
 

FIATALKUTYA-ÉRTÉKELŐ LAP 

LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (LEOE) 

1. A MAGATARTÁS MEGÍTÉLÉSE / WESENVIZSGÁLATI RÉSZ  

 

Kutya neve: Winterhart-Weissgold Mandie Minerva Mango 

 

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: 2020.01.19.  bíró aláírása   tenyésztési bizottsági tag aláírása

  p.h.  Petrás Antal   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 Mandie Minerva Mango HD: n/a 

Születési ideje: 2018.07.30.      LPN: n/a 

Chipszáma: 972274001194980 

Apja: Lejonvinden’s Fantastiska Ferdinand    Marmagasság: 68 cm 

Anyja: Winterhart-Weissgold Dorka-Dia    Törzshosszúság: 74 cm 

Tenyésztő: Csík Pál       Mellkasmélység: 32 cm 

Tulajdonos: Csík Pál       Mellkasszélesség: 24 cm 

Tulajdonos lakcíme: 5100 Jászberény, Ifjúság utca 10.  Mellkas kerület: 88 cm 

 

 

Részletes leíró bírálat: 

18 hónapos, kissé alacsonyabb termetű, jól fejlett, középerős csontozatú, túlkondícióban lévő, 

fiatal szuka. Jó testarányok. Szukához képest erős fej, jó fejarányok, kissé széles agykoponya. 

Kk fogazat. Jó ajkak, kiváló ajakpigment. Jó maszk. Középbarna, kissé mélyen és közel ülő, 

kerekebb szemek. Hátul tűzött, enyhén könnyű fülek, melyeket tud megfelelően tartani. Erős, 

feszes nyak. Jól izmolt mar, egyenes, feszes hát, korrekt far és farok. Életkorához képest igen 

jó mellkasmélység. Mellkasszélesség és előmell még fejlődésben. Korrekt alsóvonal. 

Harmonikus szögellések. Még kissé meredek felkar. Korrekt hátulsó szögellések. Elől enyhén 

szűk állás, kissé kifelé forduló mancsok. Meredek mellső lábtövek. Jobb mellső mancs 

deformált, kölyökkorában műtött, jelenleg erősen kifelé forduló, medvetalpú, nyitott mancs. 

Igen jó típusú, jól ápolt, dús, vörösesbarna szőrzet. A kutya a vizsga alkalmával határozottan 

sántít a jobb mellső lábára. Kiegyensúlyozott viselkedés. 

 

A vizsga alkalmával megállapítottuk, hogy a kutya jobb mellső mancsa deformált. A 

továbbiakban a LEOE Tenyésztési Bizottsága a MEOESZ küllembírói testületének és az 

MKOE-nek az állásfoglalását fogja kérni annak megállapításához, hogy a kutya tenyésztésbe 

kerülhet-e. Ha mindkét egyesület engedélyezi, sikeres tenyészvizsga és a megfelelő szűrési 

eredmények esetén egy alomra kaphat engedélyt. Annak felülvizsgálata után adott esetben 

további alom engedélyezhető. 

 

 

A tenyésztéskor ajánlottan figyelembeveendő előírások: 

 

 

 

 

A tenyésztéskor kötelezően figyelembeveendő előírások: 

 

 

 

Küllemi minősítés: minősítés nélkül  

Fiatalkutya vizsgaminősítés: a vizsga wesenvizsgálati részét sikeresen teljesítette 

 

dátum: 2020.01.19.  bíró aláírása   tenyésztési bizottsági tag aláírása 

    Kerekes Mária   dr. Fikó Fruzsina 

     p.h. 


