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IBAN: HU27 1174  5004 2013 3683 0000 0000
SWIFT/BIC: OTPVHUHB

 

HUF 11745004-20133683
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22001166..  ookkttóóbbeerr  11.. 
   

Nevezési  határidő :  2016. szeptember 5.  
Nevezési cím: Hodnics Istvánné -9143 Enese, Dózsa Gy. u. 29. 

www.onlinenevezes.hu 

Helyszín:  
Turiszt ikai  és Szabadidő  Központ 

Szolnok-Tiszal iget  
N 47 09.859  E 20 11.128 

Információ:  
+36/20/432-7996 

www.szolnokkennelclub.hu 
 ebtenyesztokszolnok@gmail .com 

Nevezést e-mailben nem fogadunk el ! 
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  VV ee zz ee ttőőbb íí rr óó ::   EE RR DDŐŐSS   LL ÁÁ SS ZZ LL ÓÓ   
    

  II..  FFaajjttaaccssooppoorrtt::  SSzzéékkeellyy  IIssttvváánn::  aannggooll  ppáásszzttoorrkkuuttyyáákk,,  aauusszzttrrááll  ééss  bbeellggaa  jjuuhháásszzkkuuttyyáákk,,  
    VVllaaddiimmíírr  PPiisskkaayy  ((SSKK))::  II..  FFccss..  ffeell  nneemm  ssoorroolltt  ffaajjttáákk,,  
  

  IIII..  FFaajjttaaccssooppoorrtt::  VVllaaddiimmíírr  PPiisskkaayy  ((SSKK))::  sscchhnnaauuzzeerreekk,,  ppiinnsscchheerreekk,,  ddoobbeerrmmaannnn  
    ppiirreenneeuussii  hheeggyyiikkuuttyyaa,,  hhoovvaawwaarrtt,,  rroottttwweeiilleerr,,  
    LLaakkaattooss  IIssttvváánn::  nnéémmeett  ddooggookk,,  kköözzéépp--áázzssiiaaii--,,  kkaauukkáázzuussii  jjuuhháásszzkkuuttyyaa  
    aarrggeennttíínn  ddoogg,,  ccaannee  ccoorrssoo,,  oorroosszz  ffeekkeettee  tteerrrriirr  
    DDaannii  DDáánniieell  JJóózzsseeff::  bbuullllddoogg  
    PPeettttkkóó  CCssaabbaa::  IIII..  FFccss..  ffeell  nneemm  ssoorroolltt  ffaajjttáákk,,  

  

  IIIIII..  FFaajjttaaccssooppoorrtt::  SSzzaabbóó  SSáánnddoorr::  hhoosssszzúú  lláábbúú  tteerrrriieerreekk,,  rröövviidd  lláábbúú  tteerrrriieerreekk,,  
    LLookkooddii  CCssaabbaa  ZZssoolltt  ((RROO))::  bbuullll  ttííppuussúú  tteerrrriieerreekk  
  

  IIVV..  FFaajjttaaccssooppoorrtt::  LLookkooddii  CCssaabbaa  ZZssoolltt  ((RROO))::  öösssszzeess  ffaajjttaa,,  
  

  VV..  FFaajjttaaccssooppoorrtt::  EErrddőőss  LLáásszzllóó::  öösssszzeess  ffaajjttaa,,  
  

  VVII..  FFaajjttaaccssooppoorrtt::  EErrddőőss  LLáásszzllóó::  öösssszzeess  ffaajjttaa,,  
  

  VVIIII..  FFaajjttaaccssooppoorrtt::  SSzzaabbóó  SSáánnddoorr::  öösssszzeess  ffaajjttaa,,  
  

  VVIIIIII..  FFaajjttaaccssooppoorrtt::  LLookkooddii  CCssaabbaa  ZZssoolltt  ((RROO))::  öösssszzeess  ffaajjttaa,,  
  

  IIXX..  FFaajjttaaccssooppoorrtt::  LLookkooddii  CCssaabbaa  ZZssoolltt  ((RROO))::  mmppoosszz,,  ffrraanncciiaa  bbuullllddoogg,,  
    GGrröösscchhll  FFeerreenncc::  IIXX..  FFccss..  ffeell  nneemm  ssoorroolltt  ffaajjttáákk,,  
  

  XX..  FFaajjttaaccssooppoorrtt::  JJuuhháásszz  CCssiillllaa::  öösssszzeess  ffaajjttaa,,  FFCCII  áállttaall  eell  nneemm  iissmmeerrtt  ffaajjttáákk::  EErrddőőss  LLáásszzllóó  
 

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 Kutyás bemutatók. 

 13.00 Legszebb Keverék kutyák kiválasztása 

  Legszebb törzskönyv nélküli fajtatiszta kutyák kiválasztása 

  Mindkét kategóriában bírál: Pettkó Csaba 

 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 Szolnok megyei tulajdonú kutya, 
  (Szolnok megyei lakos tulajdonban lévő, legalább kitűnő minősítésű kutyák közül kerül 

kiválasztásra), 

    - Legszebb magyar vadászkutya, 

    - Legszebb magyar pásztorkutya, 

    - 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) 

 
MINDEN KATEGÓRIÁBAN AZ I.-II.-III. HELYEZETTET DÍJAZZUK 

 




