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Dunaújváros és Környéke Ebtenyésztők Egyesülete 
 
 

 Nevezési határidő: 2016. szeptember 26. 
 Nevezési cím: Hodnics Istvánné - 9143 Enese, Dózsa Gy. u. 29. 

 www.onlinenevezes.hu 
 

  Információ: A rendezvény főtámogatója a: 
+36/20/4114307   

 Nevezésen kívüli egyéb információ:   termékek kizárólagos hazai importőre az 
 s.senator@vnet.hu  NOVA PET HUNGARY KFT 
Nevezést e-mailben nem fogadunk el !  

 

Helyszín: (Dunaújváros, Strand u. 2.) 

SSZZAALLKKII--SSZZIIGGEETT  KKEEMMPPIINNGG.. ..    

  
 

Vezetőbíró: KARDOS VILMOS 
  

 I. Fajtacsoport: Kotlár Róbert: angol, ausztrál és lengyel pásztor, 
  Firic Péter (SRB): I. Fcs. fel nem sorolt fajták, 
 

 II. Fajtacsoport: Dr. Vadócz Éva: schnauzerek, pinscherek, német dogok,  
  rottweiler, boxer, dobermann 
  Paróci Pál (SRB): bulldog 
  Firic Péter (SRB): bordeauxi dog, bullmastiff, angol mastiff 
  fila brasileiro, cane corso 
  Zlatko Jojkič (SRB): II. Fcs. fel nem sorolt fajták, 
 

 III. Fajtacsoport: Darko Zivanovič (SRB): összes fajta, 
 

 IV. Fajtacsoport: Paróci Pál (SRB): összes fajta, 
 

 V. Fajtacsoport: Paróci Pál (SRB): összes fajta, 
 

 VI. Fajtacsoport: Zlatko Jojkič (SRB): összes fajta, 
 

 VII. Fajtacsoport: Kotlár Róbert: rövidszőrű és drótszőrű magyar vizsla, pointer, 
  weimanarer, bracco italiano, 
  Zlatko Jojkič (SRB): VII. Fcs. fel nem sorolt fajták, 
 

 VIII. Fajtacsoport: Víg Orsolya: összes fajta, 
 

 IX. Fajtacsoport: Kardos Vilmos: összes fajta, 
 

 X. Fajtacsoport: Kotlár Róbert: összes fajta, 
 

FCI által el nem ismert fajták: Paróci Pál (SRB) 
 
 

Figyelem, a bíróváltoztatás jogát fenntartjuk! We reserve the right to change the judges' list. 



 
   

 
  

  
AA  kkiiáállllííttááss  pprrooggrraammjjaa::  

   

 

 7.30 Kutyák belépése a kiállítás területére 

 10.00 A kiállítás megnyitása, A bírálatok megkezdése 

 12.00 Dunaújváros és Környéke Ebtenyésztők 

  Egyesületének kutyás bemutatója 

 13.00 Legszebb Keverék kutyák kiválasztása 

  Legszebb törzskönyv nélküli fajtatiszta kutyák kiválasztása 

  Mindkét kategóriában bírál: Dr. Vadócz Éva 

 14.00 A Best in Show program: 

  - Gyerek-kutya pár,  
  (9 évnél fiatalabb gyermekek részére) 

  - Fiatal felvezetők versenye két kategóriában, 
  (9-13 éves kor között és 14-17 éves kor között) 

  - Senior felvezetők versenye két kategóriában, 
  (30-49 éves kor között és 50 éves kor fölött) 

    - Kutyapárok versenye  
    (Azonos fajtából származó két egyed versenye, amelyek egy tulajdonoshoz tartoznak.), 

    - Tenyésztési díj (tenyész csoport) 
  (Legalább 3, legfeljebb 5 kiállított kutya nevezhető azonos fajtából és variációból, nemi 

megkülönböztetés nélkül, amelyeket egyazon személy tenyésztett -azonos kennel név-, 
akkor is, ha nincsenek a tulajdonában.) 

    - Legszebb dunaújvárosi tulajdonú kutya, 
   (Dunaújváros és Környéke Ebtenyésztők Egyesületének tagjai, és dunaújvárosi lakos 

tulajdonban lévő, legalább kitűnő minősítésű kutyák közül kerül kiválasztásra), 
    - Legszebb magyar fajta, 

    - Legszebb Minor puppy (bébi) kutya kiválasztása 

    - Legszebb kölyök kutya kiválasztása 

    - Legszebb veterán kutya kiválasztása 

  - Fajtacsoport győztesek kiválasztása, 

  - JUNIOR BEST IN SHOW, BEST IN SHOW kiválasztása  
   (a kiállítás legszebb fiatal, és a kiállítás legszebb kutyája) 

 
 




