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A MAGYAR VIZSLÁK EURÓPA KUPÁJÁNAK SZABÁLYZATA
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ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
1.

“Magyar Vizslák Európa Kupája” “Magyar Vizsla European Field Trial
Championship” névvel egy nemzetközi versenyt alapítottak az alább felsorolt FCI
tagországok kennelklubjai által elismert rövid- és drótszőrű magyar vizsla
tenyésztői szervezetei. Ez a verseny két őszi nemzetközi field trialból, egy vízi
elhozásból és egy küllembírálatból áll speciálisan a rövid- és drótszőrű magyar
vizslák számára. A versenyt az FCI teljes jogú tagországainak vagy az FCI
szerződéses partnereinek, vagy az FCI-vel együttműködésben álló szervezeteknek
nemzeti magyar vizsla klubjai rendezik.

2.

Ezek a szabályok az alább felsorolt a versenyben résztvevő egyesületek
jóváhagyásával lettek kialakítva:
Vereins Ungarischer Vorstehhunde e.V. a Verband für das Deutsche Hundewesen
által elismert,
Klub zur Züchtung Ungarischer Vorstehhunde és Österreichischen Klub für
drahthaarige Ungarische Vorstehhunde az Österreichischer Kynologenverband
által elismert,
Belgian Magyar Vizsla Club az Union Royale Cynologique Saint Hubert által
elismert,
Dansk Vizsla Klub a Dansk Kennel Club által elismert,
Suomen Unkarinvizslat ry. a Suomen Kennelliitto által elismert,
Vizsla Club de France a Société Centrale Canine pour l’Amélioration des Races
de Chiens en France által elismert,
Magyar Vizsla Klub Egyesület és Magyarországi Drótszőrű Magyarvizsla
Tenyésztők Egyesülete a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek
Szövetsége által elismert,
Associazione Magyar Vizsla Club Italiano az Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana által elismert,
De Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden Vizsla a Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland által elismert,
Klub Chobatel’ov Maďarskýv Stavačov Slovaquie a Slovenska Kynologicka
Jednota et által elismert,
Klub chovatelů hrubosrstých a maďarshých ohařů a Ceskomoravská Unie által
elismert,
Nationalni Klub prordi Magyar Vizsla a Russian Kynological Fédération által
elismert,
Društvo Ljubiteljev Ptičarjev a Cynological association of Slovenia által elismert.

3. Ez a verseny minden évben egymást követő sorrendben a résztvevő klubok egyike
által kerül megrendezésre.
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A VERSENY CÉLJA

Az Európa Kupa célja az egészséges, küllemileg a fajta standardjának megfelelelő, a
fajtának stílusában eredményesen vadászó kutyák kiválasztása egy első rangú nemzetközi
versenyen. A kíváló vadász vérvonalak segítségével előmozdítani és népszerűsíteni a
magyar vizsla vadászati használatát, lehetőséget biztosítani vadászoknak és kutya
kedvelőknek, hogy egy nagy versenyen találkozhassanak, ezzel is serkenteni az
érdeklődést a magyar vizsla iránt, valamint népszerűsíteni magát a sportot.
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SZERVEZÉS
1.
A Szervező Bizottság felelős az Európa Kupa lebonyolításáért. Minden
szükséges intézkedést meg kell tennie azért, hogy a verseny rendben
lebonyolódjon.
2.
A Szervező Bizottság tagjai minden résztvevő ország vizsla klubjaiból
kerülnek ki. A Szervező Bizottság feladata, hogy ahol szükséges díjat állapítson
meg az Európa Kupa zökkenő mentes lebonyolítása érdekében.
3.
A Szervező Bizottság tagjait az elnöknek évente legalább egyszer össze
kell hívnia lehetőleg az Európa Kupa előtti estén. A meghívót a résztvevő klubok
hivatalos megbízottjainak kell küldeni. Minden hivatalos megbízott egy szavazattal
rendelkezik és a határozatokat többségi szavazatokkal döntik el. A Szervező
Bizottság tagjainak utazását és ellátását az az ország fedezi, amelyhez a tag tartozik.
4.
Szervező Bizottság kijelöli a rendező klubot minimum két évvel az Európa
Kupa előtt. A Szervező Bizottság csak olyan klubot jelölhet ki, melynél
meggyőződött arról, hogy a klubnak van elég rendezői képessége és gyakorlata egy
ilyan nagyszabású verseny lebonyolítására, valamint van megfelelelő terepe és
vadja a field trialhoz. A Szervező Bizottság jelöli ki a rendező klub számára a
verseny titkárát is abból a taglistából, amit a Szervező Bizottság már előzőleg
elfogadott.
5.
Minden évben a rendező klub állapítja meg a versenyzők nevezési díját,
amit a klubnak kell fizetni, úgy hogy az a verseny költségeit fedezze.
6.

