
Szeged CAC 

Kutyakiállítás/Dog show

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS
EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE
MINT AZ FCI HIVATALOS TAGJA

HUNGARIAN KENNEL CLUB
OFFIZIELLES MITGLIED DER FCI

EBTENYÉSZTŐK ÉS HOBBI KUTYÁSOK DÉL-ALFÖLDI EGYESÜLETE SZEGED A MEOESZ TAGJA

2019. Október 20. - Algyő 

Postai Nevezési cím  
/eNtry address by Post:
Hód dog Kutyabarát egyesület
H-6801, HódmezővásárHely  Pf. 1./PO.bOx: 1.

oNliNe Nevezés /oNliNe eNtry  
www.hod-dog.hu
Nevezés fAxON/fAx: 
+36 62 222 485

fő támogatók / main sponsors
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A nevezési díjat banki átutalás esetén a következő 
bankszámlaszámra kell utalni:
ebteNyésztők dél-Alföldi eGyesülete részére:
Számlaszám: 11735005-20560276 (OTP BANK)
IBAN: HU43 1173 5005 2056 0276 0000 0000
BIC(SWIFT)KÓD: otPvHuHb

Nevezési díj postai utalványon:
ebteNyésztők és HObbi kUtyásOk dél-Alföldi 
egyesülete
6771 szeGed, PAlAckOzó U. 9. 
(„cAc Nevezési díj” meGjelöléssel)
Információ:
www.delAlfOldiebteNyesztOk.HU
+36 70 4889-999

Nevezési határidők:
I. 2019. 09. 20.

II. 2019. 10. 06.(Téglás u. 162. /Kutyakiképző pálya)

NyOmtAtOtt kAtAlóGUssAl, leíró bírálAttAl
witH PriNted cAtAlOG, descriPtive jUdGemeNt

Nevezési felhívás
Invitation to entry

www.algyo.hu

Algyő
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Nevezési díjak • MeldegebühreN • eNtry fees

A nevezési díjat banki átutalás esetén a következő 
OTP bankszámlára kell átutalni az

Ebtenyésztők Dél-alföldi Egyesülete részére:
Számlaszám: 11735005-20560276 (HUF)

IBAN: HU43 1173 5005 2056 0276 0000 0000 (EUR)
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

A nevezési díjat postai befizetés esetén a következõ
címre kell befizetni (rózsaszín pénzes utalvány):

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete
6771 Szeged, Palackozó u. 9. („CAC Nevezési díj” megjelöléssel)

POSTAI NEVEZÉSI CÍM:
Hód-Dog Kutyabarát Egyesület

H-6801 Hódmezővásárhely Pf.1 Fax: +36 (62) 222-485

MEOESZ tagok esetén a magyar kutyafajták nevezési díja a fent megjelölt összegek 50%-a.
FIGYELEM!

Kedvezményes nevezés esetén, ha a kutyát nem vezetik fel, a kiállító köteles a kiállítás után a 
nevezési díj teljes összegét a kiállítást rendezõ szervezet részére befizetni!

Kiállítási osztályok / Klasseneinteilung    Egy kutya csak egy osztályba nevezhetõ

1. Minor Puppy  3-6 hónapos korig / Für Hunde von 3 bis 6 Monate

2. Kölyök / Jüngsten 6-9 hónapos korig / Für Hunde von 6 bis 9 Monate

3. Fiatal / Jugend 9-18 hónapos korig / Für Hunde von 9 bis 18 Monate

4. Növendék / Zwischen 15-24 hónapos korig / Für Hunde von 15 bis 24 Monate

5. Nyílt / Offene 15 hónapos kortól / Für Hunde über 15 Monate

6. Munka / Gebrauch
- a fajtára elõírt, FCI által elfogadott bizonyítvány másolatával, amit a nevezési határidõ lejártáig kell megszerezni.
-  mit einer Kopie des für die Rasse verbindlich vorgeschriebenen Gebrauchshundezertifikates (FCI-formular), das 

Gebrauchshundeprüfung ist bis zum Ablauf des Meldeschlusses zu erreichen!

