Tisztelt Kiállítók!
FONTOS!
Kérjük a kiállítás területén a kialakult vírushelyzet miatt,
az alábbi egészségügyi korlátozásokat
szíveskedjenek betartani!
A bírói körökben, illetve a BIS körben
KÖTELEZŐ a szájmaszk használata!
A kiállítás teljes területén ajánlott a szájmaszk használata!
Ajánlott a saját és mások biztonsága érdekében
1,5 – 2 méter távolság megtartása!
Kérjük a tisztelt kiállítókat és látogatókat,
hogy mindannyiunk érdekében tartsák be
az érvényben lévő korlátozásokat!
Szeretnénk, hogy rendezvényünkről egészségesen távozzanak!
Köszönettel: Rendezők

”III.TISZAVIRÁG WINNER”
CAC kutyashow
2020. október 24. (SZOMBAT)

I. N e v e z é s i h a t á r i d ő : 2 0 2 0 . s z e p t e m b e r 2 8 .
II. N e v e z é s i h a t á r i d ő : 2 0 2 0 . o k t ó b e r 1 2 .
Nevezési cím: www.onlinenevezes.hu
Helyszín:
Turisztikai és Szabadidő Központ
Szolnok-Tiszaliget
N 47.164311; E 20.185468

Információ:
+36/20/432-7996
www .szolnokkennelclub.hu
ebtenye sztokszolnok@gmail.com

N eve zé st e-m ai lben n em fogadu nk el ! .
IBAN: HU27 1174 5004 2013 3683 0000 0000
SWIFT/BIC: OTPVHUHB
HUF 11745004-20133683

A

KIÁLLÍTÓK NYOMTATOTT
LEÍRÓ BÍRÁLATOT

KATALÓGUST KAPNAK,
NEM KAPNAK!

SZOLNOK

Rendező: Magyar Ebtenyésztők Jász-Nagykun Szolnok Megyei Egyesülete
Vezetőbíró: DR.JAKKEL TAMÁS
I.Fajtacsoport: Kotlár Róbert: összes fajta/all breed:
II.Fajtacsoport: Oláh Gábor: bulldog, bullmasztiff, tibeti masztiff, masztiff, rottweiler, cane corso, orosz
fekete terrier, kaukázusi juhász, pireneusi hegyikutya, közép-ázsiai juhász, sharplaninac
Denk Csaba: dobermann, pinscher, schnauzer,
Lakatos István: II.Fcs. fel nem sorolt fajták/ others breeds in Group II.
III.Fajtacsoport: Denk Csaba: összes fajta/all breed
IV.Fajtacsoport: Juhász Csilla: összes fajta/all breed
V.Fajtacsoport: Dr. Jakkel Tamás: összes fajta/all breed
VI.Fajtacsoport: Dr. Jakkel Tamás: összes fajta/all breed
VII.Fajtacsoport: Lakatos István: összes fajta/all breed
VIII.Fajtacsoport: Beke Judit: összes fajta/all breed
IX.Fajtacsoport: Beke Judit: bichon a poil frese, bolognese, bichon havanese, coton de tulear, little lion
dog, belga griffon, brüsszeli griffon, kínai meztelenkutya, lhasa apso, shih-tzu, tibet spániel,
tibet terrier, cavalier king charles spániel, king charles spániel, petit brabancon,
Dr. Jakkel Tamás: IX.Fcs. fel nem sorolt fajták/ others breeds in Group IX.
X.Fajtacsoport: Juhász Csilla: összes fajta/all breed
FCI által el nem ismert fajták: D r . J a k k e l T a m á s
Figyelem, a bíróváltoztatás jogát fenntartjuk! We reserve the right to change the judges' list.

A KIÁLLÍTÁSOK UTOLSÓ NEVEZÉSI HATÁRIDEJE A KIÁLLÍTÁST MEGELŐZŐ 15. NAP
ÉS AZ ALÁBBI NEVEZÉSI DÍJAK 2019. FEBRUÁR 1-TŐL HATÁLYOSAK!

NEVEZÉSI DÍJAK – ENTRY FEES
Az árak az ÁFÁ-val növelt összeget tartalmazzák!