A rendező klub jelöli ki a verseny bíróit.

7.
A rendező klub felelős azért, hogy minden a versenyhez lebonyolításához
szükséges feltétel meglegyen. Valamint külön felelős a következőkért is:
a. közölni a résztvevő klubokkal a verseny dátumát és helyét, kiküldeni a
meghívót minimum hat hónappal a verseny előtt;
b. időben kérelmezni a rendező klub országának kennelklubjánál a field
trial mindkét napjára a nemzeti CACT valamint az FCI nemzetközi CACIT díjait;
c.
8.

a bírók és egyéb tisztviselők elhelyezése.

A rendező klub adja ki a verseny hivatalos programját.
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9.

A verseny hivatalos programjában benne kell lennie a következőknek:
a. a nevezett kutya neve, fajtája, neme, születési dátuma, törzskönyvi
száma, tetoválási szám vagy microchip szám, az apa és anya neve;
b. a tulajdonos neve és címe, a tenyésztő és vezető neve;
c. a bírók neve;
d. a csapatvezetők neve.
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A VERSENY SZERKEZETE
1.
A verseny két nemzetközi őszi field trialból, egy vízi elhozásból és
küllembírálatból áll.
2.
A versenyt három napon szeptember, október vagy november hónapban
kell megtartani; field trial az első és harmadik napon, a vízi munka és a
küllembírálat a második napon.
3.
A CACT és a CACIT a rendező klub kennelklubja által kiadható mind a két
field trialon.
4.

A field trialok egyéni versenyek. Az összevetéseket párban bírálják.

