
        
 

A MEOE – Francia Pásztorkutya Klub szervezésében óriási bulira kerül sor 
– a Budapesti VILÁGKIÁLLÍTÁSsal egyidőben 2013. május 16-18. között, a Világkiállítással szoros 

összefüggésben, a Budapesti CACIB és a Világkiállítás által keretbe foglalt  

Francia Pásztorkutya rendezvénysorozat, 

mely a következőkből áll: 

2013.05.15. 

Budapest CACIB 
Helyszín: Budapest, Hungexpo 

Bírók: 

Berger de Beauce Jean-Jacques Dupas (F) 

Berger de Brie, 

Berger de Picardie, 

Bouvier des Ardennes 

Christian Eymar-Dauphin (F) 

Berger des Pyrenées á face rase, 

Berger des Pyrenées á poil long 

Petru Muntean (RO) 

Bouvier des Flandres Dr. Miklós Levente (H) 

Chien de Montagne des Pyrenées Károly Tamás (H) 
További információ: http://www.wds2013.hu  

 

2013.05.16. 

Terelő munkavizsga (HWT-T) és Terelő 
ösztönpróba 

Helyszín: Portelek, Szarvas Tanya 

Bíró: Pischoff Ferenc (H) 

Nevezés: e-mailban a nevezes@franciapasztor.hu címen, online nevezéssel, vagy a nevezési lapon 

2013.05.17. 

Őrző-Védő szeminárium 
Helyszín: Budapest, Csepeli KKI 

Előadó: Tóth Zsolt (SK) 
A programhoz csatlakozhat a nevezési lapon 

 

Világkiállítás a II. fajtacsoport  
(Chien de Montagne des Pyrenées) számára 

Helyszín: Budapest, Hungexpo 

Bíró: Alexey Belkin (RUS) 
További információ: http://www.wds2013.hu 



2013.05.18. 

Francia Pásztorkutya Klubkiállítás 
Helyszín: Dunakeszi, Kutyavarázs KKI 

Bírók: 

Berger de Brie Hervé Blasselle (F) 

Berger de Beauce, 

Berger de Picardie, 

Berger des Pyrenées á face rase, 

Berger des Pyrenées á poil long, 

Bouvier des Ardennes, 

Bouvier des Flandres, 

Chien de Montagne des Pyrenées 

Jean-Paul Kerihuel (F) 

nevezhető fajták: Berger de Beauce, Berger de Brie, Berger de Picardie, Berger des Pyrénées á face rase, Berger des Pyrénées á poil long, 

Bouvier des Ardennes, Bouvier des Flandres & Chien de Montagne des Pyrénées 

 

Nevezési határidő: 2013. április 21.  
online nevezés: www.franciapasztor.hu        Belépés         Rendezvények  

Nevezés e-mailban: nevezes@franciapasztor.hu 

Nevezés postán: Oldal Annamária, 1203 Budapest Pázsitos sétány 8. VII./45. 

Nevezési lap: www.franciapasztor.hu/foto/Nevezesi%20felhivasok/nevlap2013.pdf   info: info@franciapasztor.hu  

www.franciapasztor.hu 

Nevezési díj Klubkiállítás 04.24. 

Első kutya 4500 Ft / 40 € 
Minden további eb (katalógus nélkül) 4000 Ft / 35 € 
Baby, Kölyök & Hobby* osztály 3000 Ft / 25 € 
Veterán & Honour** osztály 0 

Nem MEOE-tagok a forintban feltüntetett díj kétszeresét kötelesek megfizetni. Baby, fiatal és veterán osztályos kutyák nem nevezhetők első kutyaként.  

Baby osztály 3-6 hónap, kölyök osztály 6-9 hónap, fiatal osztály 9-18 hónap, növendék osztály 15-24 hónap, nyílt osztály 15 hónaptól, munka osztály 15 hónaptól FCI munkavizsga 

bizonyítvánnyal, Champion & Honour osztály 15 hónaptól nemzeti v. nemzetközi felnőtt szépség Champion oklevéllel. Honour osztályba nevezett kutyák nem konkurálnak a CAC 

címért, de részt vehetnek a fajtagyőztes kompetenciában és a BIS programban. Hobby osztály 15 hónaptól, bármilyen fajtatiszta francia pásztorkutya (származási lap nélkül is) 

nevezhető. Hobby osztályban ivartalanított ebek is indulhatnak. A Hobby osztályos eb a HPJ, CAC, HFGY címekért nem konkurál. 

