World Club Show–Kuvasz Freunde e.V.
a World Dog Show Lipcse 2017 keretében
a VDH és az FCI tagja
kuvaszt törzskönyvező egyesület

a Lipcse melletti tauchai lovagvárban
2017. november 9-én
Haugwitzwinkel 1 * 04425 Taucha bei Leipzig

Az alábbi címek kerülnek kiadásra:
World Club Show-győztes
World Club Show-fiatal győztes
World Club Show-veterán győztes
Fajtagyőztes (BOB)
Best opposite Sex (BOS)
és az alábbi címek várományai:
Deutscher Champion VDH + Kuvasz Freunde e.V.
Deutscher Jugendchampion VDH + Kuvasz Freunde e.V.
Deutscher Veteranenchampion VDH + Kuvasz Freunde e.V.
Szervező:
Kuvasz Freunde e.V.
www.kuvaszfreunde.de
Kiállítás vezetője:
Franz Steinsdörfer, Höchstenbacher Str. 13, 57644 Welkenbach
Tel.: 0049 (0)2680 – 989189, e-mail:franz.steinsdoerfer@online.de

A rendezvényt a VDH engedélyezte és támogatja
A rendezvényre a VDH kiállítási szabályzata érvényes
Kivonat a VDH kiállítási szabályzatából és fontos tudnivalók
Valamennyi kiállító nevezésével elismeri a VDH kiállítási szabályzatát. A szabályzat a kiállítás ideje alatt a
kiállítás vezetőjénél megtekinthető.
Nem szabad a kiállítás területére bevinni harapós, beteg, betegnek tűnő, élősködőktől hemzsegő, torzszülött
kutyát, valamint láthatóan vemhes, vagy szoptató, ill. kölykei kíséretében lévő szukát. Az ilyenek ki vannak
zárva az értékelés alól.
A kiállított kutya tulajdonosa felel a kutya által okozott károkért.
FIGYELEM: A „double handling“ bármilyen formája, azaz az értékelendő kutya befolyásolásának
megkísérlése a ringről kívülről tilos. Kihágás esetén az érintett kutyát kizárhatják a versenyből.
A kiállító elismeri, hogy a küllembíró által kiadott minősítés és helyezés megtámadhatatlan. Tilos
rágalmazni a bírót vagy nyilvánosan kritizálni az értékelését és a helyezéseket.
A kiállító maga felel azért, hogy a kutya időben jelenjen meg a ringben.
Címek, cím várományok és minősítések
Semmilyen jogi igényt nem szabad támasztani bármilyen címre, cím várományra és minősítésre.
Helyezések
Egy osztályon belül a legjobb, legalább „nagyon jó” minősítést elért négy kutya kap helyezést.
Csak az 1., 2., 3. és 4. helyet adják ki.
Oklevél és díjak
Valamennyi kiállított kutya részvételi oklevelet és rozettát kap. Valamennyi győztes serleget kap, szintúgy a
kiírt versenyek győztesei. Ezenkívül a kölyök és bébi osztály résztvevői külön figyelmességet kapnak.

A nevezés leadása a nevezési díj egyidejű befizetésére kötelez!
Nem küldünk ki nevezési visszaigazolást.
Program:

Kezdés:

14.00 gyülekezés
15.00 közös kávézás
15.30 a bírálatok kezdete
kb. 19.00 a bírálatok vége

ezután közös tapasztalatcsere és díszvacsora

FCI küllembíró: Kovács András, Budapest
gyerek-kutya-pár, BIS, csoportversenyek
(a bíró változtatási jogot fenntartjuk)

Nevezési lap
a Kuvasz Freunde e.V. 2017. november 9-én
a Lipcse melletti Tauchában megrendezésre kerülő World Club Show-jára
Kérjük, nyomtatott betűvel vagy írógéppel kitölteni!
Kuvasz

kan (

)

szuka ( )

A kutya neve:

Törzskönyvi szám:

Születési idő:

Chipszám:

Champion címek:

A kutya apja:

A kutya anyja:
Tenyésztő:

Tulajdonos:

Utca, hsz.:

Ország/Irányítószám/Város:

Telefon + Fax:

E-mail:

Osztály

Nevezési határidő:
2017.09.17.
2017.10.22.
Összesen
Baby osztály (4 - 6 hó)
€ 8,-€ 10,-________
Kölyök osztály (6 - 9 hó)
€ 20,-€ 20,-________
Fiatal osztály (9 - 18 hó)
€ 30,-€ 36,-________
Növendék osztály (15 - 24 hó)
€ 30,-€ 36,-________
Nyílt osztály 15 hónapos kortól
€ 36,-€ 40,-________
Champion osztály (Champion igazolással)
€ 36,-€ 40,-________
Veterán osztály (8 éves kortól)
€ 25,-€ 30,-________
Tenyészcsoport
€ 10,-€ 10,-________
Utódcsoport
€ 10,-€ 10,-________
Kutyapár verseny
€ 10,-€ 10,-________
Gyerek-kutya pár
€ 5,-€ 5,-________
A tulajdonos minden további kutyája után kutyánként 5 €-t leszámítunk a fenti összegekből.
A kiállított kutyára kötelező biztosítás van kötve.
A kiállító a nevezéssel kijelenti, hogy elfogadja a VDH és a szervező (lásd kiírás) szabályzatát és vállalja, hogy azokat
betartja.

X_______________________________________________________________________________________________
Kelt (város/dátum)
Aláírás
Oltási szabályzat: Oltási könyv alapján érvényes veszettség elleni oltás, leghamarabb 21 nap teljen el az első oltás után.

Fehér rapszódia – a 2017-es lipcsei World Dog Show keretén belül
Tenyészcsoport verseny
Kennelnév:
Tenyésztő:
Név + törzskönyvi szám
(Egy tenyészcsoport legalább egy tenyészetből származó legalább 3 kutyából áll)

Kutyapár verseny
Kan neve + törzskönyvi száma:
Szuka neve + törzskönyvi száma:
(Azonos tulajdonban lévő kutyapár, kan és szuka)

Utódcsoport verseny
Szülő neve+törzskönyvi száma:
Utódok neve+törzskönyvi száma:

(Egy szülő és legalább 2 különböző alomból származó legalább 5 darab bármilyen nemű utódja)

Gyerek-kutya pár
A gyerek neve és születési ideje:
A kutya neve:
Törzskönyvi száma/Születési ideje:
A szülő nyilatkozata:
Beleegyezem/beleegyezünk, hogy germekem/gyermekünk részt vegyen. A felvezetett kutya be van nevezve a
kiállításra: igen / nem.
A felvezetett kutyára kötelező biztosítás van kötve.
X_____________________________________________________________________________________________

Kelt (hely, dátum)

A szülő aláírása

A versenyekre utólag a kiállításon a kiállítás vezetőjénél 14.30-ig lehet jelentkezni.

NEVEZÉS + NEVEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSE (c s a k átutalással):

Kuvasz Freunde e. V.
E-mail: solveig.andresen@t-online.de
Számlaszám adatok: Sparkasse Westerwald-Sieg, IBAN DE17 5735 1030 0180 3177 29, BIC MALADE51AK