MEOESZ
NEM tagok
non
Tagok részére
részére
MEOESZ/HKC
Ft
Magyarországi members
MEOESZ/HKC
lakcímmel
EURO
members
Ft
HUF

CAC kiállítás I. határidő / CAC show I. Entry deadline
Első kutya / 1st dog
Második kutyától / from the 2nd dog on
Baby, Kölyök, Veterán, / Baby, Puppy, Veteran,
CAC kiállítás II. határidő / CAC show II. Entry deadline
Első kutya
Második kutyától
Baby, Kölyök, Veterán,
CAC kiállítás helyszínén nevezhető / Entries at the CAC show:
Fiatal felvezetők (9-13, 14-17 év), Kutyapár, Tenyésztési díj
Junior Handler (age 9-13, 14-17), Brace class, Breeds group
FIGYELEM!
Helyszíni fizetés esetén +5 Euró/ kutya/ nap számítandó fel.
Amennyiben a nevezési díját nemzetközi banki utaláson keresztül
teljesíti, az utalás banki költségeit önnek kell vállalnia!

4.000,3.500,2.500,-

8.000,7.000,5.000,-

35,30,20,-

6.000,5.500,4.500,-

12.000,11.000,9.000,-

45,40,35,-

2.000,-

4.000,-

15,-

ATTENTION!
In case you pay on the show you must pay the entry fee + 5 Euros
If you transfer entryfee form your bank account from abroad you
have to pay the bank tax.

A nevezési díj befizetése akkor minősül teljesítettnek, ha a nevezési felhívásban közölt díj teljes Payment of the entry fee shall be considered to have been effected if the total sum of the
mértékben, a teljesítés napján érvényes díjtételnek megfelelően kiegyenlítésre kerül.
published fee has been paid. If only part of the entry fee has been paid, and the remainder
Amennyiben részteljesítés történt és a pótló befizetés már más díjtételt tartalmazó időszakban is paid later, the total fee shall be invoiced according to the rate being in effect at the time
történik meg, úgy a teljes nevezési díjat az utóbbi szerint kell számolni.
of the last payment.
Az Országos Elnökség döntése értelmében
a magyar fajtákat nevezők 50 % díjkedvezményben részesülnek.
Ha a kiállító a nevezési díjat a határidő lejárta után fizeti meg, akkor a
tagokat megillető 50 %-os kedvezmény nem vehető igénybe!

According to the decision made by the National Presidency,
a 50% discount applies for all Hungarian dog breeds.
Paying after the deadline results in losing the right for the 50%
discount.

Több kutya nevezése esetén a Veterán, Baby, Kölyök osztályba történő
nevezés, illetve több fajta nevezése esetén a magyarfajta nem vehető
figyelembe első kutyaként.

When entering more than one dogs in Veteran, Baby, or Puppy Class,
and when entering several breeds of dogs, a Hungarian breed of dog
cannot be considered as the

K IÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK
M I N D E N K UT YA C SAK E GY O SZT ÁL YBA NE V E Z H ET Ő !

Nevezhető valamennyi 3 hónapos kort betöltött, az FCI által elismert származási lappal rendelkező kutya. Egy
kutya csak egy osztályba nevezhető. A korhatár megállapításánál a bírálat napja az irányadó.

I.
II.
III.
IV.
V.

Bébi osztály:
Kölyök osztály:
Fiatal osztály:
Növendék osztály:
Nyílt osztály:

VI.

Munka osztály:

VII.

Champion osztály:

VIII

Érett osztály:

3- 6 hónapos korig
6- 9 hónapos korig
9-18 hónapos korig
15-24 hónapos korig
15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddig elért
minősítéseire.
15 hónapos kort betöltött kutya, amely munkavizsgával rendelkezik.
A nevezéshez kérjük csatolni a bizonyítvány másolatát.
Ennek hiányában automatikusan nyílt osztályba soroljuk.
Nemzeti vagy FCI által ismert nemzetközi champion címet elért kutyák
számára.
A nevezéshez kérjük csatolni a bizonyítvány másolatát.
Ennek hiányában automatikusan nyílt osztályba soroljuk.
8. életévét betöltött kutya