Veterán osztály betöltött 8. életévtől. 

 

Bank számlaszám: Budapest Bank 10102237-15251900-01001007 

külföldről: SWIFT: BUDAHUHB IBAN: HU96 10102237-15251900-01001007 

Az átutalási nyomtatványra kérjük felírni a tulajdonos és az eb nevét. 

A nevezéshez szükséges: hiánytalanul kitöltött nevezési lap, származási lap másolata (mindkét oldal), nevezési díj befizetésének igazolása, 

MEOE-tagsági száma. A Champion, Honour és munka osztályba nevezett kutyák a vizsgabizonyítvány, illetve oklevél másolatának hiányában 

nyílt osztályba kerülnek átsorolásra. Az eb tulajdonosa a nevezési lap elküldésével kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére és az 

FRPK kiállítási szabályzatának betartására, aminek alapján a kiállítás megrendezésre kerül. A kiállításra belépő kutyáknak érvényes veszettség 

elleni oltással kell rendelkezniük. 

A MEOE engedélyével a 2013-as Klubkiállításon, amennyiben a Briard, illetve a Beauceron fajtáknál a nevezési létszám eléri az 

50 nevezett kutyát, a CAC címet színenként lehet megszerezni, így nemenként 8 db CAC cím kerül kiosztásra!!! 

 

A kiállítás után Városnézés 

Bemutatjuk Budapestet 
 

A programhoz csatlakozhat a nevezési lapon 

 



2013.05.19. 

Világkiállítás az I. fajtacsoport számára 
Helyszín: Budapest, Hungexpo 

Bírók: 

Berger de Beauce Jörgen Hindse (DK) 

Berger de Brie  Adult classes + BOB: Sylvie Desserne (F) 

 Baby, Puppy,Junior, Veteran Classes Gröschl Ferenc (H) 

Berger de Picardie, 

Bouvier des Ardennes 

Gellén Tibor (H) 

Berger des Pyrenées á face rase, 

Berger des Pyrenées á poil long 

Norman Deschuymere (B) 

Bouvier des Flandres Petru Muntean (RO) 
További információ: http://www.wds2013.hu  

 

 

Az a kutya, aki a Budapest CACIB-on és a Világkiállításon is megszerzi a CAC címet, és rendelkezik munkavizsga 

bizonyítvánnyal, megkaphatja a  

Hungária Champion 
címet 

*A Chien de Montagne des Pyrenées fajta számára a munkavizsga bizonyítvány nem kötelező. 

** A munkavizsga bizonyítvány megszerezhető az FRPK 2013.05.16-án Portelken szervezett munkavizsgáján is. 

*** A Hungária Champion bizonyítvány kérelem beadható a Világkiállításon a kiállítási irodán, vagy a Világkiállítást követő egy 

 hónapon belül postai levélben. 

A cím megszerzéséhez egyébként 3 CAC cím, és a munkavizsga bizonyítvány (munkavizsgára nem kötelezett fajták esetén 4 CAC 

cím), valamint 1 év és 1 nap szükséges az első és az utolsó CAC cím között 

 

Az a kutya, aki a Budapest CACIB-on, a Klubkiállításon és a Világkiállításon is megszerzi a CAC címet, megkaphatja a  

Hungária Show Champion 
címet 

A cím megszerzéséhez egyébként 6 CAC cím, valamint 

1 év és 1 nap szükséges az első és az utolsó CAC cím között 

A világkiállításon akár mindkét champion címet is megszerezheti alig 1 hét alatt. 

A champion címek kiváltása MEOE tagok számára 5 000 Ft 

Nem MEOE tagok számára 10 000 Ft 

 


