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14 órától CAC és MUT Klubgyőztes cím kiadásával 
mit CAC und MUT Klubsieger titel ab 14.00 – with CAC and MUT Club Winner title from 2 pm 

 
 

Bíró / Richter / Judge: 

Leehy Packer (ISR) 
Avivim kennel 

 
 

Nevezési cím / Meldeadresse / Entry address: 
 

Halmi Mónika 
1181 Budapest, Szélmalom u. 82/b 

poodleclub@t-online.hu 
 
 

Nevezési határidő / Meldeschluss / Entry closed 
2015. január 15. 

 
 
 

http://www.winterdogshow.hu 
Fünf Titel auf 4 Tage und Championate für Junioren und Senioren! 
Five titles on 4 days and championship for Juniors and Veterans! 
 
A rendezvény támogatója / Sponsor:                ibis Budapest Aero*** 
 

 



 
 PROGRAM TAGESEINTEILUNG PROGRAM 
730 Kapunyitás (FeHoVa) Toröffnung (FeHoVa) Gate opening (FeHoVa) 

1400 Megnyitó Eröffnung der Ausstellung Official opening 

1410 Bírálatok kezdete Beginn des Richtens Start of judging 

1700 Szünet Pause Break 
1715 Best in Show program 

A szokásos program mellett számos 
különleges versenyszámmal, mint pl. 

legszebb bemutatás, 
legszebb modern fazon, 

legszebb magyar tenyésztésű kutya, stb. 

Best in Show Programm 
Neben dem allgemeinen Programm mit 
mehreren interessanten Wettbewerb, als 

Beste Präsentation, 
Beste Modern Schur, 

Beste ungarische zucht Hunde, usw. 

Best in Show Program 
Beside the general program with 

several interesting competitions like 
Best presentation, 
Best modern clip, 

Best Hungarian bred dog, etc. 

 
NEVEZÉSI DÍJAK  (Ft-ban) Tag Nem tag MELDEGEBÜHREN / ENTRY FEES EUR 

Első kutya után (katalógussal) 5.000 10.000 Für den ersten Hund / For the first dog 40 

Második kutyától (katalógus nélkül) 4.500 9.000 
Für jeden weiteren Hund (ohne Katalog) 
For every additional dog (without catalogue) 

35 

Baby, Kölyök, Veterán osztály 3.000 6.000 Baby, Jüngsten, Veteran klasse / Baby, puppy, veteran class 25 

Kedvenc osztály 2.000 4.000 Liebling klasse / Darling class 15 

Fiatal felvezetők, Kutyapár, 
Tenyészcsoport, Utódcsoport 

2.000 4.000 
Junior Handling, Paar, Zuchgruppen, Nachzuchtgruppe 
Junior Handling, Couple, Breeding’s group, Progeny group 

15 

Helyszíni fizetés nincs nincs Bezahlung an Ort und Stelle / Payment on the spot +5 
 

A nevezési díj befizethető átutalással a Budapest Bank-nál vezetett 10103881-40731800-01004002 számú számlára  
(kedvezményezett: MUT).  

Átutalás esetén a közlemény rovatban kérjük feltüntetni, hogy „Klubshow 2014”, a nevezett kutyák számát,  
és a tulajdonos nevét, amennyiben nem a tulajdonos számlájáról érkezik az adott tétel. 

 
MELDEGELDZAHLUNG AN  BANKTRANSFER TO  
Kontoeigentümer MUT Account owner  

Name des Bank Budapest Bank Bank’s name  

Adress des Bank H-1138 Budapest, Váci út 193. Bank’s address  

Konto nr. IBAN: HU39 10103881 40731800 01004002 Account nr. 

Swift Code BUDAHUHB Swift code 

 
A KIÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK! 
A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezi magát a kiállítási szabályzat elismerésére, függetlenül attól, hogy részt vesz kutyájával a kiállításon vagy sem. 
Helyszini nevezésre nincs mód. A kiállításon csak veszettség ellen oltott kutyák vehetnek részt. Az oltás legalább egy hónapos, de egy évnél nem régebbi kell, 
hogy legyen. Oltási igazolás nélkül a kutya nem léphet be a kiállítás területére. 
Minden nevezéshez kérjük csatolni a származási lap másolatát. Champion osztályba történő nevezéshez a Championbizonyítvány másolata is szükséges. 
Ennek hiányában a nevezéseket automatikusan nyílt osztályba soroljuk! A korhatár megállapításánál a bírálat napja az irányadó. Helytelenül megadott adatok 
a díjak és címek visszavonását vonják maguk után! Kérjük a nevezési határidő pontos betartását. A kiállításra a kutya eredeti származási lapját, és oltási 
bizonyítványát sziveskedjék magával hozni. 
A kutyák által okozott, minden néven nevezendő kárért a tulajdonos felel. 
Több kutya nevezése esetén a Veterán, Baby, Kölyök osztályba nevezett kutya  nem vehető figyelembe első kutyaként. A Best in Show Programban való 
részvétel kizárólag előzetes nevezés alapján lehetséges. 
 
