
Komárom, Monostori Erőd
www.fortmonostor.hu

F C I  – M E O E  – N a g y t e s t ű  K u t y a f a j t á k  S z a k o s z t á l y a

1 hétvége – kiállítás: 2x CACIB + Speciál CAC:

2011.06.11. Komárom CACIB bíró: Milan Benkovsky (SK) www.kennelclub.hu
2011.06.12: Komárom CACIB bíró: Dr. Kaszás Emese (H) www.kennelclub.hu

2011.06.13: Komárom SPECIAL CAC bíró: 

A bíróváltoztatás jogát fenntartjuk.

http://leonbergerbk.atw.hu

Első kutya katalógussal:        4500 Ft / 40 EUR

Második és további kutya: 4000 Ft / 35 EUR

Baby, kölyök: 3000 Ft / 25 EUR

Hobby 2000 Ft / 10 EUR

Veterán (HFGY/BOB címért konkurál): INGYENES

Fiatal felvezetők 2000 Ft / 10 EUR

Kutyapár, Tenyésztési díj, Utódcsoport

3000 Ft / 25 EUR

Külföldieknek kizárólag helyszíni 

fizetés EUR-ban. 

1 hétvége – 3 kiállítás
2x CACIB + SPECIÁL!
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Benevezett leonbergi kutyák részére egy kb. 15 perces INGYENES* állatorvosi felülvizsgálat, melynek 
tartalma: lázmérés, szív- és tüdő hallgatás,  bűzmirigy nyomás,  fül ellenőrzés, csípő fizikális vizsgálata. 
Állatorvosok: Dr. Fikó Fruzsina medvebergi.uw.hu és Dr. Jenei István leoland.hu
Lehetőség lesz térítéses vérvételre is, valamint térítéses kedvezményes LPN Leonbergi Poly Neuropathia 
szűréshez (mindre előzetes külön jelentkezés szükséges.)

Benevezett leonbergi kutyák részére kb. 15 perces INGYENES* egyszerűsített terápiás alkalmassági teszt, 
melynek tartalma a jelentkezők létszámától függően: alap engedelmességi gyakorlatok jobb- és baloldalon, 
találkozás idegennel és csoporttal, élelemmegtagadás, apportkészség vizsgálat, domináns karoló ölelés 
tolerálása, vezethetőség idegen által, reakció váratlan eseményekre, alárendelt és fenyegető közeledésre 
adott reakció, stb. Felelős: Leidl Andrea mador.hu Előzetes külön jelentkezés szükséges.

Minden nevezett emléklapot kap. Terveink szerint az osztály győztes kutyák kis kupát és ajándékokat 
kapnak.  G. Viktor felajánlásaként különdíjat kap a legszebb szuka és kan, osztálytól függetlenül.  A Gaál 
Autó felajánlásával a Legszebb Leonbergi 25000 Ft-os szerviz utalvány díjazásban részesül. Újdonságként 
bevezetésre kerül az LBK VÁNDORKUPA átadása a fajtagyőztes kutya gazdájának, amit a későbbi években 
a fajtagyőztes továbbvisz (a Vándorkupa 3-szori elnyerésével megtartható). A legszebb ivartalanított kan 
és szuka leonbergi LBK Szépe különdíjat kap.

Díjazások

A bírálat mindenki számára érthetően, hangosan zajlik, a tulajdonos beleegyezésével. A bírálat után (idő 
függvényében) a nevezett leonbergi kutyák gazdái, felvezetői, más bírók és az érdeklődők részére lehetőség 
lesz ingyenes, egy kb. 1 órás bírói konzultáción részt venni, ahol kérdéseket tehetünk fel.

Bírói konzultáció

Ismerd meg jobban a kutyádat – Egyszerűsített terápiás alkalmassági teszt

13+1 kérdés leonbergi specifikus feleletválasztós kérdéssor kitöltése a helyszínen. A helyesen kitöltők között 
ital nyereményt sorsolunk ki.

