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A kiállítás helyszíne / Ausstellungplatz / place of the show

Károlyi kastély / Schloss / Castle
8052 Fehérvárcsurgó Pető� utca 2.
Magyarország / Ungarn / Hungary
GPS: 47°17'12.31" N / 18°15'58.13" E
Bővebb információ / Weitere Informationen / more informations : www.hdk.hu

Bírók / Richters / Judges

Hans Wiblishauser (D), Dr. Pierluigi Pezzano (I), Thomas Becht (D),
Helmut Redtenbacher (SA), Dohóczki Tamás (H), Szokol Erika (H)

Program / Programm / Program

Péntek / Freitag / Friday 26.08.2011

09:00  A hivatalos küldöttek fogadása / Empfang den o�ziellen Delegationen / o�cial delegation’s welcome (Károlyi    
 kastély – Fehérvárcsurgó)
10:00  IDC Kongresszus / IDC Kongress / IDC Congress (Károlyi kastély – Fehérvárcsurgó)
13:30  Ebéd az IDC elnökségének, képviselőinek és bíráinak részvételével / Mittagessen des IDC Vorstandes, Richtern und Delegierten /  
 lunch for the IDC directorship, judges and delegates
16:00  Program az IDC elnökségének, képviselőinek és bíráinak / Programm für die IDC Vorstanden, Richtern und  Delegierten / 
 program for the IDC directorship, judges and delegates
20.00  Vacsora az IDC elnökségének, képviselőinek és bíráinak részvételével / Abendessen des IDC Vorstandes, Richtern und Delegierten /  
 dinner for the IDC directorship, judges and delegates

Szombat / Samstag / Saturday 27.08.2011

07:00  A kutyák belépése / Einlass der Hunde / entrance of the dogs
09:30  Az IDC világkiállítás megnyitója. A kiállítást megnyitja Korózs András, a MEOE elnöke és Hans Wiblishauser úr, az    
 IDC elnöke / Erö�nung der IDC mit dem Präsident von MEOE Hrn. András Korózs und mit dem Präsident von IDC Hrn. Hans   
 Wiblishauser / opening of IDC by the president of the MEOE Mr. András Korózs and by the president of he IDC Mr. Hans   
 Wiblishauser.
10:00  Bírálatok kezdete / Beginn des Richtens / begining of the judging (bébi, kölyök, �atal osztály / Baby, Jüngsten,    
 Jugendklasse / baby, puppy, youth class)
12:30  Ebédszünet / Mittagspause / lunch break
 Kutyás bemutató / Hunde Vorführungen / dog performance
14:00  A bírálatok folytatása / Fortsetzung des Richtens / judging goes on
16:00  A bébi és kölyök osztály győzteseinek kiválasztása / Siegerehrung den Klassen Baby und Jüngsten / selection of    
 the winners in baby and puppy class
20:00  IDC Gála / IDC Gala / IDC gala (Károlyi kastély – Fehérvárcsurgó)

Vasárnap / Sonntag / Sunday 28.08.2011

07.00  A kutyák belépése / Einlass der Hunde / entrance of the dogs
08:40  Megnyitó
09:00  A bírálatok kezdete / Beginn des Richtens / begining of the judging (növendék, nyílt, munka, champion osztály /    
 Zwischen, O�ene, Gebrauchs und Sieger Klasse / intermediate, open, working, champion classes)
12:30  Ebédszünet / Mittagspause / lunch break
 Kutyás bemutató / Hunde Vorführungen / dog performance
14:00  A bírálatok folytatása / Fortsetzung des Richtens / judging goes on
16:00  A győztesek kiválasztása / Finale mit Siegerehrung / �nale with the selection of the winners