ACHTUNG, WICHTIGE HINWEISE! 
Mit Ihrer Meldung erklären Sie ihr Einverständnis, daß Sie die Ungarische Ausstellungsordnung anerkennen, sind Sie verpflichtet, gleichgültig ob der Hund 
zur Ausstellung gebracht wird oder nicht. Es dürfen nur Hunde zur Ausstellung zugelassen werden,die gegen Tollwut geimpft sind. Die Impfung muß 
mindestens ein Monat vor der Veranstaltung erfolgt sein und darf nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Einsprüche können nur am Ausstellungstag 
berücksichtigten werden. Ich verpflichte mich durch meine Unterschrift, den Hund nicht vor Schluß der Ausstellung aus dem Gelände zu entfernen und für alle 
Schäden, die mein Hund verursacht aufzukommen. Ahnentafel, Tollwutimpfpaß bitte nicht vergessen. Meldungen, die nicht vollständig ausgefüllt sind, bei 
denen die erforderlichen Kopien (Ahnentafel, Zahlungsnachweis, Championnachweis zertifikat) fehlen, werden nicht akzeptiert. 
Bei der Bezahlung der Meldegebühren: Im Fall mehrere Meldungen, kann der Hund, der in der Baby, Puppy, Veteranklasse gemeldet ist, nicht als erster Hund 
angesehen werden. KEINE meldungen für die Best in Show an Ort und stelle! 
 
IMPORTANT INFORMATION! 
The exhibitor must undersign the entry form witch means the acceptation of the Hungarian exhibition rules, the entry fee must be paid even it the exhibitor or 
the dog(s) is not present. The rabies vaccination certificate is required. The vaccination must have been performed maximum one year before entry. The entry 
for must be filled in correctly with enclosure copy of pedigree (FCI), copy of Champion certificate (only in Champion class). All entry forms that were either 
not filled in completely or not submitted in combination with the necessary copies (pedigree, payment voucher, champion title certificate) will not be accepted. 
When you enter more dogs and calculate the entry fees you cannot use the Baby, Puppy, Veteran dogs’ as 1st dogs’ entry fee category. It is NOT POSSIBLE 
to enter into the Best in Show programs on the Spot! 



 

 
 

 
Nagyság / Size / Größe Szín / Colour / Farbe  
�  Óriás / groß / Standard  �  Fehér / Weiß / White  �  Ezüst / Silver / Silber 
�  Közép / klein / Miniature  �  Barna / Braun / Brown  �  Apricot / Orange (apricot) 
�  Törpe / Zwerg / Dwarf  �  Fekete / Schwarz / Black  �  Vörös / Red / rot 
�  Toy �  Egyéb / Andere / Other:  

 
       Csak kedvenc osztályban 
       Nur Liebling Klass / Only Darling Class  ………………………………… 

   
 �  Kan / Rüde / Male  �  Szuka / Hündin / Female  
 

Nevezési osztályok / Entry classes / Meldung in 
�  Bébi osztály / Babyklasse / Baby class  3-6 hónapos korig / 3-6 Monate / 3-6 months  

�  Kölyök osztály / Jüngstenklasse / Puppy class  6-9 hónapos korig / 6-9 Monate / 6-9 months  

�  Fiatal osztály / Jugendklasse / Junior class  9-18 hónapos korig / 9-18 Monate / 9-18 months  

�  Növendék osztály / Zwischenklasse / Intermed. class  15-24 hónapos korig / 15-24 Monate / 15-24 months  

�  Nyílt osztály / Offene Klasse / Open class  15 hónapos kortól / ab 15 Monate / from 15 months  
�  Győztes osztály / Championklasse / Champion class  Bármely ország nemzeti Championja (pl.:HCh), vagy az FCI által 

elismert Nemzetközi Champion (Int.Ch.)  
Für Nationale oder Internationale Champions 
For national or international Champions 

�  Érett osztály / Veteranklasse / Veteran class  8 éves kor fölött, a Klubgyőztes címért nem konkurál  
Ab 8 Jahr, ohne Klubsieger Titel 
From 8 years, without Clubwinner title 

�  Kedvenc osztály / Liebling Klasse / Darling class  Bármely otthon kedvencként tartott uszkár részére, akár 
származási lap nélkül is / Für all Pudel mit oder ohne Stammbuch, 
die als Liebling nur für Zuhause gehalten werden / For all poodle 
with or without pedigree, who is kept at home only as a pet  

 

A kutya neve  
Name des Hundes 
Name of the dog 

 

Születési idő  
Geboren am / Date of birth 

 Származási lap száma  
Zuchtbuch Nr. / Pedigree Nr. 

