9. számú melléklet

MAGYAR KUVASZ FAJTAGONDOZÓ EGYESÜLET

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (mint az FCI) tagja
5650. Mezőberény Ókert u. 53.
www.magyarkuvasz.hu

Nevezési lap / Entry form / Meldeschein
Az alábbi kiállításra nevezek/ Event location / Ausstellung:
Az alábbi napra nevezek/ I Register for this day / lch melde für diesen Tag:

Fajta/Breed/Rasse: Kuvasz

ITKV.szám
A kutya neve
Dog Name, Hund Name:

A kutya apja
. 1 Sir, Vater:
A kutya anyja
. 1 Dame, Mutter:
Tenyésztö neve
1 !3reeder name , Züchter:
Tulajdonos neve:
Lakhely/ Ország

Telefonszám
Phone no. Tel.:
E-mail :

Nevezési osztály, Class, Klasse
Munka
Working, Gebrauch

15-hónapos kor felett

Gyöztes
Champion

15-hónapos kor felett
from 15 months, ab 15 Monate

from 15 months, ab 15 Monate
A fajtára elóírt, FCI által elfogadott (5 nyelvű) bizonyítvány másolatával. Ennek
hiányában a kutyát automatikusan nyilt osztályba sorolJu k. Working class entries must be
accompainied by a proof of entitlement, Othe1wise the dog will automatically be admitted
in the Open class. Bei Meldungen in die Gebreuchshundeklasse muss der Berechtigung
snachhweis beigeiügt werden, Sonst wird der Hund in die Offene Klasse versetzt

Növendék
lntermediate, Zwischen

15-24 hónapos korig
15-24 months, 15-24 Monate

8 éves kor elett
from 8 ears, ab 8 ·ahre

Nemzeti vagy nemzetközi szépségchamp1on bizonyítvánnyal, Ennek hiányában a kutyát
autómatikusan nyIlt osztályba soroljuk. Champion class entnes must be accon,painied by
a proof of entitlement, Otherwise the dog will automatically be admitted in the Open class.
Be1 Meldungen in die Championklasse muss dIe Championbestatigung beIge1ügt werden,
Sonst wird der Hund in d1e Offene Klasse versetzt

A kutya kora / Dog's age
A korhatár megállapításánál a bírálat napja az irányadó! / The decisive date for age is the day the dog is shown.
- A kutyák által okozott, minden néven nevezendö kárért a tulajdonos felel! A nevezési lap beküldésével a kiállító felhatalmazza a MEOE-,t hogy a
katalógusba az itt közölt adatokat feltüntesse. A nevezési lap aláírásával a kiállító elfogadja az FCI és MEOE szövetség kiállítási szabályzatát.
- W ith signing the form I state that all data is valid and I confirm Ihat I accept the rules of the FCI and MEOE and consider them compulsory.
- Mit der Anmeldung erklart der Ausste ller der FCI und MEOE Ausstellungsordnung anzuer kennen und diese zu beachten.

Dátum/Date/Datum:

Aláírás/Signature/Unterschrift:

