
  

FŐVIZSGA 
 

Véreb neve: Fajta:                        Ivar: 
Törzskönyvi szám:  Tulajdonos:  
Vezető neve: Sebzett vadfaj, ivar: 
Találat helye: Sebzés időpontja: 
Keresés kezdete: Keresés vége: 
Vadászterület: 

 

          
Feladat megnevezése Értékszám Osztályzat Elért 

pontszám 
Megjegyzés 

Vezetékmunka természetes 
vércsapán 

30    

Hajsza 10    
Állóra csaholás 10    
Viselkedés elejtett vadnál 6    
ÖSSZES PONTSZÁM:                                      díj 

 

Hajsza hang vezető elmondása alapján: nyomhang szemre csahol néma 

Hajsza hang bírálat alapján:                      nyomhang szemre csahol néma 

                      

 

 

 

 

 

Kelt: .......................................................                

 
..............................................                                                                ........................................ 
    1.bíró                                                 ph.                           2. bíró(vagy hivatalos tanú) 
 
 
…………………………………                                        ………………………………...
   Vérebvezető aláírása                   Vezetőbíró aláírása     
 
 

Feladatok 
A megkívánt legalacsonyabb osztályzat 
I. díj II. díj III. díj 

Vezetékmunka 3 3 2 
Hajsza 3 2 - 
Állóra csaholás 2 1 - 
A vadnál való viselkedés 1 1 1 
 Pontszámok 175 - 224 158-175 132-157 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Az utánkeresés részletes értékelése

osztályzat

Adott 

osztályzat Vezetékmunka átlag

24 óránál idősebb nehéz (4)
12 óránál idősebb normál (3)
6 óránál idősebb könnyű (2)
6 óránál fiatalabb elégséges (1)

2000 métenél több nehéz (4)
600 méternél több normál (3)
400-600 méter könnyű (2)
300-400 elégséges (1)
300 alatt Nem értékelhető

Nagyon meleg, száraz, szeles, erős napsugárzás, heves eső, viharos,
száraz fagy nehéz (4)
Száraz, felhős, harmat, könnyű eső normál (3)
Nedves, hideg idő könnyű (2)

Kiszáradt talaj, alnövényzet nélkül, fagyott hótakaró, vízborítás nehéz (4)
Aljnövényzet, mérsékelt hótakaró normál (3)
Nedves talaj, kuyta orránál magasabb aljnövényzet, kevés 

hótakaró könnyű (2)

Sok friss nyom, vadbőség, szembnefordulás a nyommal nehéz (4)
Kevésbé vadbő terület normál (3)
Egyszerű nyom, kevés vaddal könnyű (2)

Csekély kontroll lehetőség nehéz (4)
Átlagos  kontroll lehetőség normál (3)
Jó kontroll lehetőség, erős vér könnyű (2)

Mikéntje:

Osztályzat
adott 

Osztályzat
Hajsza átlag

nagyon jó (4
jó (3)

elegendő (2)
hiányos (1)

nem elegendő(0) – kizárandó!

Hang:

nagyon jó (4
jó (3)

elegendő (2)
hiányos (1)

nem elegendő(0) – kizárandó!

15 percnél több nagyon jó (4
10-15 jó (3)
5-10 elegendő (2)
5- percnél kevesebb elégséges (1)

Csapatban lévő vad kiválasztása

Más nyomok által zavaró körülmények

Beteg vagy elhullott állat

terepakadályok

vizek

forgalmas utak, emberek, állatok

Osztályzat
adott 

Osztályzat
állítás átlag

folyamatos nagyon jó (4
kisebb szünetek jó (3)
nagyobb szünetek elegendő (2)
gyenge, nagy szünetekkel hiányos (1)
néma nem elegendő(0) – kizárandó!
Rámenős, kemény, kitartó nagyon jó (4
Rámenős, kemény jó (3)
Óvatos elegendő (2)
Óvatos,bizonytalan hiányos (1)
Félős,vezetőhöz tapad nem elegendő(0)

Osztályzat
adott 

Osztályzat
 átlag

nagyon jó (4
jó (3)

elegendő (2)
hiányos (1)

nem elegendő(0)

Kitartás és magatartás

Viselkedés a kimúlt vadnál

Magabiztos,belefogás (cibálás megengedet)

Kissé visszafogott,érdeklődő

Bizonytalan

Erősen bizonytalan, félős                              

Nem meri megközelíteni félelemből, vagy vezetőjét sem engedi a vadhoz

Hajsza időtartama

Nehézségek

Állítás

Hang

folyamatos hajszahang (szemre csahol vagy nyomhang)          
rövid megszakítással(szemre csahol vagy nyomhang)
több megszakítással(szemre csahol vagy nyomhang)
gyenge, időnként hang(szemre csahol vagy nyomhang)
Néma

Hajsza

Nyomtartás (1-4)

Orr használat (1-4)

Önkorrigáló képesség (1-4)

Kutya és vezető közötti össszmunka (1-4)

Rámenős, kemény, kitartó
Rámenős, kemény
Óvatos
Óvatos,bizonytalan
Félős,vezetőhöz tapad

Talajviszonyok

Nehézségek

Ellenőrzési lehtősége

Időjárási viszonyok

A vezetékmunka természetes vérnyomon

A nyom ideje

A nyom hossza