 

Apa neve 
Vater / Father 

 

Anya neve 
Mutter / Mother  

 

Tenyésztő 
Züchter / Breeder  

 

Tulajdonos 
Eigentümer / Owner  

 

Országkód, irányítószám 
Land, Plz, / Country, Zip code,  

Hely 
Wohnort / Place 

 

Utca, házszám  
Straße, Nr. / Street, No. 

 

Telefon, fax  
Phone, fax 

 E-mail 

 
 

…………………………………………………… 
Datum / Date  

…………………………………………………… 
Unterschrift / Signature  

 



 

 
 

 

JUNIOR HANDLING  
A fiatal felvezető neve  
Name des / Name of the Junior Handler 

 

Születési idő  
Geboren am / Date of birth  

 
� 6-12 éves korig 

6-12 Jahre / years � 12-18 éves korig 
12-18 Jahre/ years 

Kutya neve 
Name des Hundes / Name of the dog  

 

Méret 
Größe / Size 

 Szín 
Farbe / Colour 

 

 
KUTYAPÁR / PAAR / COUPLE  
Méret 
Größe / Size 

 Szín 
Farbe / Colour 

 

Kan neve 
Name des 1. Hunde / Name of 1st dog 

 

Szuka neve 
Name des 2. Hunde / Name of 2nd dog 

 

Tulajdonos 
Eigentümer / Owner  

 

Kutyapárba nevezhető az azonos tulajdonban lévő két kutya, akik azonos méretbe (és színbe) tartoznak és felvezetésre kerültek. 
Two dogs in same variety, owned by the same person and exhibited at the clubshow can be presented as a couple. 
Zwei Hunde in der gleichen Sorte, sind von der gleichen Person besessen, auf der Klubshau ausgestellt als Paar präsentiert. 

 
TENYÉSZCSOPORT/ ZUCHTGRUPPENWETTBEWERB / BREEDER’S GROUP  
Méret 
Größe / Size 

 Szín 
Farbe / Colour 

 

Kennel név 
Zwingername / Kennel name  

Tenyésztő 
Züchter / Breeder  

1. kutya neve 
Erste Hunde / 1st dog  

 
� Kan 

R /M � Szuka 
H / F 

2. kutya neve 
Zweite Hunde / 2nd dog  

 
� Kan 

R /M � Szuka 
H / F 

3. kutya neve 
Dritte Hunde / 3rd dog  

 
� Kan 

R /M � Szuka 
H / F 

Tenyészcsoportba nevezhető legalább három azonos méretű (és színű) kutya, mely egy tenyészetből, legalább két különböző apától vagy 
anyától származik és felvezetésre kerültek.  
A group of minimum three dogs from the same breeding and in same variety and from at least two different mothers or fathers.  
Mindestens drei Hunden aus einem Zwinger und Sorte, und die Hunde müssen von mindestens zwei Mutter oder Vater abstammen. 

 
UTÓDCSOPORT / NACHZUCHTGRUPPE / PROGENY GROUP  
Méret 
Größe / Size 

 Szín 
Farbe / Colour 

 

Kan/szuka neve 
Rüde/Hündin  /  Sire/Dam  

 
� Kan 

R /M � Szuka 
H / F 

1. utód neve 
Erste Nachkomme / 1st Offspring  

 
� Kan 

R /M � Szuka 
H / F 

2. utód neve 
Zweite Nachkomme / 2nd Offspring  

 
� Kan 

R /M � Szuka 
H / F 

3. utód neve 
Dritte Nachkomme / 3rd Offspring  

 
� Kan 

R /M � Szuka 
H / F 

Utódcsoportként az azonos apától vagy azonos anyától származó, legalább három azonos méretű (és színű) kutyát lehet benevezni. 
A group of minimum three dogs in same variety and all sired by the same male or all out of same dam.  
Mindestens drei Hunden aus einem Sorte, und alles Nachkommen eines Rüden oder einer Hündin. 
 
 

…………………………………………………… 
Datum / Date  

…………………………………………………… 
Unterschrift / Signature  

 

 