5.
A field trialokat az FCI “International Field Trial Regulations” és “ Official
Rules and Bylaws for International Field Trials and International Hunting Tests for
Continental Pointers” szabályok szerint rendezik, különös hangsúllyal az Őszi field
trial szabályzatra, kivéve azon pontok, melyek ebben a szabályzatban ismertetnek.
6.
Mivel ez egy őszi field trial vadászszezonban, vadkeléskor puskából lövést
kell minden esetben leadni. Ha a vadat nem lövik meg vagy a helyi szabályok,
törvények miatt nem lehet meglőni, akkor minden kutyának garantálni kell a futam
végén a lőtt vad elhozását.
7.
A fent említett versenyek szabályzatával ellentétben a tüzelő szukák részt
vehetnek a versenyen, de az összevetésben nem, amennyiben a párjuk egy kan
kutya lenne.
8.
A vízi elhozáskor lőtt kacsát kell használni mély vízben. Itt a 13 paragrafus
2 bekezdése alkalmazandó.
9.
A küllembírálathoz a rövidszőrű és a drótszőrű magyar vizslák aktuális FCI
standardja használandó.
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A VAD
1.
A field trialokat szárnyas vad keresésére bírálják, amelyeket lehetőség
szerint vadmegállás után lelőnek. Pont szerezhető minden más vad megállásával
is, de a hibák nem számítanak csak , ha a vad űzéséről van szó. Egy versenyző
akkor érhet minősítést, ha a vizsla egy alkalommal pontot szerez szárnyas vadnál, a
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vadra a vadkeléskor lőttek és a kutya vadat apportirozott.. A vad lelövése
korlátozva lehet, feltéve, hogy azt a programban előre jelzik mert azt a nemzeti
szabályok előírják.
2.
A vízi elhozás lehetőleg vadkacsával történjen, ha ez nem lehetséges, akkor
a vadkacsához hasonló kinézetű tenyésztett kacsával.
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RÉSZTVÉTEL ÉS A NEMZETI CSAPATOK ÖSSZETÉTELE
1.
Minden résztvevő klub indíthat egy nemzeti csapatot csak rövidszőrű
magyar vizslákkal és /vagy egy nemzeti csapatot csak drótszőrű magyar vizslákkal
vagy egy vegyes csapatot mindkét fajtával. Minden csapatban maximum öt kutya
lehet.
2.
Azon országok vizslái ahol nincsenek hivatalos vizsla klubok is
nevezhetnek, ha a Szervező Bizottság elbírálása szerint a kutyák megfelelnek a
nevezési feltételeknek. Ezek a kutyák azonban csak egyéniben lesznek elbírálva. A
csapatversenyben nem vehetnek részt. A Szervező Bizottság feladata a vizsla klub
nélküli országok résztvevőinek számát szabályozni.
3.
Csak az FCI vagy az FCI-vel partneri viszonyban lévő országok
törzskönyvével rendelkező magyar vizslák vehetnek részt a versenyen.
4.
A vizslának minimum hat hónappal a verseny előtt regisztrálva kell lennie
annak az országnak a kennelklubjában amely ország színeiben a kutya versenyzik.
5.
A vizsla tulajdonosának minimum 12 hónappal a verseny előtt azon ország
állapolgárának vagy hivatalosan bejelentett lakósának kell lennie mely országnak a
színeiben versenyez.
6.
A vezetők, profi vagy amatőrök , más ország állampolgárai is lehetnek,
mint a csapat melyben részt vesznek, de csak egy országot képviselhetnek.
7.
A versenyen résztvevő csapatokat egy csapatkapitány képviseli. A
csapatkapitányt a csapat klubja írásban nevezi ki. Feladatuk a csapatot a versenyen
képviselni.
8.
A csapatkapitányoknak joguk van a csapatuk kutyáit a field trial
futamokban követni.
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NEVEZÉS
1.
Minden résztvevő klubnak kötelessége legkésőbb 3 hónappal a verseny
előtt a rendező klubnak jelenteni részvételi szándékát.
2.
A versenyző kluboknak minimum 10 nappal a verseny előtt le kell adniuk a
csapataik pontos adatait és a csapatkapitányok nevét a rendező klubnak.
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3.
A fent kijelentett nevezési határidő után nevezés vagy változtatás nem
fogadható el.
4.
Nevezést a rendező klub erre csinált nevezési lapján kell a rendező klubnak
benyújtani. A nevezés csak akkor lesz elfogadva, ha tartalmazza:
a. név, fajta, nem, születési dátum, törzskönyvi szám, tetoválás vagy
microchip szám
b. a kutya apja és anyja neve
c. a tulajdonos neve és címe, a tenyésztő és a vezető neve
d. a kutya oltási könyvének fénymásolata az érvényes veszettség elleni
oltásról
e. a kutya törzskönyvének másolata
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NEVEZÉSI DÍJ
Ahogy a nevezést beküldi a résztvevő klub kötelező a nevezési díjat kifizetni,
legkésőbb a verseny első napján a névsorolvasásnál.
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A KUTYÁK CSOPORTBA OSZTÁSA, BÍRÓK ÉS TERÜLETEK
1. A field trial résztvevőinek csoportokba sorolása az első nap előtti este történik. Ez
a rendező klub feladata.
2.
Minden csoport minimum hat maximum 14 versenyzőből állhat.
Ahhoz, hogy a csoportok számát meg tudják állapítani minden csoport
létszámának a lehető legközelebb kell lennie a 14-hez.
a. ha kevesebb mint 15 versenyző van = 1 csoport;
b. ha több mint 14, de kevesebb mint 29 versenyző = 2 csoport;
c. ha több mint 28, de kevesebb mint 43 versenyző = 3 csoport;
stb.
3.

