkeznie

Pontozása:

A szukának van:
-

FDB száma: 20 pont
STP száma: 20 pont
volt fajtagyőztes (egy számít) 20 pont
champion igazolás (egy számít) 10 pont
munkavizsga 25 pont
tenyésszemlén tenyésztésre javasolt az utódcsoport alapján: 25 pont
„színes” vonal: 25 pont

Az utódnak van:
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-

FDB száma: 15 pont
STP száma: 15 pont
kitűnő minősítés: 10 pont
HPJ: 6 pont
CAC 9 pont
CACIB 1 pont
kitűnő minősítésű kölyke: 10 pont

Fenti szempontok alapján pályázhat a szuka tenyésztője, s a tulajdonosa is. Amennyiben
mindeketten pályáznak, úgy a kupa a tulajdonost illet meg. Egyenlő pontszámnál a több színes
utóddal rendelkező szukának kell odaítélni, a másik szuka kapjon oklevelet.

A Szivárvány kupát minden évben az előző évi eredmények alapján az évadzáró
klubvacsorán kell átadni.

A kupa alapítója saját tulajdonú szukájával a kupáért nem konkurálhat.

A díj a szuka elpusztulását követő évben még megpályázható, amennyiben életében a fenti
feltételeknek megfelelt, s az utódai adott évben a szükséges minősítésekkel rendelkeznek.

Megjegyzés: színes vonal alatt azt értem, hogy színes mudi színes utódja: pld. barna szuka
barna kölyke stb.

Balázs Zsófia, Szürkevillám Mudi Kennel
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