Nevezési feltételek / Ausstellungsbedingungen / show conditions

A kiállításra kizárólag az FCI által elismert származási lappal rendelkező 3 hónapos kort betöltött kutya nevezhető be. Külföldről 
származó magyar tulajdonban lévő kutya kizárólag a MEOE által honosított származási lappal nevezhető be. A kutya tulajdonosa a 
nevezési határidő lejártáig (beérkezés dátuma) jogosult a kutyát benevezni. Helyszíni és pótnevezésre nincs mód. Nevezési díjat 
nem térítünk vissza. A nevezéshez minden esetben csatolni kell a származási lap másolatát, a nevezési díj nevezési határidőig 
történő be�zetésének igazolását, a munkaosztályba történő nevezéshez a munkavizsga letétét igazoló, az FCI által elfogadott 
bizonyítvány másolatát, a champion osztályba történő nevezéshez az előírt champion igazolás (nemzeti champion bizonyítvány 
vagy nemzeti szépség champion bizonyítvány). 
A benevezett kutyának érvényes veszettség oltással kell rendelkeznie (az oltás időpontja nem lehet egy évnél régebbi és 30 napnál 
korábbi). 

Der genannte Hund ist von mir unter Einhaltung der Ausstellungsordnung gemeldet. Er wird von mir oder einem Beauftragten 
eingeliefert und vorgeführt. Ich erkläre, dass ich von FCI – Veranstaltungen nicht ausgeschlossen und kein Mitglied einen Sezession-
svereins bin. Ich verp�ichte mich die Anweisungen Folge zu leisten und die Gebühr von der Schau einzubezahlen. Nur Hunde mit 
Prüfungen, welche in der FCI anerkannt werden, können in der Gebrauchshunde Klasse gemeldet werden (Photokopie der 
Prüfungsbestätigung beifügen). Für die Champion Klasse müssen die anerkannten Siegertitel vorgelegt werden. Die Hunde müssen 
ein Tollwutzzeugnis vorweisen, nicht unter 30 Tagen und nicht älter als ein Jahr. 

I hereby register the above mentioned dog and I declare to accept all regulations of the show. The dog will be shown by myself or 
by my delegate. I will follow all the relative instructions and I will pay all entry fees before the show. For dogs registered in champion 
or working class please enclose o�cial awad (photocopy). Only dogs vaccinated against rabies are admitted for which a certi�cate 
is compulsory. 

Nevezési cím / Meldeadresse / entry adress

Tamás Dohóczki – H-2094 Nagykovácsi Semmelweis utca 30. 
Fax: 00 36 26 389 275 E-mail: dohoczki@t-online.hu
Információk / Informationen / information:
Tamás Dohóczki 00 36 20 9569 316 (Deutsch)
Erika Szokol 00 36 70 4552 207 (English)

Bezahlung / payment

Die Gebühren müssen ganzheitlich auf unserem Konto eingehen, sonst wird die Meldung nicht anerkannt. Keine andere Zahlungs-
form wird Akzeptiert! Bei einer Überweisung bitte die Name des Hundes oder Eigentümers unbedingt markieren!

The entry fees must arrive complete or the entry from will be not accepted. The payment must be arrive before the close of the 
entries, without it the dog can not be in the cataloge. Any other kind of payment will be not accepted! By the transfer please neces-
sarily mark the name of the dog or the owner!

Einzahlungen aussschliesslich auf das Konto / payment only to the next account:
Dohóczki Tamás
IBAN: HU54 1177 5025 2712 6884 0000 0000
Swift /BIC/: OTPVHUHB
OTP Bank H-1027 Budapest Margit körút 8-10

Meldegebühren / entry fees

Klasse / Class  1. Meldeschluss 2. Meldeschluss   
  1st deadline 2nd deadline
  (10. July 2011) (08. August 2011)
 
