
 

FIATALKUTYA-ÉRTÉKELŐ LAP 

LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (LEOE) 

1. A MAGATARTÁS MEGÍTÉLÉSE / WESENVIZSGÁLATI RÉSZ  

 

Kutya neve: Perle des Lebens Becky 

 

VIZSGARÉSZ 

 

MEGFELELT / pontozás NEM FELELT MEG / pontozás 

a. A kutya viselkedése idegennel 

szemben, magára hagyva 

 

10  

b. A kutya viselkedése ellenkező 

nemű kutyával szemben 

 

10  

c. A kutya viselkedése 

testméreteinek felvétele közben 

 

10  

d. Viselkedés embercsoportban 

 

10  

e. Viselkedés egy személyek által 

képzett folyosóban 

 

10  

f. Viselkedés egy személyek által 

képzett folyosóban, hanghatással 

 

10  

g. Ragaszkodás 

 

10  

h. Ernyő-teszt 

 

10  

i. Reakció hanghatásra 

 

10  

j. Autós teszt 

 

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: 2020.07.05.  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: Perle des Lebens Becky     HD: n/a 

Születési ideje: 2017.04.28.      LPN: n/a 

Chipszáma: 953000010304262 

Apja: Azur von Altleo      Marmagasság: 69 cm 

Anyja: Luca-Guard Empress Susanne    Törzshosszúság: 77 cm 

Tenyésztő: Ambrus Éva      Mellkasmélység: 31 cm 

Tulajdonos: Dr. Hegyesi Hargita     Mellkasszélesség: 24 cm 

Tulajdonos lakcíme: 2049 Diósd, Varjú utca 25-27.   Mellkas kerület: 97 cm 

 

 

Részletes leíró bírálat: 

3 éves, középméretű, középerős csontozatú, túlkondícióban bemutatott, ezért kissé rövid 

benyomást keltő, kifejlett szuka. Szép, szukás fej, mindazonáltal a stop lehetne 

kidolgozottabb. Kissé kerek metszésű, világosabb szemek. Teljes fekete maszk. Feszes ajkak. 

KK fogazat. Kicsit kisebb méretű, magasan tűzött, de korrekten hordott fülek. Igen erős, kissé 

rövid nyak. Egyenes, feszes hát. Korrekt far és farok. Jól fejlett mellkas. Korrekt alsóvonal. 

Elöl párhuzamos végtagállás és korrekt szögellések. Kissé kifelé forduló hátulsó mancsok. 

Kissé meredek csánk és térdszögellés. Jó lendületű, szabályos mozgás, korrekt faroktartással. 

Erősen javasolt 4-5 kg fogyás. Középhosszú, vörösesbarna, jól ápolt szőrzet, sok aljszőrrel. 

Figyelmes, barátságos viselkedés. 

 

 

 

 

 

Javaslatok: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küllemi minősítés: KITŰNŐ 

Fiatalkutya vizsgaminősítés: MEGFELELT 

 

dátum: 2020.07.05.  bíró aláírása   tenyésztési bizottsági tag aláírása 

    Kerekes Mária  dr. Fikó Fruzsina 

     p.h. 


