TENYÉSZVIZSGA-ÉRTÉKELŐ LAP
LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (LEOE)
1. A MAGATARTÁS MEGÍTÉLÉSE / WESENVIZSGÁLATI RÉSZ
Kutya neve: Medvebergi Maszkos Honey
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

9

e. Ragaszkodás

5

f. Autós-teszt

6

g. Ernyő-teszt

6

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: 2014.11.08.

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: Medvebergi Maszkos Honey
Születési ideje: 2013.01.30.
Chipszáma: 900 182 000 569 526
Apja: Nando-Junior Leo vom Jerichower
Anyja: Medvebergi Maszkos Buxa
Tenyésztő: Fikóné Kutasi Beatrix, dr. Fikó Fruzsina
Tulajdonos: Fikóné Kutasi Beatrix, dr. Fikó Fruzsina
Tulajdonos lakcíme: 2316 Tököl, Fő u. 11.

Marmagasság: 74 cm
Testhossz: 85 cm
Mellkasmélység: 32 cm
Mellkasszélesség: 22 cm
Mellkaskörfogat: 97 cm
Csánkkörfogat: 18 cm

Részletes leíró bírálat:
21 hónapos, közepes méretű, erős csontozat, erőteljes testfelépítés, kitűnő test- és fejarányok.
Szép szukás fej, még középbarna szemek. Korrekt fülek, kk fogazat. Kissé laza szájszél, jó
pigment. Erős nyak, egyenes, feszes hát. Korrekt far. Állásban lógó, jó hosszúságú farok.
Kitűnő mellkas. Korrekt alsó vonal, végtagállás és szögellések. Kissé meredek hátulsó
végtagok. Középhosszú, jól ápolt, vörösesbarna szőrzet. Lendületes mozgás, szabályos
végtagvezetés, korrekt faroktartás. Figyelmes, magabiztos viselkedés.

A tenyésztéskor ajánlottan figyelembeveendő előírások:

A tenyésztéskor kötelezően figyelembeveendő előírások:

Minősítés: KITŰNŐ
dátum: 2014.11.08.

bíró aláírása
p.h.

tenyésztési bizottsági tag aláírása

