HUNGÁRIA SCHNAUZER Pinscher Klub
KLUB SHOW
CLUB DOG SHOW

SZILVÁSVÁRAD

2018. Május 20.
20. May 2018.

Online nevezés / entry:
https://nevezes.dogshow.hu/

Online nevezés / entry:
https://nevezes.dogshow.hu/

NEVEZÉSI FELHÍVÁS
INVITATION TO ENTRY
NEVEZÉSI HATÁRIDO: 2018. május. 08.
Closing date: 08. May 2018.

Info: www.hspk.hu

NEVEZÉSI LAP – ENTRY FORM

HUNGÁRIA SCHNAUZER Pinscher Klub
KLUB SHOW – CLUB DOG SHOW
Nevezési lap - Entry form
Fajta
Breed:
Szín
Color:
Méret
Size:

TKV.szám
Ped.number:

A kutya neve
Dog Name:
Neme,
Sex:

Kan,
Dog:

Szuka,
Bitch:

Születési idő
Date of Birth:

A kutya apja
Father:
A kutya anyja
Mother:
Tenyésztő neve
Breeder name:
Tulajdonos neve:
Owner name:

Szövetségi tagkártya szám
Membership no.:

Lakhely / Ország
Adress / Country:

Város
City:

Postai irányítószám
Post code:

Utca, házszám
Street Address:
Telefonszám
Phone no:

E-mail:

Figyelem! Mivel a visszaigazolásokat emailen küldjük, ennek a mezőnek a kitöltése kötelező!
Attention! Because we send the confirmations by e-mail it is compulsory to fill this field!
ONLINE NEVEZÉS
ONLINE ENTRY

www.nevezes.dogshow.hu

Csak bankkártyás fizetés lehetőséggel!
Only in case of credit card payment!

Nevezési osztály, Class, Klasse
Minor Puppy

3-6 hónapos korig
3-6 months

Kölyök
Puppy
Fiatal
Junior

6-9 hónapos korig
6-9 months

Növendék
Intermediate

15-24 hónapos korig
15-24 months

Nyilt
Open

15-hónapos kor felett
from 15 months

Munka
Working

15-hónapos kor felett
from 15 months

2018.05.08. / 08.05.2018
5000 Ft / kiállítás
50 Euro / Show
4500 Ft / kiállítás
45 Euro / Show
3000 Ft / kiállítás
25 Euro / Show

9-18 hónapos korig
9-18 months

3000 Ft/kiállítás(20Euro/Show)

A fajtára előírt, FCI által elfogadott (5 nyelvű) bizonyítvány másolatával.
Ennek hiányában a kutyát automatikusan nyilt osztályba soroljuk.
Working class entries must be accompainied by a proof of entitlement,
Otherwise the dog will automatically be admitted in the Open class.

Győztes
Champion

3000 Ft/kiállítás(20Euro/Show)
Ezen nevezési díjak érvényes szövetségi kártyával rendelkező kiállítókra
vonatkoznak, ennek hiányában a nevezési díjak dupláját kell fizetni!

!

A kutya kora / Dog’s age

15-hónapos kor felett
from 15 months

Nemzeti vagy nemzetközi szépségchampion bizonyítvánnyal, Ennek hiányában a kutyát autómatikusan nyilt osztályba soroljuk.
Champion class entries must be accompainied by a proof of entitlement, Otherwise the dog will automatically be admitted in the Open class.

A korhatár megállapításánál
a bírálat napja az irányadó!

Veterán
Veteran

The decisive date for age is
the day the dog is shown.

8 éves kor felett
from 8 years

- A kutyák által okozott, minden néven nevezendõ 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.
- With signing the form I state that all data is valid and I confirm that I accept the rules of the FCI and MEOE and consider them compulsory.
Dátum, Date:

www.hspk.hu

Aláírás, Signature:

NEVEZÉSI LAP – ENTRY FORM

HUNGÁRIA SCHNAUZER Pinscher Klub
KLUB SHOW – CLUB DOG SHOW
Nevezési információk

Information for entry

HELYSZÍN/LOCATION:
„

Registration deadline

Nevezési határido
„

CLOSING DATE: 08. 05. 2018.

