
 

TENYÉSZVIZSGA-ÉRTÉKELŐ LAP 

LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (LEOE) 

1. A MAGATARTÁS MEGÍTÉLÉSE / WESENVIZSGÁLATI RÉSZ  

 

Kutya neve: Achilleus the Majestic Lion  

 

VIZSGARÉSZ 

 

MEGFELELT / pontozás NEM FELELT MEG / 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  

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: 2016.02.28.  bíró aláírása   tenyésztési bizottsági tag aláírása

    Petrás Antal sk. 



 

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: Achilleus the Majestic Lion   Marmagasság: 75 cm 

Születési ideje: 2013.03.27.     Törzshossz: 93,5 cm 

Chipszáma: 939000010626207    Mellkasmélység: 35 cm 

Apja: Dr. House Member of the Leogang   Mellkaskörfogat: 109 cm 

Anyja: Namupalan Christmas Carol     Mellkasszélesség: 22 cm 

Tenyésztő: Dandé András     Lábtő: 18 cm 

Tulajdonos: Nebojsza Gyula 

Tulajdonos lakcíme: 8621 Zamárdi, Aradi u.48. 

 

Részletes leíró bírálat: 

3 éves, bő középméretű, jól fejlett, középerős csontozatú kan kutya. Jó fej- és testarányok, 

típusos fej. Kissé áttört maszk, középbarna szemek, jól záródó szemhéjak, kissé laza, jól 

pigmentált ajkak, kk fogazat. Kissé kicsi, enyhén hátul tűzött, jól tartott fülek. Erős nyak, 

mely lehetne hosszabb. Jól izmolt mar, egyenes feszes hát. Kissé rövid, kissé csapott far. Jó 

hosszúságú, állásban korrekten tartott farok. Kiváló mellkasmélység. Kissé laza könyökök. 

Talajon kissé szűk állás. Jó alsó vonal. Párhuzamos végtagállás. Kissé meredek felkar, jól 

helyezett lapocka. Kissé meredek hátulsó szögellések. Típusos szín és szőrzet, jól ápolt. 

Vörösesbarna, fekete szőrvégekkel. 5-8 cm fehér folt a mellkason. Herék rendben.  

Szabályos oldalsó mozgás, mozgásban kissé laza lábtövek és könyökök. Mozgásban korrekt 

faroktartás. Figyelmes, kiegyensúlyozott viselkedés. 

KITŰNŐ 

 

 

 

A tenyésztéskor ajánlottan figyelembeveendő előírások: 

Tenyészpartner teljes fekete maszk, lehetőség szerint sötét szemekkel, fehér mellfolt nélkül 

 

 

 

A tenyésztéskor kötelezően figyelembeveendő előírások: 

- 

 

 

 

 

Minősítés: tenyészthető 

 

 

dátum: 2016.02.28.  bíró aláírása   tenyésztési bizottsági tag aláírása 

 

     p.h. 


