TENYÉSZVIZSGA-ÉRTÉKELŐ LAP
LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (LEOE)
1. A MAGATARTÁS MEGÍTÉLÉSE / WESENVIZSGÁLATI RÉSZ
Kutya neve: ARIZONA BEAR FROM CASTLE
VIZSGARÉSZ

MEGFELELT / pontozás

a. A kutya viselkedése magára
hagyva

10

b. A kutya viselkedése egy másik
nemű kutyával szemben

10

c. A kutya testméreteinek
felvétele

10

d. Viselkedés embercsoportban

10

e. Ragaszkodás

10

f. Autós-teszt

10

g. Ernyő-teszt

10

h. Viselkedés egy személyek által
képezett folyosóban

10

i. Reakció hanghatásra

10

NEM FELELT MEG / pontozás

Csak azok a kutyák tehetnek sikeres vizsgát, akik az egész vizsga ideje alatt kifogástalan viselkedést
mutatnak. Amennyiben a bírónak a kutya viselkedésével kapcsolatosan aggályai támadnak, bármikor új
gyakorlatot rendelhet el.

dátum:

2016.11.13.

bíró aláírása
p.h.

tenyésztési bizottsági tag aláírása

2. KÜLLEMI BÍRÁLAT (Küllem, anatómia, mozgás)
A kutya testfelépítését állásban, járásban és ügetésben is meg kell vizsgálni. Végezetül összbenyomást kell
kialakítani, és egy összefoglaló minősítést kiadni az FCI bírói szabályzatának és a standardnek a
figyelembevételével. Eredményes vizsga esetén ennek a minősítésnek legalább „Nagyon jó”-nak kell lennie.

Kutya neve: ARIZONA BEAR FROM CASTLE
Születési ideje: 2014.09.07.
Chipszáma: 900182001085965
Apja: FAIRYTROLL’S X-MAS ELF ZODIAC
Anyja: CASEY LEOLAND VOM UNTERBERG
Tenyésztő: LÉTAI BONIFÁC
Tulajdonos: LÉTAI BONIFÁC
Tulajdonos lakcíme: 2941 ÁCS, ÓVODA KÖZ 3.

Marmagasság: 70 cm
Törzshosszúság: 73 cm
Mellkasmélység: 31 cm
Mellkasszélesség: 21 cm
Mellkas kerület: 86 cm

Részletes leíró bírálat:
2 éves, középméretű, középerős csontozatú.
Szép fejarányok, kissé rövid törzs (kvadratikus testalkat), szép szukás fej, sötétbarna szem,
teljes fekete maszk, korrekt fülek, kk fogazat, jól pigmentált, feszes ajakszélek.
Mar lehetne jobban izmolt, hát lehetne feszesebb, enyhén csapott far, korrekt hosszúságú
farok.
Életkorának megfelelően fejlett mellkas, előmell még fejlődésben, még kissé meredek mellső
szögellés, jól helyezett lapocka, meredek felkar, jó alsóvonal.
Párhuzamos végtagállás, korrekt hátulsó szögellések, jó lendületű mozgás, jó tolóerő a hátulsó
lábakból, elől-hátul kissé rendezetlen vonalvezetés, laza könyökök, mozgásban magasra
emelt, még elfogadhatóan hordott farok.
Jelenleg kissé rövid, oroszlánbarna szőrzet, jól ápolt.
Figyelmes, kiegyensúlyozott viselkedés.
A tenyésztéskor ajánlottan figyelembeveendő előírások:

A tenyésztéskor kötelezően figyelembeveendő előírások:
Tenyészpartner korrekt törzshosszúság-marmagasság arány.
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