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A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete a fajta népszerűsítése, tenyésztési eredményeinek
bemutatása érdekében országos és regionális kiállításokon vesz részt, amelyeken az
előzetesen kiválasztott, majd kiállított egyedek nyilvános bírálatra kerülhetnek. A bírálat
alkalmával kialakított rangsor alapja az állatok külleme és a bírálat során tanúsított
összbenyomás (összkép).

I.

Bírálati kategóriák
Fejt (kettőshasznosítású) változat:

1) Növendék (szűz) üsző: A választástól a megállapított vemhességig, a bírálat napján
nem idősebb 16 hónapos kornál.
2) Vemhes üsző: A bírálat napján nem idősebb 27 hónapos kornál és maximum 7
hónapos vemhes. A vemhességi állapotról állatorvosi igazolás szükséges.
3) Első laktációs tehén
4) Több laktációs tehén
5) Hízóbika
6) Tenyészbika: központi lajstromszámmal rendelkező hímivarú egyed
Nem fejt (húshasznosítású) változat:
1) Növendék (szűz) üsző: A választástól az elbírált vemhességig, de a bírálat napján nem
idősebb 20 hónapos kornál.
2) Vemhes üsző: A bírálat napján nem idősebb 32 hónaposnál és maximum 7 hónapos
vemhes. A vemhességi állapotról állatorvosi igazolás szükséges.
3) Anyatehén borjával: A borjú a bírálat első napján nem idősebb 8 hónaposnál.
4) Hízóbika
5) Tenyészbika: központi lajstromszámmal rendelkező hímivarú egyed
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II. A bírálatra kerülő állatoknak rendelkezniük kell
az előírt állategészségügyi igazolásokkal.
III. A bírálatra „A” és „B” törzskönyves magyartarka egyedek nevezhetőek. Kivétel a
hízóbika kategória, ahol a magyartarka fajtajelleg megléte is elegendő.
IV. Az állatok előkészítése:
Fejt (kettőshasznosítású) változat:
1) A kiállítás előtt időben el kell végezni a körmözést.
2) A tisztára mosott, fésült, kefélt szőrzetű állatok a kiállításra történő beszállítás előtt
nyírásra kerülnek. A nyírás a tenyészbikák esetében ajánlott, a hízóbikáknál nem
szükséges.
3) Amennyiben egy állat nem megfelelő előkészítettséggel kerül beszállításra, úgy az
egyesület munkatársainak döntése alapján a kiállításról és a bírálatból is kizárható.
Nem fejt (húshasznosítású) változat:
1) A kiállítás előtt időben el kell végezni a körmözést.
2) A tisztára mosott, fésült, kefélt szőrzetű állatok nyírás nélkül kerülnek bírálatra.
3) Amennyiben egy állat nem megfelelő előkészítettséggel kerül beszállításra, úgy az
egyesület munkatársainak döntése alapján a kiállításról és a bírálatból is kizárható.
V. Bírálat módja
1) Az állatok kötőfékkel, tenyészbikák vezetőrúddal kerülnek felvezetésre a bírálat
céljára kijelölt területen. A felvezetés sorrendje korcsoport szerinti növekvő.
2) Az egyedek az óramutató járásával megegyezően haladnak a bírálati területen. A
tenyésztőnek gondoskodnia kell az állatai vezethetőségéről. Amelyik állat
biztonságosan nem vezethető, az a bírálatból kizárásra kerül.
3) A megfelelő előkészítés, a biztonságos felvezetés elsőszámú felelőse az, aki az állatot
a versenyre nevezte. A kiállítás szervezője és a verseny rendezője a bírálat
szempontjainak megfelelő, elvárható biztonságos környezet megteremtéséért felel.

4

4) A tenyészbikáknál a vezetőrúd használata kötelező.
5) A felvezetés egységes öltözékben történik (sötét cipő, farmernadrág, fehér ing, vagy az
MTE, illetve a kiállítás szervezők által biztosított egységes színű póló). Az inget vagy
a pólót a nadrágba betűrve kell viselni.
VII. Díjazás
Fejt (kettőshasznosítású) változat:

1)

A bírálati kategóriák rangsorolás szempontjából önálló egységet képeznek.

2)

A show-bírálat során I., II., és III. helyezés kerül kiadásra. Amennyiben az adott
kategória 5 egyednél kevesebbet számlál, úgy csak I. és II. helyezés adható ki.
Megosztott helyezés nem adható ki.

3)

A bírálati kategóriák I. helyezett egyedei összevetésre kerülnek. Az összevetés
legszebb tenyészállatát a „Kettőshasznosítású Magyartarka Nagydíj” odaítélésével
ismerjük el.

4)

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete a szakmai munka elismeréséül különdíjat
adományozhat a kiállított tenyészállatoknak, és/vagy azok tenyésztőinek.

5)

A résztvevőknek az Egyesület hozzájárulásával egyéb jogi vagy magánszemély is
felajánlhat különdíjat, a felajánlás jogcímének megjelölésével.
Nem fejt (húshasznosítású) változat:

1)

A bírálati kategóriák rangsorolás szempontjából önálló egységet képeznek.

2)

A show-bírálat során I., II., és III. helyezés kerül kiadásra. Amennyiben az adott
kategória 5 egyednél kevesebbet számlál, úgy csak I. és II. helyezés adható ki.
Megosztott helyezés nem adható ki.

3)

A bírálati kategóriák I. helyezett egyedei összevetésre kerülnek. Az összevetés
legszebb tenyészállatát a „Húshasznosítású Magyartarka Nagydíj” odaítélésével
ismerjük el.

4)

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete a szakmai munka elismeréséül különdíjat
adományozhat a kiállított tenyészállatoknak, vagy azok tenyésztőinek.

5)

A résztvevőknek az Egyesület hozzájárulásával egyéb jogi vagy magánszemély is
felajánlhat különdíjat, a felajánlás jogcímének megjelölésével.
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A „Kettőshasznosítású Magyartarka Nagydíj”-at és a „Húshasznosítású Magyartarka
Nagydíj”-at elnyert tenyészállatok közül kerül ki a kiállítás „Magyartarka Tenyésztői
Nagydíj” címre kiválasztott egyede.
Amennyiben a bírálat az adott kiállításon csak egy hasznosítási változat kategóriáira terjed ki,
úgy csak a „Magyartarka Tenyésztői Nagydíj” kerül kiadásra.
VIII. Nevezés
A versenyre olyan tenyésztő nevezhet be egyedeket, aki tagja a Magyartarka Tenyésztők
Egyesületének és elfogadja a Kiállítási Szabályzatban leírtakat.

Bonyhád, 2015. április 30.