7. Győztes / Champion
- nemzeti vagy nemzetközi szépségchampion bizonyítvánnyal, amit a nevezési határidõ lejártáig kell megszerezni.
-  mit einer Kopie eines anerkannten nationalen oder internationalen Championzertifikates, das Championzertifikat ist bis zum 

Ablauf des Meldeschlusses zu erreichen!

8. Érett / Veteranen 8 éves kortól / Für Hunde ab 8 Jahre

 A fent felsorolt nevezési díjAk érvényes Meoesz tAgsági igAzolvánnyAl  
rendelkező kiállítókra vonatkoznak! (For HUnGarian entrantS)

 taGSáGival nem rendelkező kiállítóknak a Fent FelSorolt nevezéSi díjak  
dUpláját kell Fizetni. (For HUnGarian entrantS)

nevezését csak a teljes nevezésI Díj BefIzetését vagy átutalását Igazoló  
szelvény Másolatával fogaDjuk el! We only accePt your entry WIth a coPy of the 

PayMent confIrMatIon attacheD (Bank transfer receIPt)!

II. határIDő (MelDeschluss/entry DeaDlIne):

2019. 10. 06.
1 kutya .......................................6.000.- Ft
Für den ersten Hund ...................... 45.- EUR
For the 1st dog ............................. 45.- EUR
2 kutyától ....................................5.500.- Ft
Für jeden weiteren Hund ................. 40.- EUR
For other dogs .............................. 40.- EUR

I. határIDő (MelDeschluss/entry DeaDlIne):

2019. 09. 20.
1 kutya .......................................4.000.- Ft
Für den ersten Hund ...................... 35.- EUR
For the 1st dog ............................. 35.- EUR
2 kutyától ....................................3.500.- Ft
Für jeden weiteren Hund ................. 30.- EUR
For other dogs .............................. 30.- EUR

WARNING! Local payment +5 EUR / dog / day, calculated up.
ACHTUNG! Lokale Zahlung 5 EUR / Hund / Tag, berechnet werden.

Minor puppy, kölyök, veterán osztály (Minor puppy-, Jüngsten-, Veteranklasse/Minor puppy, Puppy, Veteran Class)  2.500.- ft/20.- eur
                                                                                                                                   II. határidő (II. entry deadline) : 4.500.- ft/35.- eur
helyszínen nevezhető / entry on sIte:
Gyerek- kutyapár (Child- dog couple aged under 9).................................................... 2.000.- ft/15.- eur
Fiatal felvezető (Junior handler age 9-13, 14-17).........................................................2.000.- ft/15.- eur
Senior felvezető (Senior handler age I.30-50, II. 51-)....................................................2.000.- ft/15.- eur
Kutyapár (Couple, Paarklasse)........................................................................................2.000.- ft/15.- eur
Tenyészcsoport (Breeder group, Zuchtgruppenklasse) ................................................2.000.- ft/15.- eur



Nevezési lap • eNtry fOrM • MeldescheiN
CAC KUTYAKIÁLLÍTÁS szeged - Algyő (2019. október 20./20th Oct 2019.) 

kIállításI osztályok - exhIBItIon classes - klaSSeneinteilUnG
bébi o. 
baby c.
3-6 hónap
3-6 months

kölyök o. 
pUppy c.
6-9 hónap
6-9 months

fIatal o. 
jUnior c.
9-18 hónap
9-18 months

növenDék o.
internm. c.
15-24 hónap
15-24 months

chaMPIon o.
cHampion  c.

nyílt o.
open c.
15 hónaptól
over 15 months

Munka o.
workinG c.

