
 

  

 

Figyelem!Attention! 
11.06.2011.  Komárom CACIB 
 
12.06.2011. Komárom CACIB 
 
13.06.2011. Komárom, Central 
European Cup  

- Azok a kutyák, akik ezen hétvége 

alatt 3xCAC címet szereznek, 

megkapják a Hungária Champion 

címet! 

- Azok a kutyák, akik ezen hétvége 

alatt 3xHPJ címet szereznek, 

megkapják a Hungária Junior 

Champion címet! 

-Azok a kutyák, akik ezen hétvége alatt 

3xVeterán CAC címet nyernek, 

jogosultak a Hungária Veterán 

Champion címre! 

 

- Those dogs who get 3xCAC in the 

weekend are entitled to the Hungarian 

Champion title! 

- Those adult dogs who get 3xHPJ are 

entitled to the Hungarian Junior 

Champion title! 

- Those veterans who get 3xCAC over 

the weekend became Hungarian 
Veteran Champions! 

 

 

 
BÍRÓK 

JUDGES: 
 
 

Ruud Santen (NL): 

Rough collie 

Smooth collie 

Shetland sheepdog 

 

John Ritchie (GB): 

Border collie 

Bearded collie 

Hans Erik Pedersen (DK): 

Welsh corgi pembroke 

Welsh corgi cardigan 

Bobtail 

Australian shepherd 

Australian cattle dog 

Australian kelpie 

 

Nevezési határidő / Entry 

deadline: 15.05.2011. 

Helyszín / Show place: 

Komárom, Monostori erőd 

Entry fees from abroad:  

1st dog: 40 euro 

2nd dog: 35 euro 

Baby, Puppy, Veteran: 25 euro 

Braces, Groups: 20 euro 

Entry fee should be 

paid on the show! 

Nevezési díjak MEOE 

tagoknak: 

1. kutya: 4500 Ft 

2. kutyától: 4000 Ft 

Baby,Kölyök,Veterán: 3000 Ft 

Tenyészcsoport, Tenyészpár, 

Gyerek-kutya pár: 2000 Ft  

Online nevezés / entry: 

www.hod-dog.hu 

Postai nevezési cím / Postal 

entry address: 

APKK, 2083 Solymár, Pf.: 54. 

E-mail: apkk@club-info.hu 

Fax: +36 26 560 048 

 

További információ / More 

information: 

www.club-info.hu  

 

 

 

3 CAC, 2 CACIB, Közép-Európa Kupa Győztes cím 

1 hétvége alatt - 3 CAC, 2 CACIB, Central 

European Cup Winner title in 1 weekend  
 

 

1 3 . 0 5 . 2 0 1 1 .  K O M Á R O M ,  M O N O S T O R I  E R Ő D  

 

KÖZÉP-EURÓPA KUPA 

 

1 3   J U N E   2 0 1 1  

 

Central European Cup 

angol- és ausztrál pásztorkutyák számára - for British and Australian Sheepdogs  
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Kiállítási információk: 

 
Szeretettel meghívjuk a Közép-Európa Kupára, 
az angol- és ausztrál juhászkutyáknak rendezett 

speciál kiállításra, melyet Komáromban rendez 
az Angol Pásztorkutyák Klubja 

együttműködésben az osztrák és a szlovák 
juhászkutya klubbokkal.* 

 

Nevezési határidő: 2011.05.15. 

 

A nevezéshez minden esetben kérjük csatolni a 
nevezési díj befizetését igazoló szelvény 
másolatát, származási lap kétoldalas másolatát, 

amunka és champion bizonyítvány másolatát.  
 

* a Közép-Európa Kupa győztes címet csak angol 
pásztorkutyák kaphatják! 
 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY: 
 

 belépéskor a 

kutyák 
oltási igazolványát be kell mutatni. Minden 
kutyának rendelkeznie kell érvényes oltási 

igazolvánnyal ill. PET PASSPORT-tal, érvényes 
veszettségi oltással. Figyelem!  1 éves kort 

betöltött kutyáknak  legalább 2 db veszettség 
elleni oltás szükséges! 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 
 
A kiállítás az FCI és a MEOE szabályai szerint 
történik. A kiállításra kizárólag az FCI által 

elisme

 
nevezett kutyának. 

, ha a tulajdonos neve és címe,

k hibájából történt, abefizetett nevezési 

díjak a költségek térítésére lesznek felhasználva. 

s. 

 
 

 

MINŐSÍTÉSEK ÉS CÍMEK: 
 
HPJ - 

sítést kapott kutya részére.  
CAC - - -

-
sítést kapott kutya részére. 

R.CAC - -

- -
sítést kapott kutya részére, amennyiben 

a CAC cím kiadásra került. 
Veterán CAC- fajtánként, nemenként, a veterán

sítést kapott kutya 

részére. 
 

FIATAL KÖZÉP-EURÓPA KUPA 

GYŐZTES  - 

 I., HPJ címet kapott kutya 

részére. 
 

KÖZÉP-EURÓPA KUPA GYŐZTES 

en a bíró által 

legjobbnak tartott kutya részére. 
 

VETERÁN KÖZÉP-EURÓPA KUPA 

GYŐZTES fajtánként, nemenként, a veterá
 I., Veterán CAC címet 

kapott kutya részére. 
 

