KEDVES KIÁLLÍTÓK!
HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS:

MÉG 4 NAPIG
LEHET NEVEZNI!

AZ UTOLSÓ HATÁRIDŐ:

2022. JÚNIUS 3. éjfél!

KIZÁRÓLAG ONLINE NEVEZÉSSEL!

CAC KUTYASHOW

Jászberény, 2022. június 11.

(szomb at)

A KIÁLLÍTÓK NYOMTATOTT KATALÓGUST,
ÉS LEÍRÓ BÍRÁLATOT KAPNAK!

I.Nevezési határidő: 2022. május 16.
II.Nevezési határidő: 2022. május 30.
Nevezés: www.onlinenevezes.hu
Nevezést e-mailben nem fogadunk el! .
INFORMÁCIÓ: MEJÁSZ +36/30/688-9140 (Hétfőtől-Péntekig: 14.00–18.00-ig)
E-mail: mejasz1970@freemail.hu

Helyszín: Jászberény

ELECTROLUX Sportpálya
(Állatkertnél)
GPS koordináták:
É: 47.494072 ; K:19.869324

TAKARÉKBANK ZRT
IBAN: HU41 6950 0132 1101 3594 0000 0000
SWIFT/BIC: TAKBHUHB
HUF 69500132-11013594

Nevezési díjat csak a fenti bankszámlára fogadunk el!

Vezetőbíró: VINNAI ANDRÁS
I. Fajtacsoport: Vinnai András: komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi
Dr.Molnár Zsolt (RO): német juhászkutya,
Erdős László: I.Fcs. fel nem sorolt fajták,
II. Fajtacsoport: Vinnai András: orosz fekete terrier, kaukázusi juhászkutya,
leonberger, közép-ázsiai juhászkutya, pireneusi hegyikutya,
újfoundlandi, bernáthegyi, hovawart,
Papp László (RO): dobermann, rottweiler,
II.Fcs. fel nem sorolt fajták
III. Fajtacsoport: Radvánszky Katalin: összes fajta,
IV. Fajtacsoport: Korózs Gábor: összes fajta,
V. Fajtacsoport: Dr.Molnár Zsolt (RO): összes fajta,
VI. Fajtacsoport: Orcsik István (SRB): összes fajta,
VII. Fajtacsoport: Orcsik István (SRB): összes fajta,
VIII. Fajtacsoport: Erdős László: összes fajta,
IX. Fajtacsoport: Bíró Zsolt: összes fajta,
X. Fajtacsoport: Dr.Balogh Zsuzsanna: összes fajta,
FCI által el nem Vinnai András: moszkvai őrkutya,
ismert fajták:
Dr.Balogh Zsuzsanna: fel nem sorolt fajták
Figyelem, a bíróváltoztatás jogát fenntartjuk! We reserve the right to change the judges' list.

FONTOS TUDNIVALÓK
MINDEN NEVEZÉS MELLÉ KÉRJÜK CSATOLNI:
 származási lap kétoldalas másolatát,
(A tulajdonos nevére hivatalosan átírt, pecséttel ellátott másolat.
Külföldi törzskönyves kutyák esetében, magyar tulajdonos a kedvezményeket csak
honosított törzskönyvvel veheti igénybe.)
 munka vagy champion bizonyítvány másolatát
 érvényes szövetségi tagkártya másolatát
 nevezési díj befizetést igazoló bizonylat másolatát

Kérjük, hogy a befizetés minden alkalommal a tulajdonos neve alatt történjék,
amennyiben más számlájáról történik az utalás, a közleményébe a tulajdonost tüntessék fel!
Aki vállalkozásba kéri a számlát, kérjük a közleményben tüntesse fel az adószámát,
vagy írjon az utalással egy időben az info@onlinenevezes.hu e-mail címre!
C S AK A N EV EZ É SI H AT ÁR ID ŐIG B EÉRK EZ ETT , ÉS
B EF I Z ET ET T NEV EZ ÉSEK ET FO G AD J U K EL .
N EV EZ ÉSI D Í JAT N EM T ÉRÍTÜ N K V IS SZ A .

Figyelem! A kiállításra való belépés a mindenkori Kormányrendelet szerint!

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!

5.000,4.500,3.500,-

10.000,9.000,7.000,-

40,35,25,-

7.000,6.500,5.500,-

14.000,13.000,11.000,-

50,45,35,-

3.000,-

6.000,-

20,-

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

