TENYÉSZVIZSGA-ÉRTÉKELŐ LAP
LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (LEOE)
1. A MAGATARTÁS MEGÍTÉLÉSE / WESENVIZSGÁLATI RÉSZ
Kutya neve: Christal-Lissy von Feldschloss Rheinfelden
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.
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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: Christal-Lissy von Feldschloss Rheinfelden
Születési ideje: 2015.04.03.
Chipszáma: 981098104944087
Apja: Feyoka-Washao vom Roten Schopf
Anyja: Alice-Goja von Feldschloss Rheinfelden
Tenyésztő: Raymond & Alenka Chenaux
Tulajdonos: Raymond & Alenka Chenaux
Tulajdonos lakcíme: 8958, Iklódbördőce, Rózsa F.u.7.

HD: B (utólagos eredmény)
LPN: N/N
Marmagasság: 69 cm
Törzshosszúság: 75 cm
Mellkasmélység: 28 cm
Mellkasszélesség: 21 cm
Mellkas kerület: 83 cm

Részletes leíró bírálat:
23 hónapos, jelenleg gyenge kondícióban lévő, magasra állított, még kifejezetten fejlődésben
lévő, finom csontozatú szuka. Típusos, szukás fej, középbarna szemek, korrekt fülek. Kk
fogazat. Kissé áttört maszk. Egyenes, feszes hát, lehetne jobban izmolt. Rövid, csapott far.
Éppen a hátsó lábtőig érő farok. Mellkas még kifejezetten fejlődésben, több mellkasmélység, szélesség, és előmell szükséges. Jelenleg laza könyökök, felhúzott alsó vonal. Kissé hosszú
hátulsó lábtő, párhuzamos végtagállás. Elöl jó, hátul kissé meredek szögellések. Jelenleg
gyenge szőrminőség, szép oroszlánsárga szín. Szabályos mozgás, lehetne nagyobb lendületű,
korrekt faroktartás. Figyelmes, kiegyensúlyozott viselkedés.
Egyértelműen még fejlődésben lévő, jelenleg nem tenyészkondícióban lévő kutya,
tenyésztésbe vétele legkorábban 2018 évben, vagy a következő tenyészvizsgán történő
eredményes bemutatás után lehetséges.

A tenyésztéskor ajánlottan figyelembeveendő előírások:

A tenyésztéskor kötelezően figyelembeveendő előírások:
Tenyészpartner korrekt mellkas, erős csontozat.
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