
2013. április 17. (postai érkezteto bélyegzo)
Nevezési határidó

A nevezés mellé kérjük csatolni a származási lap másolatát, munka illetve 
champion osztályba történó nevezés esetén az arra jogosító bizonyítvány 
másolatát. Nevezhetó bármely 3 hónapos kort betöltött, FCI által elismert
nevezési lappal rendelkezó kutya. A korhatár megállapításánál a bírálati
nap az irányadó. Több kutya nevezése esetén a baby, kölyök, érett
osztályba történt nevezés nem vehetó figyelembe elsó kutyaként!

Egyéb nevezési információk

2013. május 17. péntek
Kiallítás dátuma

 Basset artésien normand (34)
 Basset bleu de Gascogne (35)
 Basset fauve de Bretagne (36)
 Grand Basset griffon vendéen (33)
 Petit Basset griffon vendéen (67)
 Basset Hound (163)

Nevezhetó fajták

Bíró

cím: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1.
GPS koordináták: 47.1971  - 18.4025

Székesfehérvár Bregyó Közi Kemping

Kiállítás helyszíne

bassetclubshow2013@gmail.com
E-mailes nevezések:

Postai nevezések:
Ragats Henrietta
2255 Szentlorinckáta, Zöldmezo u. 8. HUNGARY

Nevezési cím 

  José Homem de Mello

Nevezési díjak

A nevezési díjak a helyszínen fizethetók!
Nem MEOE tagok részére a fenti díjak duplája fizetendó!

3 500,- Ft
3 000,- Ft
2 000,- Ft
2 000,- Ft

4 500,- FtElso kutya után katalógussal

Baby, kölyök, érett osztály
Fiatal felvezetó                   
Kutyapár, tenyészcsoport          

Minden további kutya után
       katalógus nélkül

Basset Fajákat Tenyésztók és Tartók Kynológiai Egyesülete

Klub Kiállítás 2013



Aláírás

Fajta

Szín

Nem      Kan    Szuka

Származási lap száma

Születési dátum

Kutya neve

Név

Utca

Város

Irányítószám

Ország

E-mail

TelefonszámTelefonszám

Tenyészto

Apa kutya

Anya kutya

Apa kutya

Anya kutya

Apa kutya

Anya kutya

Érett /8 éves kortól/

Champion /15 hónapos kortól/

Bébi /3 - 6 hónapos korig/
Kölyök /6 - 9 hónapos korig/
Fiatal /9 - 18 hónapos korig/
Növendék /15 - 24 hónapos korig/
Nyílt /15 hónapos kortól/
Munka /15 hónapos kortól/                                                                    Munka osztályba való nevezéshez 

csatolni kell a fajtára előírt, FCI által elfogadott munkavizsga bizonyítványt , amit 
a  nevezési határidő lejártáig kell megszerezni. Ellenkező esetben a nevezést au-
tomatikusan nyílt osztályba soroljuk.
                                                                         Champion osztályba való 
nevezéshez csatolni kell a nemzeti vagy nemzetközi szépség champion bi-
zonyítványt , amit a  nevezési határidő lejártáig kell megszerezni. Ellenkező 
esetben a nevezést automatikusan nyílt osztályba soroljuk.

A kutya adatai Tulajdonos adatai

A kutya származása Nevezési osztály /lásd FCI szabályzatát/

A nevezéshez kérjük csatolja a tulajdonos nevére hivatalosan átírt, pecséttel ellátot származási lap 
másolatát. Külföldi tkv-vel rendelkező kutyák esetében, magyar tulajdonos a kedvezményeket csak 
honosítot tkv-vel, illetve érvényrs tartási szerződéssel veheti igénybe.
A nevezési díjak a helyszínen is fizethetők, extra díj felszámítása nélkül.  

2013. május 17. péntek - Székesfehérvár Bregyó Közi Kemping - Nevezési lap

A nevezési lap beküldésével a kiállító felhatalmazza a BFTTKE-t, hogy a kata-
lógusban az itt közölt adatokat feltüntesse. A nevezési lap aláírásával a kiállító
              felelősséget vállal a kiállítási szabályzat betartására és a nevezésiu díj

                befizetésére abban az esetben is, ha kutyáját nem vezeti fel.
A nevezés kizárólag a tulajdonos aláírásával érvényes!

Basset Fajákat Tenyésztók és Tartók Kynológiai Egyesülete

Klub Kiállítás 2013
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