Joker Poodle Club
POODLE CLUBSHOW

WDS

PUDEL KLUBSCHAU

POODLE SPECIALITY

USZKÁR

KLUBKIÁLLÍTÁS
CAC és Klubgyőztes cím kiadásával
CAC and Clubwinner title / CAC und Klubsieger Titel

BUDAPEST – HUNGARY
2018. június 22.
Bírálatok kezdete 10:00 / Start of judging 10:00

Nevezési cím / Meldeadresse / Entry address:
Sárközy Gyula
1185 Budapest, Bihar u. 8.
e-mail: joker.poodleclub@gmail.com
www.joker-poodleclub.hu

Bíró / Judge / Richter: Korózs

András (H)

President of the Hungarian Kennel Club

Clubshow + 2 x CACIB: 2018. június 22-23-24
Clubwinner title and championship for Juniors and Veterans!
Klubsieger Titel und Championate für Junioren und Senioren!
3 x Junior Winner: Hungarian Junior Champion
3 x Veteran CAC: Hungarian Veteran Champion
Budapest CACIB Grand Prix weekend information

www.budapestcacib.hu
Weitere Information / Further information

www.joker-poodleclub.hu
The Joker Poodle Club reserves the right to change the judge.

NEVEZÉSI DÍJAK (Ft-ban)

Tag / Nem tag

Első kutya után (katalógussal)
Második kutyától (katalógus nélkül)

5.000
4.500

10.000
9.000

Baby, Kölyök, Veterán osztály
Kedvenc osztály
Fiatal felvezetők, Senior felvezetők ,
Kutyapár, Tenyészcsoport

3.000
3.000
3.000

6.000
6.000
6.000

Helyszíni fizetés

nincs

nincs

MELDEGEBÜHREN / ENTRY FEES

EUR

Für den ersten Hund / For the first dog
Für jeden weiteren Hund (ohne Katalog)
For every additional dog (without catalogue)
Baby, Jüngsten, Veteran klasse / Baby, puppy, veteran
class
Liebling
klasse / Darling class
Junior Handling, Senior Handling, Paar, Zuchgruppen
Couple, Breeding’s group
Ausländer können an Ort und Stelle in Euro bezahlen
Foreigners can pay on the spot in Euro

40
35
25
15
15
ja
yes

A nevezési díjat átutalással kérjük befizetni a Joker Uszkár Klub OTP Bank-nál vezetett 11718000-20450751 számlájára.
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni, hogy „Klubkiállítás 2018” valamint a tulajdonos nevét.

MELDEGELDZAHLUNG AN
Kontoeigentümer
Name des Bank
Adress des Bank
Konto nr.
Swift Code

BANKTRANSFER TO
Joker Uszkár Klub
OTP Bank Nyrt
H-1181 Budapest, Üllői út 377.
IBAN: HU71 1171 8000 2045 0751 0000 0000
OTPVHUHB

Account owner
Bank’s name
Bank’s address
Account nr.
Swift code

A KIÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK!
A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezi magát a MEOESZ kiállítási szabályzatának 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.

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 form 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. Entries for the CHAMPION class will be accepted only if a copy of a national or international
championship certificate is enclosed If the certificate is missing, the dog will be automatically entered in "Open class". When
you enter more dogs and calculate the entry fees you cannot use the Baby, Puppy, Veteran dogs’ as 1st dogs’ entry fee
category

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. Sie
verpflichten sich durch Ihre Unterschrift, für alle Schäden, die Ihr 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 Meldung in der Siegerklasse müssen die
entsprechenden Nachweise -nationaler oder internationaler Champion- als Kopie der Meldung beigefügt sein, ansonsten wird
der Hund in die Offene Klasse gesetzt. 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.

SPRAY HASZNÁLATA TILOS ! - USE OF SPRAY IS FORBIDDEN ! - VERWENDUNG VON SPRAYEN IST VERBOTEN !

www.joker-poodleclub.hu

JOKER USZKÁR KLUB
q KAN / MALE

Neme/Sex:

q SZUKA / FEMALE

Osztály / Class:

q BABY/MINOR PUPPY (3-6 HÓNAP/MONTH)

q KÖLYÖK/PUPPY (6-9 HÓNAP/MONTH)

q FIATAL/YOUTH (9-18 HÓNAP/MONTH)

q NÖVENDÉK/INTERMEDIATE (15-24 HÓNAP/MONTH)

q NYÍLT/OPEN (15 HÓNAP/MONTH)

q CHAMPION (15 HÓNAP/MONTH)

q VETERAN (8 ÉV/YEAR)

q KEDVENC/DARLING/LIEBLING

Nagyság / Size / Größe:

Szín / Colour / Farbe:

q Óriás / Standard / groß

q Közép / Miniature / klein

q Törpe / Dwarf / Zwerg

q Toy

q Fehér / White / weiß

q Fawn / red fawn/orange fawn (apricot)

q Fekete / Black / Schwarz

q Ezüst / Gray / Silber

q Barna / Brown / braun

q Harlekin

q Black and tan
Kutya neve / Name of the dog:
…..............................................................................................................................................
Születési idő/ Date of birth (dd-mm-yyyy):
................................................................................................................................................
Törzskönyvi szám / Reg.number:
................................................................................................................................................
Apa/Sire:
................................................................................................................................................
Anya/Dam:
................................................................................................................................................
Tenyésztő/Breeder:
................................................................................................................................................
Tulajdonos/Owner:
................................................................................................................................................
Cím / Address:
.................................................................................................................................................
E-MAIL:
...............................................................................................................................................
Kérjük nevezéséhez mellékelje a nevezési díj befizetési igazolását, a származási lap kétoldalas másolatát, a Champion
bizonyítványt a Champion osztályba történő nevezéshez. A nevezési lap aláírásával a kiállító felelősséget vállal a kiállítási
szabályzat betartására, továbbá hozzájárul, hogy a szervező a kiállitáson készült képeket a facebookon és weboldalán
publikálja. A nevezési lap beküldésével a kiállító kötelezi magát a nevezési díj befizetésére.
Please send the copy of the pedigree, payment and the Champion diploma together with the entry form - in Champion class.
The exhibitor accept the Show regulation with his/her signature. Furthermore it allows the organizer to publish pictures from
the shows at Facebook and at the organiser's website. By submitting the entry form the exhibitor is obliged to pay all the entry
fees.

…………………………………………………………............
Dátum / Date

……………………………………………………………………..
Aláírás / Signature / Umterschrift

JOKER USZKÁR KLUB
FIATAL FELVEZETŐ / SENIOR FELVEZETŐ / JUNIOR HANDLING / SENIOR HANDLING
Fiatal felvezető neve / Senior felvezető neve
Name of the Junior Handler/Senior Handler
Name des Junior/Senior:…………………………………………………………………………………………………………………….
Születési idő – fiatal felvezető
Date of birth (dd-mm-yyyy)
q 6-12 év, years, Jahre
q 12-18 év, years, Jahre
Geboren am (TT-MM-JJJJ):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Méret / Size / Größe:……………………………………………………………. ……………………………Szín / Colour / Farbe:……………………………
Kutya neve
Name of the dog / Name des Hundes………………………………………………………………………………………………………….……………………….
A versenyben a kiállításra nevezett kutyával lehet indulni. The dog must be entered for the show.

KUTYAPÁR / COUPLE / HUNDEPAAR
Méret / Size / Größe:……………………………………………………………. ……………………………Szín / Colour / Farbe:………………………………
Kan neve
Name of the male / Name des Rüde………………………………………………………………………………………………………….……………………………
Szuka neve
Name of the female / Name des Hündin…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tulajdonos
Owner / Eigentümer…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
Kutyapárba nevezhető az azonos tulajdonban lévő két kutya, akik azonos méretbe tartoznak és felvezetésre kerültek.
2 poodle in same variety, owned by the same person are presentable as a couple. Die zwei gemeldete Pudel (gleiche
Größe) sollen im Besitz der Ausstellerin / des Ausstellers sein.

TENYÉSZCSOPORT / BREEDING GROUP / ZUCHTGRUPPE
Méret / Size / Größe:…………………………………………………………………………………………Szín / Colour / Farbe:………………………………
Kennel név
Tenyésztő
Kennel name / Zwingername....................................... Breeder / Züchter……………………………………………………..............
1. kutya neve
q Kan
q Szuka
1st dog / Erste Hunde………………………………………………………………………
Male/Rüde
Female/Hündin
2. kutya neve
q Kan
q Szuka
2nd dog / Zweite Hunde …………………………………………………………………
Male/Rüde
Female/Hündin
3. kutya neve
q Kan
q Szuka
3rd dog / Dritte Hunde ……………………………………………………………………
Male/Rüde
Female/Hündin
Tenyészcsoportba nevezhető legalább három azonos méretű (és színű) kutya, egy tenyészetből, min. két különböző apától
vagy anyától ha felvezették őket és minimum kitűnő minősítést kaptak. Min. three dogs from the same breeding and in
same variety and from at least two different mothers or fathers with min.excellent qualification. Min.3 vorgestellten Hunde
mit gleichem Zwingernamen von min.2 Rüden/Hündin (gleiche Größe und Farbe) mit Formwertnote min. “vorzüglich”.

UTÓDCSOPORT / PROGENYCLASS / NACHZUCHTGRUPPE
Méret / Size / Größe:…………………………………………………………………………………………Szín / Colour / Farbe:………………………………
Kan/szuka neve
Sire/Dam Rüde/Hündin...................................………..…………………………………………………………………..……...........
1. utód neve
q Kan
q Szuka
1st Offspring / Erste Nachkomme….……………………………………………………
Male/Rüde
Female/Hündin
2. utód neve
q Kan
q Szuka
2nd Offspring / Zweite Nachkomme………………..…………………………………
Male/Rüde
Female/Hündin
3. utód neve
q Kan
q Szuka
Male/Rüde
Female/Hündin
3rd Offspring / Dritte Nachkomme……….…………………………………………….
Utódcsoportként azonos apától vagy azonos anyától származó, legalább három azonos méretű kutyát lehet benevezni. A
group of minimum three dogs in same variety and all sired by the same male or all from the same dam. Mindestens drei
Hunde aus 2 Würfen eines Rüden/einer Hündin (gleiche Größe).

……………………………………………………............
Dátum / Date

……………………………………………………………………
Aláírás / Signature / Umterschrift