Baby / baby 3-6 Monate / months EUR 50 EUR 65
Jüngsten / puppy 6-9 Monate / months EUR 50 EUR 65
Jugend / youth 9-18 Monate / months EUR 65 EUR 80
Zwischen / intermediate 15-24 Monate / months EUR 65 EUR 80
O�ene / open ab/from 15 Monate / months EUR 65 EUR 80
Gebrauchshunde / working ab/from 15 Monate / months EUR 65 EUR 80
Sieger / Champion ab/from 15 Monate / months EUR 65 EUR 80
Ehren / honour Int. Champion EUR 65 EUR 80
Veteranen / veteran ab 7 Jahren / from 7 years EUR 65 EUR 80
Zuchtgruppe / breeders group 3 Hunde / 3 dogs EUR 50 EUR 65
Paar / couple  EUR 50 EUR 65
Nachzucht / progeny group  EUR 50 EUR 65
Gala Abend pro Person / gala dinner pro person   EUR 55
Autoparkplatz / parking fees for cars   EUR 7 Tag/day
Caravanparkplatz / parking fees for caravans   EUR 12 Tag/day
Busparkplatz / parking fees for bus   EUR 20 Tag/day
Mittagessen für Delegierten / lunch for delegates   EUR 30
Abendessen für Delegierten / dinner for delegates   EUR 30

Färbige Seite A5 / color site A5  EUR 100 /Akció!/Aktion/Action

Werbung im Katalog / Advertisement in catalog

sponsors

Viking
Hotel***

Hotel 
Magyar
Király****

www.magyarkiraly.hu 

H-8000 Székesfehérvár, Fő utca 10.
Tel.: +36-22-311-262 Fax: +36-22-327-788 
Mob.: +36-30-412-42-44  e-mail: sales@magyarkiraly.hu

2484 Agárd, Gallér u.2.
Tel.: +36-22-370-287 Fax: +36-22-370-550
e-mail: vikinghotelagard@t-online.hu

1 ágyas szoba Welness használattal reggelivel 90 Euro /éj
2 ágyas szoba Welness használattal reggelivel 100 Euro/ éj
Kutya: 20 Euro

Szobaáraink ÁFÁ-val + kutyával
1 ágyas szoba: 45Euro/éj
2 ágyas szoba 2 fö részére: 50 Euro/éj
3 ágyas szoba 3 fö részére: 65 Euro/éj
4 ágyas szoba 4 fö részére: 80 Euro/éj



A kiállítás helyszíne / Ausstellungplatz / place of the show

Károlyi kastély / Schloss / Castle
8052 Fehérvárcsurgó Pető� utca 2.
Magyarország / Ungarn / Hungary
GPS: 47°17'12.31" N / 18°15'58.13" E
Bővebb információ / Weitere Informationen / more informations : www.hdk.hu

Bírók / Richters / Judges

Hans Wiblishauser (D), Dr. Pierluigi Pezzano (I), Thomas Becht (D),
Helmut Redtenbacher (SA), Dohóczki Tamás (H), Szokol Erika (H)

Program / Programm / Program

Péntek / Freitag / Friday 26.08.2011

09:00  A hivatalos küldöttek fogadása / Empfang den o�ziellen Delegationen / o�cial delegation’s welcome (Károlyi    
 kastély – Fehérvárcsurgó)
10:00  IDC Kongresszus / IDC Kongress / IDC Congress (Károlyi kastély – Fehérvárcsurgó)
13:30  Ebéd az IDC elnökségének, képviselőinek és bíráinak részvételével / Mittagessen des IDC Vorstandes, Richtern und Delegierten /  
 lunch for the IDC directorship, judges and delegates
16:00  Program az IDC elnökségének, képviselőinek és bíráinak / Programm für die IDC Vorstanden, Richtern und  Delegierten / 
 program for the IDC directorship, judges and delegates
20.00  Vacsora az IDC elnökségének, képviselőinek és bíráinak részvételével / Abendessen des IDC Vorstandes, Richtern und Delegierten /  
 dinner for the IDC directorship, judges and delegates

