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

Iris India

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: 2017.07.01.
p.h.

bíró aláírása
Petrás Antal

tenyésztési bizottsági tag aláírása
dr. Fikó Fruzsina

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: Winterhart-Weissgold Iris India
Születési ideje: 2015.07.10.
Chipszáma: 900085000237038
Apja: Medvebergi Maszkos Excel
Anyja: Winterhart-Weissgold Dorka-Dia
Tenyésztő: Csík Pál
Tulajdonos: Csík Pál
Tulajdonos lakcíme: 5100 Jászberény, Ifjúság u. 10.

HD: A
LPN: N/N
Marmagasság: 71 cm
Törzshosszúság: 78 cm
Mellkasmélység: 33 cm
Mellkasszélesség: 21 cm
Mellkas kerület: 92 cm

Részletes leíró bírálat:
Szűk két éves, igen jó arányokkal rendelkező, kiváló kondícióban felvezetett, igen jó típusú,
kifejlett szuka.
Szép szukás fej, kissé áttört maszk, középbarna szemek, korrekt fülek, közepesen pigmentált
ajakszélek, korrekt komplett fogazat.
Elegáns nyak és hátvonal, egyenes hát, korrekt far és farok.
Jól fejlett mellkasmélység, előmell még fejlődésben.
Korrekt végtagállás és szögellések, kiváló alsó vonal.
Kitűnő szín, típusos, jól ápolt szőrzet.
Lendületes, szabályos mozgás, korrekt faroktartással.
Kiegyensúlyozott viselkedés.

A tenyésztéskor ajánlottan figyelembeveendő előírások:
-

A tenyésztéskor kötelezően figyelembeveendő előírások:
-

Minősítés: KITŰNŐ - TENYÉSZTÉSRE JAVASOLT
dátum: 2017.07.01.

bíró aláírása
p.h.

tenyésztési bizottsági tag aláírása

