


 

 

P R O G R A M  
 

 7.00 Kutyák belépése a kiállítás területére 
 9.30 A kiállítás megnyitása 
 10.00 A bírálatok megkezdése 
 14.00 Fiatal felvezet�k versenye: 3 csoportban, 
 kutyapárok, tenyészcsoportok, 
 fajtacsoportok felvonulása, gy�ztesek kiválasztása,  
 BEST IN SHOW 

 
 

 

TERVEZETT BÍRÓLISTA 
 

Vezet�bíró: Erd�s László 
 
 
 

 I. Fajtacsoport: Korózs Gábor: Magyar pásztorkutyák,  
  P.Szabó Béla: I. Fcs. fel nem sorolt fajták 

 

 II. Fajtacsoport: Dr. Hóra Ildikó: Boxer, Dobermann, Rottweiler, Ujfoundlandi, 
  Csépai István: Angol bulldog, Berni pásztorkutya, Német dogok, 
  Orosz fajták, Sarplaninac, Shar-pei,  
  Pettkó Csaba: Bullmasztiff, Bordeaux-i dog, Cane corso, 
  Dogo canario, Dogo mallorquin, Mastino napoletano, 
  Szent Bernáthegyi, Fel nem sorolt fajták 
  Török János: Argentín dog, Hovawart, Landseer, 
  Leonberger, Pinscherek, Schnauzerek, 

 

 III. Fajtacsoport: Szabó Sándor: Összes fajta, 
 

 IV. Fajtacsoport: Korózs Gábor: Összes fajta, 
 

 V. Fajtacsoport: Csépai István: Összes fajta, 
 

 VI. Fajtacsoport: Erd�s László: Összes fajta, 
 

 VII. Fajtacsoport: Karlo Bala (SRB): Összes fajta, 
 

 VIII. Fajtacsoport: Karlo Bala (SRB): Spánielek, 
  Miklós Levente: Fel nem sorolt fajták, 

 

 IX. Fajtacsoport: Gröschl Ferenc: Fel nem sorolt fajták, 
  Miklós Levente: Uszkárok  

 

 X. Fajtacsoport: Miklós Levente: Összes fajta, 
 

Bíróváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 
 
 

 

NEVEZÉSI  DÍJAK 
 
 
 

 Els� kutya katalógussal……………………….…. 4.000,- Ft (ÁFA-val) 
 minden további kutya katalógus nélkül………... 3.500,- Ft (ÁFA-val) 
 bébi, kölyök, veterán …………………………… 2.500,- Ft (ÁFA-val) 
 Több kutya nevezése esetén els� kutyaként nem számolható.  
 

 Külföldiek részére els� kutya katalógussal…………. 35 euro 
 minden további kutya katalógus nélkül…………….... 30 euro 
 bébi, kölyök, veterán ………………………………… 20 euro 
 

Az Országos Elnökség döntése értelmében a 
magyar fajtákat nevez�k 50 % díjkedvezményben részesülnek. 

Ha a kiállító a nevezési díjat a HATÁRID� LEJÁRTA UTÁN fizeti meg,  
akkor a tagokat megillet� 50 %-os KEDVEZMÉNY NEM VEHET� IGÉNYBE. 

 

Nem egyesületi tagok a nevezési díjak dupláját fizetik. 



 
 

 

TUDNIVALÓK 
 

MINDEN NEVEZÉS MELLÉ KÉRJÜK CSATOLNI:  
� származási lap kétoldalas másolatát,  

(A tulajdonos nevére hivatalosan átírt, pecséttel ellátott másolat.  
Külföldi tkv-es kutyák esetében, magyar tulajdonos a kedvezményeket csak honosított  
tkv-vel, illetve érvényes tartási szerz�déssel veheti igénybe.) 

� munka vagy champion bizonyítvány másolatát 
� érvényes tagsági igazolvány másolatát 
� nevezési díj befizetést igazoló csekkszelvény másolatát 

Kérjük, hogy a befizetés minden alkalommal a tulajdonos neve alatt történjék.  
 
 

CSAK A NEVEZÉSI HATÁRID� IG BEÉRKEZETT, ÉS  
BEFIZETETT NEVEZÉSEKET FOGADJUK EL.  

NEVEZÉSI DÍJAT NEM TÉRÍTÜNK VISSZA. 
 
 

Belépéskor a kutyák állatorvosi vizsgálaton esnek át, ezért az érvényes oltási 
bizonyítványt minden kiállító hozza magával! Felhívjuk tisztelt kiállítóink 
figyelmét az állategészségügyi törvény módosulására, miszerint a három 
hónapos kort elért ebet harminc napon belül, majd hat hónapon belül a saját 
költségére hatósági állatorvosnál veszettség ellen beoltatni köteles a kutya 
tulajdonosa. FVM 41/1997/213 (1). 
 
 
 

KIÁLLÍTÁSI  OSZTÁLYOK 
 
 

MINDEN KUTYA CSAK EGY OSZTÁLYBA NEVEZHET�!  
 

Nevezhet� valamennyi 3 hónapos kort betöltött, az FCI által elismert származási 
lappal rendelkez� kutya. Egy kutya csak egy osztályba nevezhet�.  

A korhatár megállapításánál a bírálat napja az irányadó. 

I. Bébi osztály:   3-  6 hónapos korig 
II. Kölyök osztály:   6-  9 hónapos korig 

III. Fiatal osztály:   9-18 hónapos korig 
IV. Növendék 

osztály: 
15-24 hónapos korig 

V. Nyílt osztály: 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddig elért 
min�sítéseire. 

VI. Munka osztály: 15 hónapos kort betöltött kutya, amely munkavizsgával rendelkezik.  
A nevezéshez kérjük csatolni a bizonyítvány másolatát.  
Ennek hiányában automatikusan nyílt osztályba soroljuk. 

VII. Champion 
osztály: 

Nemzeti vagy FCI által ismert nemzetközi champion címet 
elért kutyák számára.  
A nevezéshez kérjük csatolni a bizonyítvány másolatát.  
Ennek hiányában automatikusan nyílt osztályba soroljuk. 

VIII Érett osztály: 8. életévét betöltött kutya 
 

 

Nevezési  lap aláírásával a kiáll í tó felel�sséget vállal  a 
kiál l ítási  szabályzat betartására.