Nevezési határido: 2018. 05. 08.
Nevezési díjak kiállításonként

2018. május 08. elotti igazolt befizetés esetén:
„
Elso kutya után :
5.000,- Ft
Minden további kutya után:
4.500,- Ft
Minor Puppy - Kölyök - Veterán osztály:
2018. május 08. elotti igazolt befizetés esetén: 3.000,- Ft
„

Helyszínen nevezheto
3.000,3.000,-

Kutyapár - Tenyésztési nagydíj:
„
Fiatal Felvezeto - korosztály: (9-13);(14-17):

Nevezett kutya osztályok közötti átsorolására kizárólag a katalógus
zárásáig van mód. Az átsorolás díja 3000 Ft/változtatás.
Egyéb nevezési információk
-Több kutya nevezése esetén a Baby - Kölyök - Veterán
„
osztályba történo nevezési díj,
illetve több fajta nevezése esetén,
„
„
a magyar fajta nem veheto figyelembe elso kutyaként!!!
Nevezését csak a teljes nevezési díj befizetését/
átutalását igazoló szelvény másolatával fogadjuk el!
(Melyet kérünk a nevezési lap mellé csatolni)
„
Magyar kiállítók részére helyszíni fizetésre nincs lehetoség!
„

Nevezheto valamennyi 3 hónapos kort betöltött,
„
FCI által elismert származási lappal rendelkezo kutya.
A korhatár megállapításánál a bírálati nap az irányadó.
„
Kedvezmények: MEOE tagkártyával rendelkezok esetén a magyar
kutyafajták nevezési díja a fent megjelölt összegek 50%-a.

Entry fees / Dog show

Paying before 08. May. 2018:
For the first dog:
For every additional dog:

50 Euro
45 Euro

Minor Puppy - Puppy - Veteran:
Closing Date - 08. May. 2018:

25 Euro

Entry is possible on the show
Couples ; Breeders group:
20 Euro
20 Euro
Junior Handler - Age: (9-13); (14-17):
We can only change the class of an entried dog up to the
date of catalogue closure. The fee for changing
class is 10 Euro/entry change.

Other entry information
You must enclose: For entry in Champion or working
Class prof of entitlement otherwise the dog in question
shall be automatically entered in the Open ClassOnly those dogs are admitted for which a breed
standard has been accepted by the FCI and which are
Iregistered in a stud book or register recognized by the
FCI and have completed the minimum age of three
Iy
f ou pay at
months on the day before the show.
theShow,
Please transfer the entry fee to one of the
following bank account numbers. Bank and
post charges are to be paid by exhibitors.

EUR: HU64 1070 0529 6739 5231 5000 0005
USD: HU43 1070 0529 6739 5231 5010 0002
SWIFT: CIBHHUHB

A nevezési díjat banki átutalás esetén a következo bankszámlára
kell befizetni: CIB BANK 10700529-67395231-51100005
IBAN: HU09-1070-0529-6739-5231-5110-0005
Nevezési cím

Entry address

Hungária Snautzer Pinscher Klub
Hungary H-1204 Budapest,
Ady Endre út 134/C
Telefonszám: +36 30 582-9332
Honlap: http://www.hspk.hu
e-mail: info@hspk.hu

Hungária Snautzer Pinscher Klub
Hungary H-1204 Budapest,
Ady Endre út 134/C
Mobile: +36 30 582-9332
Web: http://www.hspk.hu
e-mail: info@hspk.hu

Nevezési osztályok

Entry classes

Minor Puppy
3 - 6 hónapos korig
Kölyök osztály
6 - 9 hónapos korig
Fiatal osztály
9 -18 hónapos korig
Növendék osztály 15 -24 hónapos korig
Nyílt osztály
15 hónapos kortól

Minor Puppy
Puppy class
Junior class
Intermediate class
Open class
Working class

3 - 6 months
6 - 9 months
9 - 18 months
15 - 24 months
From 15 months
From 15 months

Veteran class

From 8 years

„

tekintet nélkül az eddig elért minosítéseire

Munka osztály

15 hónapos
kortól
„

Veterán osztály

8 éves kort betöltött kutya

Munka osztályba való
nevezéshez csatolni kell a fajtára eloirt,
FCI által elfogadott Munkavizsga
„
bizonyítványt,
amit a nevezési határido lejártáig kell megszerezni.
„
Ellenkezo esetben a nevezést automatikusan nyílt osztályba soroljuk!
Champion osztály 15 hónapos kortól Champion osztályba való
nevezéshez csatolni kell a nemzeti vagy
nemzetközi szépségchampion
„
bizonyítványt,
amit a nevezési határidoi lejártág kell megszerezni.
„
Ellenkezo esetben a nevezést automatikusan nyílt osztályba soroljuk!

youhave to
pay+10.- Euro/Dog/show

Working class entries must
be accompanied by a proof of entitlement.Otherwise the dog will
automatically be admitted in the Open class
Bei Meldungen in die Gebrauchshundeklasse muss der Berechtigungsnachweis
beigefügt werden.Sonst wird der Hund in die Offene Klasse versetzt.
Champion class
From 15 months Champion class entries must
be accompanied by a proof of entitlement. Otherwise the dog will
automatically be admitted in the Open class
Bei Meldungen in die Championklasse muss die Championbestätigung
beigefügt werden. Sonst wird der Hund in die Offene Klasse versetzt.

HUNGÁRIA SCHNAUZER Pinscher Klub
KLUB SHOW
CLUB DOG SHOW

Bíró - Judge:
Mr. Geir Flyckt-Pedersen (USA)

Info: www.hspk.hu