BOB - -
- -

ztes címet nyert kutyák 

konkurálhatnak a címért. 
BABY BIS – fajtánként, nemenként, b

sítést elért 
kutyák konkurálnak a címért. 
PUPPY BIS - 

sítést elért 
kutyák konkurálnak a címért. 

JUNIOR BIS - fajtánként, nemenként, Fiatal 
Közép – Európa ztes címet elért 
kutyák konkurálnak a címért. 

VETERAN BIS – 

– ztes címet 

elnyert kutyák konkurálnak a címért. 
BIS - ztes címet elnyert 
kutyák konkurálnak a címért. 

 



 

  

 

Show regulations: 

 We would like to invite You to the Middle 
European Cup, the Special Show for the British 
and Australian shepherds, organized in Komarom 

by the British Shepherd Dog Club of Hungary in 
co-operation with the Austrian and Slovakian 

British Shepherd Dog Clubs! 
 

Entry deadline: 15.05.2011. 

 

Please send the copy of the pedigree, the 

Champion or Working diploma (in order to 
accept your entry in Champion or Working class) 
together with the entry form! 

 
* the title ‘Middle European Cup Winner’ is 

awarded only to British Shepherd dogs! 
 

VETERINARY CONDITIONS: 

 
Every dog must have a valid PET PASSPORT 

with valid vaccinations against rabies. All dogs 
above the age of 1 year has to have at least 2 
rabies vaccinations. 

 

COMMON REGULATIONS: 

 
The dog show is organized according to the dog 

show regulations of the FCI and MEOE. Only 
dogs with FCI pedigrees are allowed to take part 
at the show. Dogs entered into baby, puppy and 

veteran classes cannot be considered as first 
entered dog. Lower entry fees for the second and 

other dogs can only be accepted if the name of 
the owner is absolutely the same as on the 1st 
entry form. The exhibitor must pay the entry fee 

even if he doesn’t attend the show. In case the 
show will be cancelled from the reasons not 

caused by the organizer, the paid 

 
 

 
 

TITLES AND CERTIFICATES: 
 
HPJ - Title for the Excellent I. junior in all 
breeds and gender. 

CAC - Title for the Excellent I. in all breeds and 
gender in Intermediate, Open, Working and 
Champion classes. 

R.CAC - Title for the Excellent II. in all breeds 
and gender in Intermediate, Open, Working and 

Champion classes in case the CAC was already 
awarded. 
Veterán CAC- Title for the Excellent I. in all 

breeds and gender in Veteran class. 
 

YOUTH CENTRAL EUROPEAN CUP 

WINNER Title for the Excellent I., HPJ junior in 
all breeds and gender. 

 
CENTRAL EUROPEAN CUP WINNER 

Certificte for the best dog and bitch in every 
breed chosen from all class winners who were 
awarded with CAC. 

 
VETERAN CENTRAL EUROPEAN CUP 

WINNER Title for the Excellent I., Veteran 
CAC winner in all breeds and gender. 
 

BOB - The best from the Youth Centraé 
European Cup Winners, Central European Cup 

Winners and Veteran Central European Cup 
Winners. 
BABY BIS – Certificate for the best baby chosen 

from all breeds and genders who got Very 
promising I. in baby class. 

PUPPY BIS - Certificate for the best baby 
chosen from all breeds and genders who got Very 
promising I. in puppy class. 

JUNIOR BIS - Certificate for the best junior 
chosen from every breed’s Best Junior (best from 

the 2 Youth Central European Cup winners in 
each breed). 
VETERAN BIS – Certificate for the best veteran 

chosen from all breeds and genders who got 
Veteran Central European Cup Winner title. 

BIS - Certificate for the best from the Best of 
Breed (BOB) dogs. 

 



 

  

 

KÖZÉP-EURÓPA KUPA - CENTRAL EUROPEAN CUP 
 
 
 
 

angol- és ausztrál pásztorkutyák számára - for British and Australian Sheepdogs 
 

 

Nevezési lap / Entry form 
 

FAJTA / BREED:  
 

 
 

OSZTÁLY / CLASS:   
 
BABY (3-6 HÓNAP/MONTH)   KÖLYÖK/PUPPY (6-9 HÓNAP/MONTH)         

 

FIATAL/YOUTH (9-18 HÓNAP/MONTH)  NÖVENDÉK/INTERMEDIATE (15-24 HÓNAP/MONTH)         

 

NYÍLT/OPEN (15 HÓNAP/MONTH)  MUNKA / WORKING (15 HÓNAP/MONTH)          

 

CHAMPION (15 HÓNAP/MONTH)   VETERAN (8 ÉV/YEAR) 
 

IVAR / SEX:       KAN / MALE   SZUKA/FEMALE 
 
NÉV / NAME:   

 
 

 
SZÍN / COLOR: 

 
 

 
SZÜLETÉSI IDŐ / DATE OF BIRTH: 

 
 

 
REG.SZÁM / PEDIGREE NR.:               

 
 

 
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- illetve Munka bizonyítványt a 
Champion illetve Munka osztályba történő nevezéshez. A nevezési lap aláírásával a kiállító felelősséget vállal a kiállítási szabályzat betartására. 

Please send the copy of the pedigree, the Champion or Working diploma (in order to accept your entry in Champion or  Working class) together 

with the entry form! The exhibitor accept the Show regulation with his/her signature. 

DATE 

                                                                                                                                                                                SIGNATURE 

   

  DATE       SIGNATURE   

 

 