A bírálat után a nevezett leonbergi kutyák számára újbóli részletes fogvizsgálata után meglévő foglapra 
további aláírás igénylése díjmentes, ill. új foglap készítése kérhető 3000 Ft/15 EUR áron. Előzetes külön 
jelentkezés  szükséges mindkét esetben.

Foglap

Állatorvosi felülvizsgálat, vérvétel, LPN szűrés

* Nem nevezett és/vagy nem leonbergi fajtájú kutyák részére ára 5000 Ft / 45 EUR.

Leonbergi totó

Lehetőség lesz a Hungarian Leonberger Team (HLT) (http://leonbergerteam.hu) tagjaival ill. fajtamentő 
munkájukkal, rövid és hosszú távú céljaikkal megismerkedni. Informális bográcsozás révén is támogathatjuk 
a mentett leonbergiket.  Várják továbbá a külföldi fajtamentők képviselőit kapcsolatépítés céljából, ill. hazai 
segítők jelentkezését.

Leonbergi fajtamentés
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Magyar kiállítók:

Nevezés: matuzdoki@citromail.hu és leonbergerbk@freemail.hu , www.hod-dog.hu vagy postai úton 

a lenti címre.

Info:+36 (70) 315-47-58 (Leidl Andrea)                             +36 (20) 438-6473 (Szakács Andrea)

Befizetés rózsaszín csekken az alábbi címre, vagy a MEOE központban Berta Katalinnál

Dr. Matuz György

6916 Ambrózfalva, 

Dózsa György u. 22. 

Tel: +36 (20) 954-7883

Nevezést csak a nevezési díj befizetésével fogadunk el (az igazolást kérjük csatolni).

Helyszíni nevezés: Fiatal felvezetők versenye, Kutyapár, Tenyésztési díj, Utódcsoport (BIS-körben)

Külföldi kiállítók:

Nevezés a fenti címre,  fizetés a helyszínen EUR-ban

Nevezés visszaigazolás email-ben történik mindenkinek.

Jelentkezés Extra nevezési lapon a leonbergerbk@freemail.hu címre. Helyszíni nevezés az ingyenes 

programokra is már csak térítés ellenében. Info: +36 (70) 315-4758 (Leidl Andrea)

Nevezés a Speciál CAC kiállításra

Baby osztály 3-6 hónapos korig

Kölyök osztály 6-9 hónapos korig

Fiatal osztály 9-18 hónapos korig

Növendék osztály 15-24 hónapos korig

Nyílt osztály 15 hónapos kortól

Champion osztály 15 hónapos kortól, Champion bizonyítvány 

csatolása kötelező

Veterán osztály 8 éves kor fölött

Hobby osztály 3 hónapos kortól 

Származási lap megléte nem követelmény

Ivartalanítás követelmény

Lehetséges, hogy más bíró fogja bírálni.

Későbbi FCI kiállításokra nem nevezhető.

Ivartalanított, származási lappal rendelkező 

legszebb leonberginek különdíj!

A korhatár megállapításánál a bírálat előtti nap az irányadó. 

Kiállítási osztályok

Nevezés az Extrákra

A kutya tulajdonosa külön eljárás nélkül, teljes anyagi felelősséget vállal a kutya által okozott 

mindennemű kárért.

7.30 Belépés a kiállítás területére

9.00 Bírálat kezdete, címek kiadása nélkül

9.30 Hivatalos megnyitó, cím kiadások kezdete

13.00 Bírói konzultáció kezdete 

(bírálat függvényében)

15.00 NKSZ BIS kezdete

Folyamatosan: Leonbergi Extra programok

Helyszíni fizetéssel, NKSZ BIS körben:

Fiatal felvezetők 9-13 éves korosztály

Fiatal felvezetők 14-17 éves korosztály

Kutyapár

Tenyésztési díj

Utódcsoport

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.

Program

Felelősség
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Komárom, Monostori Erőd www.fortmonostor.hu
2900 Komárom, Dunapart 1.

GPS koordináták: 47.743  - 18.1192

További támogatók
Dr. Fikó Fruzsina állatorvos
Dr. Jenei István állatorvos

Egyéb támogatók

http://www.happydog.hu http://www.gaal.hu

Támogatók

Helyszín
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