
 

TENYÉSZVIZSGA-ÉRTÉKELŐ LAP 

LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (LEOE) 

1. A MAGATARTÁS MEGÍTÉLÉSE / WESENVIZSGÁLATI RÉSZ  

 

Kutya neve: Bijou Klara vom Schwanter Schloß 

 

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: 2019.01.13.  bíró aláírása   tenyésztési bizottsági tag aláírása

  p.h.  Petrás Antal   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: Bijou Klara vom Schwanter Schloß   HD: A1 

Születési ideje: 2012.06.21.      LPN: N/N 

Chipszáma: 276098200000596 

Apja: Forest Leo vom Jerichower Land    Marmagasság: 73 cm 

Anyja: Klara Itsme aus dem Sumpfloch    Törzshosszúság: 80 cm 

Tenyésztő: Christel und Rainer Dusse    Mellkasmélység: 31 cm 

Tulajdonos: Antje Renate Hudy     Mellkasszélesség: 21 cm 

Tulajdonos lakcíme: 6765 Csengele, Tanya 536.   Mellkas kerület: 90 cm 

   

Részletes leíró bírálat: 

 

6,5 éves, bő középméretű, középerős csontozatú, korrekt testarányokkal rendelkező kifejlett 

szuka, jó kondícióban. Szukás fej, kissé hosszabb arcorri rész, kissé világosabb szemek, kk 

fogazat, kissé világosabb ajakpigment, korrekt fülek. 

Elegáns nyak, korrekt hát, kissé rövid, csapott far, korrekt hosszúságú farok. Jó 

mellkasmélység, mellkas lehetne szélesebb. Jó alsó vonal. Kissé kifelé forduló mellső 

végtagok, és korrekt mellső szögellés, hátulsó végtagok kissé meredek szögellésűek. 

Jó lendületű szabályos mozgás, korrekt faroktartás. Középhosszú, jól ápolt, vörösesbarna 

szőrzet sok fekete szőrvéggel. Magabiztos, figyelmes viselkedés. 

 

6,5 jährige, gut mittelgrosse, voll entwickelte Hündin mit mittelstarkem Knochenbau, 

korrekter Körperproportionen, in guter Kondition vorgeführt. 

Schöner Hündinkopf mit etwas längerer Nasenrücken, etwas hellere Augen, korrekt 

komplettes Gebiss, etwas rosa in der Lefzenpigment (altersbedingt), korrekte Ohren. 

Eleganter Hals, korrekte Rückenlinie, etwas kurze, abfallende Kruppe, Rute von guter Länge. 

Gute Brusttiefe, könnte mehr Brustbreite haben. Gute untere Linie. Etwas nach aussen 

drehende Vorderpfoten, korrekte Vorderhandwinkelungen, die Winkelungen der Hinterhand 

sind etwas steif. 

Gute Bewegung mit viel Schub, korrekte Rutenhaltung. Mittellanges, gut gepflegtes 

rotbraunes Haarkleid mit vielen schwarzen Haarspitzen. Selbstsicheres, aufmerksames 

Verhalten. 

 

A tenyésztéskor ajánlottan figyelembeveendő előírások / empfohlene Massnahmen: 

Tenyészpartner lehetőleg ne sok sötét szőrvéggel. 

Zuchtpartner soll nicht viele schwarze Haarspitzen haben. 

 

A tenyésztéskor kötelezően figyelembeveendő előírások / obligatorische Massnahmen: 

- 

 

Küllemi minősítés / Exteriur: KITŰNŐ / VORZÜGLICH 

Tenyészthetőségi minősítés: TENYÉSZTHETŐ / zur Zucht zugelassen 

Tenyészthetőség induló dátuma / Zuchttauglich ab: 2019.01.13. 

 

dátum: 2019.01.13.  bíró aláírása   tenyésztési bizottsági tag aláírása 

 

    Kerekes Mária    dr. Fikó Fruzsina p.h. 