veterán o.
veterAn  c.
8 év után
over 8 years

szőrzet
Haarart / Type of hair

születési idő
Wurfdatum / Date of birth

fajta 
Rasse / Breed
törzskönyvi szám
Registrierungsnummer / Stud book no.
kutya neve
Name des Hundes / Dog’s name
szín
Farbe / Color
nagyság / Méret
Grösse / Size
apa neve
Name des Vaters / Sire
anya neve
Name des Mutters / Dame
tenyésztő neve
Name des Züchters / Breeder
tulajdonos neve
Name des Besitzers / Owner
címe - ország
Staat / Country
utca, házszám
Straße, Hausnummer / Street, house number
telefon / fax:
Telefonnummer / Fax

tenyészcsoport – Breeders group – Zuchtgruppenklasse
tenyésztő - breeder - Züchters

tenyészet neve - kennel’s name - Zwinger name

1. kutya neve - 1st dog’s name - 1. Name des Hundes 

2. kutya neve - 2nd dog’s name - 2. Name des Hundes 

3. kutya neve - 3rd dog’s name - 3. Name des Hundes 

város
Stadt / Town

e-mail
e-mail

kutyapár – Couple – Paarklasse
1. kutya / dog

2. kutya / dog

tulajdonos - Owner - Besitzer

gyerek-kutya pár (9 éves kor alatt) – Child-dog couple (aged under 9) 
fiatal felvezető (9-13, 14-17 éves) – Junior Handler  

(aged 9-13, 14-17)
kutya neve - fajtája - dog’s name and breed - Name des Hundes/Rasse

felvezető neve - name of the handler - Name des Handler

születési dátuma - date of birth - Gebursdatum

 

kAn 
Rüde/Dog

rövid 
kurz/short

törpe 
zwerg/miniature

kicsi 
klein/small

közép 
mittel/medium

nagy/óriás 
gross/large

hosszú 
lang/long

kaninchen 
rabbit

drót-szálkás 
rauh/rough

toy 
toy

SzUka 
Hündin/Bitch

irányítószám 
PLZ / ZIP CODE

MInDen nevezés Mellé kérjük csatolnI:
– származási lap kétoldalas másolatát
– a munka és champion bizonyítvány másolatát
– a befizetést igazoló csekkszelvény másolatát
– a MEOESZ szövetségi kártya másolatát
requIreD attachMents: 
– copy of the 2 page pedigree 
– copy of the working class and champion certificate
– copy of the payment confirmation
allen MelDungen sInD folgenDes BeIzulegen:
– eine Kopie der Ahnentafel
–  eine Kopie das Gebrauchshundes und Championzertifikates
– eine Kopie der Zahlungsbestätigung

Helyszíni és pótnevezésre nincs mód. Kérjük a kiállítókat, hogy a be-
fizetés minden alkalommal a tulajdonos neve alatt történjék. Belépéskor 
a kutyák oltási bizonyítványát valamint a befizetési utalványt, szelvényt 
fel kell mutatni. A kutyák által okozott, minden néven nevezendő kárért 
a tulajdonos felel! A nevezési lap beküldésével a kiállító felhatalmazza 
a MEOESZ, rendező szervezetet, hogy a katalógusban az itt közölt  
adatokat feltüntesse. A nevezési lap aláírásával a kiállító felelősséget 
vállal a kiállítási szabályzat betartására.

Entry on site and supplemental entry is not possible. Please always pay 
under the name of the exhibitor. Entering the dog-show the vaccination 
certificate  and payment certificate must be shown. Any damage 
caused by the dogs is the responsibility of the owner.
 By registering on the show the exhibitor authorizes the MEOESZ to use 
any of the provided information (in the entry form) to be presented in 
the catalogue. By signing the entry form the exhibitor takes responsibility 
to observe the exhibition rules.

