
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.