Egy vezető maximum két csopportban vehet részt egy nap.

4.
Ugyanazon csapatok versenyzőit amennyire csak lehet egyenlően kell a
különböző csoportokba elosztani.
5.

A kisorsolt területek a field trial mindkét napján ugyanazok maradnak.

6.
A versenyzők sorrendjét a field trialok előtti este sorsolással állapítják meg.
A csapatkapitányok és a vezetők jelen lehetnek a sorsolásnál.
7.
Az első nap a rendező ország kisorsolja a kötelezően különböző nemzetek
csoportjai között a bírókat és a területeket.
8.
A field trial második napján a bírókat, a területeket és a kutyák indulási
sorrendjét megcserélik, azért, hogy minden csoportot különböző bírók
bírálhassanak. Ha a versenyzők száma megköveteli és kettőnél több csoport van,
akkor sorsolással döntenek arról, hogy melyik csoport melyik területet kapja.
6
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BÍRÓK

1.

A field trial, vízi verseny és küllembírálat bíróit a rendező klub hívja meg.

2.

Két kötelezően különböző nemzetiségű bíró bírálja a field trialokat.

3.

Két kötelezően különböző nemzetiségű bíró bírálja a vízi elhozást.

4.
Egy – lehetőleg magyar vizsla specialista vagy legalább VII. fajtacsoport
specialista bíró végezze el a küllembírálatot.
5.
Force majeur helyzet esetén csak a Szervező Bizottság döntheti el, hogy felkérnek
e egy új, elérhető bírót, vagy a fent leírt feladatokat kevesebb, mint két vagy három bíró
bírálja.
6.
Csak azon bírók, akik hivatalosan elismertek a VII. fajtacsoport nemzetközi field
trialjait bírálni bírálhatják ezen versenyen a field trialt és a vízi elhozást is. Csak azon
bírók, akik lehetőleg speciális magyar vizsla, de legalább speciális VII. fajtacsoport bírók
végezhetik a küllembírálatot.
7.
Amennyiben több CACT kiadása esetén a CACIT-ért vagy az Európa Kupa
Győztese címért összevetést kell tartani, azt három bíró bírálja. A három bíróból egyet a
Szervező Bizottság kinevez vezető bírónak. A vezető bíró személye független a
versenyzők nemzetiségétől. A másik két lehetőleg különböző nemzetiségű bírót
sorsolással választják ki.
8.
A bírók elszállásolása és ellátása a rendező klubot illeti, de az utazási költségük
nem.
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HIVATALOS VADÁSZOK

1.
A rendező klub nevezi ki a hivatásos vadászokat, akik leadják a lövéseket a vadra.
Ezek a VII. fajtacsoport field trialjain és vízi elhozásain gyakorlattal rendelkező vadászok.
2.
A hivatalos vadászok a bírók rendelkezésére állnak és csak a bírók utasítására
cselekedhetnek.
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TECHNIKAI SEGÍTŐK

1.

A rendező klub jelöli ki a technikai segítőket.