aláírás (signature):

dátum (date):
2000 ft/15 eur

2000 ft/15 eur

2000 ft/15 eur

fajta - breed - Rasse

I. Nevezési határidő/Meldeschluss/Entry close: 2019.09.20.
II. Nevezési határidő/Meldeschluss/Entry close: 2019.10.06.
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Vezető bíró:    erdős LászLó (H) 2019. 10. 20. VAsárNAP
I. Fcs.
Magyar pásztorkutyák Antal Ferenc (H)
Angol pásztorkutyák, Ausztrál juhász- és pásztorku-
tyák, Belga juhászkutyák Székely István (H)

más bíróknál fel nem sorolt fajták Bosnjak Tibor (SRB)
II. Fcs.
Dobermann, Affenpinscher, Osztrák Pinscher, Német 
pinscher, Miniature Pinscher, Angol bulldog, Boxer, 
Német dog

Bosnjak Tibor (SRB)

Berni pásztorkutya, Szent-bernáthegyi, Pireneusi hegyi 
kutya, Leonberger, Hovawart Momčilović Bognič Sanja (SRB)

Cane corso, Bullmastiff, Nápolyi Mastiff, Tibeti Mastiff, 
Mastiff Hartmann György (H)

más bíróknál fel nem sorolt fajták Hargitai Gábor (H)
III. Fcs. Sirkó Éva (H)
IV. Fcs. Erdős László (H)
V. Fcs. Momčilović Bognič, Sanja (SRB)
VI. Fcs. Hartmann György (H)
VII. Fcs. Szabó Sándor (H)
VIII. Fcs. Szabó Sándor (H)
IX. Fcs. Radvánszky Katalin (H)
X. Fcs. Erdős László (H)
FCI által el nem ismert fajták Bosnjak Tibor (SRB)

bIs ProgrAm díjAzás bíró
FCI által el nem ismert fajták bIs I. szabó sándor (H)

gyermek-kutya pár I.   II.   III. Antal Ferenc (H)
junior handler 1. korcsoport I.   II.   III. erdős László (H)
junior handler 2. korcsoport I.   II.   III. erdős László (H)
senior handler 1. korcsoport I.   II.   III. székely István (H)
senior handler 2. korcsoport I.   II.   III. székely István (H)

Kutyapár I.   II.   III. Hartmann györgy (H)
tenyészcsoport I.   II.   III. Hartmann györgy (H)

bébi-minor puppy bIs I.   II.   III. sirkó Éva (H)
Kölyök bIs I.   II.   III. székely István (H)

Veterán bIs I.   II.   III. sirkó Éva (H)
Legszebb, dolgozó magyarfajta kutya  I. hely. 

tápai-tekergő mudi kennel felajánlása I.  Antal Ferenc (H)

Legszebb magyar Pásztorkutya  I. hely. 
„Napfényvárosi díj” I.  Hargitai gábor (H)

Legszebb magyar Vadászkutya I. szabó sándor (H)
Legszebb magyarfajta kutya I.  erdős László (H)

I. Fajtacsoport I.   II.   III. Hargitai gábor (H)
II. Fajtacsoport I.   II.   III. szabó sándor (H)

III. Fajtacsoport I.   II.   III. radvánszky Katalin (H)
IV. Fajtacsoport I.   II.   III. radvánszky Katalin (H)
V. Fajtacsoport I.   II.   III. erdős László (H)

VI. Fajtacsoport I.   II.   III. Hartmann györgy (H)
VII. Fajtacsoport I.   II.   III. bosnjak tibor (srb)

VIII. Fajtacsoport I.   II.   III. bosnjak tibor (srb)
IX. Fajtacsoport I.   II.   III. erdős László (H)
X. Fajtacsoport I.   II.   III. Hartmann györgy (H)

bos bIs I.   II.   III. szabó sándor (H)
junior bIs I.   II.   III. bosnjak tibor (srb)

best in show I.   II.   III. momčilović bognič sanja (srb)

BÍRÓI LISTA  / JUDGE LIST

BIS program

Az FCI eLÔírásAINAK megFeLeLÔeN A bíróVáLtoztAtás jogát A reNdezősÉg 
FeNNtArtjA!