Szombat / Samstag / Saturday 27.08.2011

07:00  A kutyák belépése / Einlass der Hunde / entrance of the dogs
09:30  Az IDC világkiállítás megnyitója. A kiállítást megnyitja Korózs András, a MEOE elnöke és Hans Wiblishauser úr, az    
 IDC elnöke / Erö�nung der IDC mit dem Präsident von MEOE Hrn. András Korózs und mit dem Präsident von IDC Hrn. Hans   
 Wiblishauser / opening of IDC by the president of the MEOE Mr. András Korózs and by the president of he IDC Mr. Hans   
 Wiblishauser.
10:00  Bírálatok kezdete / Beginn des Richtens / begining of the judging (bébi, kölyök, �atal osztály / Baby, Jüngsten,    
 Jugendklasse / baby, puppy, youth class)
12:30  Ebédszünet / Mittagspause / lunch break
 Kutyás bemutató / Hunde Vorführungen / dog performance
14:00  A bírálatok folytatása / Fortsetzung des Richtens / judging goes on
16:00  A bébi és kölyök osztály győzteseinek kiválasztása / Siegerehrung den Klassen Baby und Jüngsten / selection of    
 the winners in baby and puppy class
20:00  IDC Gála / IDC Gala / IDC gala (Károlyi kastély – Fehérvárcsurgó)

Vasárnap / Sonntag / Sunday 28.08.2011

07.00  A kutyák belépése / Einlass der Hunde / entrance of the dogs
08:40  Megnyitó
09:00  A bírálatok kezdete / Beginn des Richtens / begining of the judging (növendék, nyílt, munka, champion osztály /    
 Zwischen, O�ene, Gebrauchs und Sieger Klasse / intermediate, open, working, champion classes)
12:30  Ebédszünet / Mittagspause / lunch break
 Kutyás bemutató / Hunde Vorführungen / dog performance
14:00  A bírálatok folytatása / Fortsetzung des Richtens / judging goes on
16:00  A győztesek kiválasztása / Finale mit Siegerehrung / �nale with the selection of the winners

Nevezési feltételek / Ausstellungsbedingungen / show conditions

A kiállításra kizárólag az FCI által elismert származási lappal rendelkező 3 hónapos kort betöltött kutya nevezhető be. Külföldről 
származó magyar tulajdonban lévő kutya kizárólag a MEOE által honosított származási lappal nevezhető be. A kutya tulajdonosa a 
nevezési határidő lejártáig (beérkezés dátuma) jogosult a kutyát benevezni. Helyszíni és pótnevezésre nincs mód. Nevezési díjat 
nem térítünk vissza. A nevezéshez minden esetben csatolni kell a származási lap másolatát, a nevezési díj nevezési határidőig 
történő be�zetésének igazolását, a munkaosztályba történő nevezéshez a munkavizsga letétét igazoló, az FCI által elfogadott 
bizonyítvány másolatát, a champion osztályba történő nevezéshez az előírt champion igazolás (nemzeti champion bizonyítvány 
vagy nemzeti szépség champion bizonyítvány). 
A benevezett kutyának érvényes veszettség oltással kell rendelkeznie (az oltás időpontja nem lehet egy évnél régebbi és 30 napnál 
korábbi). 

Der genannte Hund ist von mir unter Einhaltung der Ausstellungsordnung gemeldet. Er wird von mir oder einem Beauftragten 
eingeliefert und vorgeführt. Ich erkläre, dass ich von FCI – Veranstaltungen nicht ausgeschlossen und kein Mitglied einen Sezession-
svereins bin. Ich verp�ichte mich die Anweisungen Folge zu leisten und die Gebühr von der Schau einzubezahlen. Nur Hunde mit 
Prüfungen, welche in der FCI anerkannt werden, können in der Gebrauchshunde Klasse gemeldet werden (Photokopie der 
Prüfungsbestätigung beifügen). Für die Champion Klasse müssen die anerkannten Siegertitel vorgelegt werden. Die Hunde müssen 
ein Tollwutzzeugnis vorweisen, nicht unter 30 Tagen und nicht älter als ein Jahr. 

I hereby register the above mentioned dog and I declare to accept all regulations of the show. The dog will be shown by myself or 
by my delegate. I will follow all the relative instructions and I will pay all entry fees before the show. For dogs registered in champion 
or working class please enclose o�cial awad (photocopy). Only dogs vaccinated against rabies are admitted for which a certi�cate 
is compulsory. 

