FIATALKUTYA-ÉRTÉKELŐ LAP
LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (LEOE)
1. A MAGATARTÁS MEGÍTÉLÉSE / WESENVIZSGÁLATI RÉSZ
Kutya neve: C-Sir Henry
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: 2019.01.13.
p.h.

bíró aláírása
Petrás Antal

tenyésztési bizottsági tag aláírása
Kerekes Mária

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: C-Sir Henry
Születési ideje: 2018.04.25.
Chipszáma: 900182001712160
Apja: Hungarian Pearl Barney
Anyja: Wespa z Leonkovho Raja
Tenyésztő: Hajdu Mihály
Tulajdonos: Antje Renate Hudy
Tulajdonos lakcíme: 6765 Csengele, Tanya 536.

HD: nincs
LPN: nincs
Marmagasság: 70 cm
Törzshosszúság: 77 cm
Mellkasmélység: 29 cm
Mellkasszélesség: 20 cm
Mellkas kerület: 88 cm

Részletes leíró bírálat:
8 hónapos, jól fejlett, középerős csontozatú, jó test- és fejarányokkal rendelkező, jó típusú
fiatal kan, még fejlődésben.
Szép, jó kifejezésű fej, sötétbarna szemek, jó maszk, korrekt fülek, teljes fogazat, jelenleg
harapófogó harapás. Jó nyak és hátvonal, korrekt far, életkorának megfelelően fejlett mellkas,
jó alsó vonal, korrekt hosszúságú farok. Lendületes, még kissé játékos mozgás. Nagyon szép
vörös szín, figyelmes, barátságos viselkedés.
8 Monate alter, gut entwickelter Jungrüde mit mittelstarkem Knochenbau, guten Kopf- und
Körperproportionen, von gutem Typ, noch in Entwicklung.
Schöner Kopf mit gutem Ausdruck, dunkelbraune Augen, gute Maske, korrekte Ohren, alle
Zähne vorhanden, zur Zeit Zangengebiss. Guter Hals und Rückenlinie, korrekte Kruppe und
korrekte Rute, Brust dem Alter entsprechend entwickelt, gute untere Linie, Rute von guter
Länge. Schwungvolle, noch verspielte Bewegung. Sehr schöne rote Farbe, aufmerksames,
freundliches Verhalten.

Junghundeprüfung bestanden
Eredményes fiatalkutya-vizsga

dátum: 2019.01.13..

bíró aláírása
Kerekes Mária

tenyésztési bizottsági tag aláírása
Dr. Fikó Fruzsina

p.h.