2.
A technikai segítők kísérik a bírókat és a versenyzőket a terepen, melyet jól kell
ismerjenek.
3.
A technikai segítőknek a bírók rendelkezésére kell állniuk ha szükség van lőtt
vadra.
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BÍRÁLAT

1.
A field trialok elbírálásánál a «Judging Criteria» az «Autumn Field Trials» FCI
szabályzat alkalmazandó.
Másolat az FCI Official Rules and Bylaws for International Field Trials and International
Hunting Tests for Continental Pointer / Autumn Filed Trial szabályzatból a jobb
érthetőség kedvéért.
“Art. IV.13 Nem kapnak díjat azok a kutyák akik nem szereztek legalább egy pontot a
szárnyas vad elhozásánál úgy ahogy az az art.IV.3. pontban le van írva, valamint azok a
kutyák akik nem hozzák el a vadat. Annak a kutyának, amelynek nem volt lehetősége
vadelhozásra, lehetőleg azonnal a futama után közvetlenül friss lőtt vad elhozását kell
biztosítani.
a.
Egy pont a vad távoli jelzésével kezdődik, majd szilárd állás és parancsra történő
utánhúzás vagy a vad parancsra való felkeltése következik. Vadkeléskor mozdulatlan
helybenmaradás és nyugalom a lövéskor. A feladatnak akkor van vége, amikor a vezető
újra pórázra vette kutyáját.
b.
Ha a kutya fekve jelzi a vadat egyszer, akkor nem kell kizárni, de nagyon jó
minősítésnél jobbat nem kaphat. Amennyiben ez a nem kívánt viselkedés többször
előfordul ugyan annál a kutyánál, azt a bíróknak a bírálatnál figyelembe kell venniük.
c.
Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetője előtt, határozottan és könnyedén, a vaddal
állandóan kapcsolatban maradva kell dolgozzon. A hosszas utánhúzás akkor elfogadható,
ha energikus és határozott és eredményre vezet. Az utánhúzás megtagadása kizáró hiba.
d.
A vad parancsra való felkeltésénél - a bíró engedélye és a vezető parancsa után - a
kutyának a vadat egy céltudatos akcióval kell megmutatnia. Ez alatt a feladat alatt a
vezetőnek nem szabad elmozdulnia arról a pontról ahonnan a vadfelkeltés parancsa
elhagzott. A vadfelkeltés energikus, céltudatos és hatásos, vadkelésre a kutya helyben
marad. A parancsra való vad felkeltésének megtagadása kizáró hiba.
e.
A parancsra való után húzást és vad felkeltését nem szabad összetéveszteni a kutya
önálló akciójával, amikor az vezető érkezése előtt utánhúz.
f.
Minden ország maga dönti el, hogy követeli e a parancsra történő utánhúzást vagy
a vadfelkeltést, vagy mindkettőt.
g.
Ha a szárnyas vad egyáltalán nem repül fel még a kutya közelségére sem, a bíró
engedélyezheti a vezetőnek a madár felreptetését. Ezt a bírói konferencián kell eldönteni
és a határozatot a csapatkapitányokkal közölni. “
2.
A vízi elhozást lőtt kacsával mély vízből végzik. Lehetőleg vadkacsával, de ennek
hiányában tenyésztett kacsa is megfelel, ha annak színe hasonló a vadkacsáéhoz. A víznek
olyan mélynek kell lennie, hogy a kutyáknak úszni kelljen.
A vadra a kutya elött lövést kell leadni. A kutya a vezetője parancsára indulhat, a bíró
utasítása után. A feladat alatt a vezetőnek ugyanazon a helyen kell állva maradnia ahonnan
a parancs elhangzott. A kutyának a vadat kézbe kell adnia.
A bírók a következő díjakat osztják ki az elhozáskor:
Nem felelt meg: azok a kutyák, melyek nem hozták el a vadat vízből vagy szárazföldről
Jó: azok a kutyák, melyek elhozták a vadat, de több hibát követtek el
Kitűnő: azok a kutyák melyek nyugodtan helyben maradtak vadlövéskor és a vad
leesésekor, és az elhozásokat parancsra és hatékonyan elvégezték a vadat kézbe adva

8

3.
A küllembírálatot az FCI kiállítási szabályzata 6. fejezetében megállapítottak
szerint kell elvégezni, az érvényben levő rövidszőrű és drótszőrű magyar vizslák
fajtastandardja alapján.
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DÍJAK ÉS RANGSOROLÁS

1.