Nevezési cím / Meldeadresse / entry adress

Tamás Dohóczki – H-2094 Nagykovácsi Semmelweis utca 30. 
Fax: 00 36 26 389 275 E-mail: dohoczki@t-online.hu
Információk / Informationen / information:
Tamás Dohóczki 00 36 20 9569 316 (Deutsch)
Erika Szokol 00 36 70 4552 207 (English)

Bezahlung / payment

Die Gebühren müssen ganzheitlich auf unserem Konto eingehen, sonst wird die Meldung nicht anerkannt. Keine andere Zahlungs-
form wird Akzeptiert! Bei einer Überweisung bitte die Name des Hundes oder Eigentümers unbedingt markieren!

The entry fees must arrive complete or the entry from will be not accepted. The payment must be arrive before the close of the 
entries, without it the dog can not be in the cataloge. Any other kind of payment will be not accepted! By the transfer please neces-
sarily mark the name of the dog or the owner!

Einzahlungen aussschliesslich auf das Konto / payment only to the next account:
Dohóczki Tamás
IBAN: HU54 1177 5025 2712 6884 0000 0000
Swift /BIC/: OTPVHUHB
OTP Bank H-1027 Budapest Margit körút 8-10

Meldegebühren / entry fees

Klasse / Class  1. Meldeschluss 2. Meldeschluss   
  1st deadline 2nd deadline
  (10. July 2011) (08. August 2011)
 
Baby / baby 3-6 Monate / months EUR 50 EUR 65
Jüngsten / puppy 6-9 Monate / months EUR 50 EUR 65
Jugend / youth 9-18 Monate / months EUR 65 EUR 80
Zwischen / intermediate 15-24 Monate / months EUR 65 EUR 80
O�ene / open ab/from 15 Monate / months EUR 65 EUR 80
Gebrauchshunde / working ab/from 15 Monate / months EUR 65 EUR 80
Sieger / Champion ab/from 15 Monate / months EUR 65 EUR 80
Ehren / honour Int. Champion EUR 65 EUR 80
Veteranen / veteran ab 7 Jahren / from 7 years EUR 65 EUR 80
Zuchtgruppe / breeders group 3 Hunde / 3 dogs EUR 50 EUR 65
Paar / couple  EUR 50 EUR 65
Nachzucht / progeny group  EUR 50 EUR 65
Gala Abend pro Person / gala dinner pro person   EUR 55
Autoparkplatz / parking fees for cars   EUR 7 Tag/day
Caravanparkplatz / parking fees for caravans   EUR 12 Tag/day
Busparkplatz / parking fees for bus   EUR 20 Tag/day
Mittagessen für Delegierten / lunch for delegates   EUR 30
Abendessen für Delegierten / dinner for delegates   EUR 30

Färbige Seite A5 / color site A5  EUR 100 /Akció!/Aktion/Action

Werbung im Katalog / Advertisement in catalog

sponsors

Viking
Hotel***

Hotel 
Magyar
Király****

www.magyarkiraly.hu 

H-8000 Székesfehérvár, Fő utca 10.
Tel.: +36-22-311-262 Fax: +36-22-327-788 
Mob.: +36-30-412-42-44  e-mail: sales@magyarkiraly.hu

2484 Agárd, Gallér u.2.
Tel.: +36-22-370-287 Fax: +36-22-370-550
e-mail: vikinghotelagard@t-online.hu

1 ágyas szoba Welness használattal reggelivel 90 Euro /éj
2 ágyas szoba Welness használattal reggelivel 100 Euro/ éj
Kutya: 20 Euro

Szobaáraink ÁFÁ-val + kutyával
1 ágyas szoba: 45Euro/éj
2 ágyas szoba 2 fö részére: 50 Euro/éj
3 ágyas szoba 3 fö részére: 65 Euro/éj
4 ágyas szoba 4 fö részére: 80 Euro/éj


