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V e z e t őb í r ó :  K A R D O S  V I L M O S  

 

 I. Fajtacsoport: Firic Péter (SRB): német juhászkutya;   
  Szabó Sándor: magyar fajták; 
  P.Szabó Béla: I. Fcs. fel nem sorolt fajták 

 

 II. Fajtacsoport: P.Szabó Béla: rottweiler, boxer, dobermann, dogo mallorquin, 
  bordeauxi dog, fila brasileiro, bulmasztiff, mastino napoletano, 
  tibeti mastiff, dogo canario 
  Paróczi Pál (SRB): pinscherek, schnauzerek, szent bernáthegyi, 
  berni pásztorkutya, orosz fekete terrier, shar-pei, uruguay-i cimaron 
  Zlatko Jojkič (SRB): II. Fcs. fel nem sorolt fajták 

 

 III. Fajtacsoport: Firic Péter (SRB): összes fajta, 
 

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

 V. Fajtacsoport: Firic Péter (SRB): összes fajta, 
 

 VI. Fajtacsoport: Kardos Vilmos: összes fajta, 
 

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

 VIII. Fajtacsoport: Szabó Sándor: összes fajta, 
 

 IX. Fajtacsoport: Kardos Vilmos: összes fajta, 
 

 X. Fajtacsoport: Paróczi Pál (SRB): összes fajta, 
 

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

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

IBAN: HU62 1174 1000 2017 5643 0000 0000 
SWIFT/BIC: OTPVHUHB 

HUF 11741000-20175643 
Nevezési díjat csak a fenti bankszámlára fogadunk el! 




