TENYÉSZVIZSGA-ÉRTÉKELŐ LAP
LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (LEOE)
1. A MAGATARTÁS MEGÍTÉLÉSE / WESENVIZSGÁLATI RÉSZ
Kutya neve: Armageddon Junior the Majestic Lion
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

8

d. Viselkedés embercsoportban

10

e. Ragaszkodás

10

f. Autós-teszt

10

g. Ernyő-teszt

8

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:

bíró aláírása
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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: Armageddon Junior the Majestic Lion
Születési ideje: 2013.03.27.
Chipszáma: 939000010626196
Apja: Dr. House Member of the Leogang
Anyja: Namupalan Christmas Carol
Tenyésztő: Dandé András
Tulajdonos: Dandéné Bónus Klára
Tulajdonos lakcíme: 1171 Budapest, Körömvirág u.5.

Súly: 57 kg
Marmagasság: 72 cm
Törzshosszúság: 83 cm
Mellkasmélység: 33 cm
Mellkaskerület: 97 cm
Mellső lábtő kerület: 20 cm

Részletes leíró bírálat:
Két éves, kisebb méretű, közepes csontozatú kan, jó kondícióban bemutatva. Kissé még nem
teljesen kanossá fejlődött arcorri rész, kissé lógó szájszélek, közepes pigment. Kissé mélyen
ülő, kerek, jó középbarna szemek, igen szoros szemhéjak, külső szemzugban kissé beforduló
alsó szemhéjak. Közepes méretű, kissé hátul és magasan tűzött fülek, figyelő pozícióban tudja
korrekten tartani. Szép sötét, szem fölé érő fekete maszk.
Kissé rövid nyak, egyenes, feszes hát, rövid csapott far. Korához képest jól fejlett mellkas, jó
szélesség és mélység. Kifejezetten hosszú fehér csík a mellkason.
Kissé meredek mellső, jó hátulsó szögellések. Elöl laza lábtő, kissé kifelé forduló mancsok,
hátul kissé tehénállású hátulsó végtagok. Állásban lógó, jó hosszúságú farok.
Oroszlánszínű szőrzet, némi fekete szőrvéggel.
Lendületes mozgás, elöl laza, hátul még rendezetlen végtagvezetés. Mozgásban nem
magasan, de erősen visszakunkorítva hordott farok.
Figyelmes, ragaszkodó természet, lehetne kissé még magabiztosabb.
A fiatal kan még fejlődésben van.

A tenyésztéskor ajánlottan figyelembeveendő előírások:
Tenyészpartner kiegyensúlyozott viselkedésű, magabiztos, barátságos legyen.

A tenyésztéskor kötelezően figyelembeveendő előírások:
A tenyészpartner csak korrekt faroktartással rendelkezhet, nem lehet visszakunkorodó farka.
Tenyészpartner szemhéja nem lehet túl feszes, semmiképpen sem befelé fordulásra hajlamos.
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