Az egyéni és csapatverseny ragsorolása pontozással történik az alábbiak szerint:

Field trial:
CACIT................................................................................... 12 pont
RCACIT................................................................................ 11 pont
CACT.................................................................................... 10 pont
RCACT................................................................................. 9 pont
KITŰNŐ 1............................................................................ 8 pont
KITŰNŐ helyezéstől függetlenül......................................... 7 pont
NAGYON JÓ 1..................................................................... 6 pont
NAGYON JÓ helyezéstől függetlenül.................................. 5 pont
CQN....................................................................................... 3 pont
JÓ........................................................................................... 2 pont
Vízi elhozás:
KITŰNŐ................................................................................ 4 pont
JÓ........................................................................................... 2 pont
NEM FELELT MEG............................................................. 0 pont
Küllembírálat:
KITŰNŐ................................................................................
NAGYON JÓ.........................................................................
JÓ...........................................................................................
MEGFELELT........................................................................

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

A csapatversenyben a csapattagok eredményeit összeadják és az összes pontszám
középátlagát kapja a csapat.
2.
A rangsorolás a csapat négy legjobb tagjának a két field trialon, a vízi elhozáson és
a küllembírálaton kapott fent megadott pontszámok szerinti eredménye által történik.
3.
a.
Az egyéni versenyben a “Winner of Shorthaired Magyar Vizsla European
Field Trial Championship” (Rövidszőrű Magyar Vizsla Európa Kupa Győztese) és
“Winner of Wiredhaired Magyar Vizsla European Field Trial Championship” (Drótszőrű
Magyar Vizsla Európa Kupa Győztese) címét mindkét fajtában a legjobb eredményt elért
kutya nyeri.
b.
Csak az a kutya kaphatja meg a címet, amely minimum egy “Kitűnő” vagy
két “Nagyon jó” eredményt ért el a field trialon, “Jó” eredményt a vízi elhozásnál és
“Nagyon jó” eredményt a küllembírálaton.
c.
Ha két vagy több kutya azonos pontszámot ért el mindkét fajtánál külön
összevetéssel kell a sorrendet eldönteni.
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4.
A csapatok sorrendjét minden csapat négy legjobb tagjának a két field trialon, a
vízi elhozáson és a küllembírálaton kapott fent megadott pontszámok szerint elért
eredménye határozza meg.
5.
a.
A “Team Winner of Magyar Vizsla Europian Field Trial Championship”
(Rövidszőrű Magyar Vizsla Európa Kupa Csapat Győztese) és “Team Winner of
Wiredhaired Magyar Vizsla European Field Trial Championship” (Drótszőrű Magyar
Vizsla Európa Kupa Csapat Győztese) az a csapat, mely a legjobb eredményt éri el.
b.
Ha holtverseny alakul ki a csapatok között, akkor azt a csapatot kell
előnyben részesíteni, amelynek a field trialon a legjobb eredményt elért tagjai vannak, ha
szükséges ezt kövesse a kutyák egyéni pontszámai, minden csapat első, második,
harmadik, negyedik legjobb kutyájának pontszáma alapján.
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ÓVÁS

1.

A bíró döntése végleges, a bírálat, minősítés ellen óvni nem lehet.

2.
A nevezés beküldésével a résztvevők elfogadták az FCI szabályzatokat, a Magyar
Vizslák Európa Kupájának szabályzatát és a rendezők programjába foglaltakat.
3.
Az óvást (kizárólag technikai esetben) a csapat kapitánya nyújtja be írásban (angol
nyelven) vagy a verseny titkárának vagy a Szervező Bizottság elnökének, a Szervező
Bizottság által megállapított óvási díj befizetésével egy időben.
4.
Az óvás beadása után egy három tagú a Szervező Bizottság által kinevezett
bizottság döntést hoz. A bizottság lehetőleg négy órán belül meghozza a döntést az óvás
ügyében.
5.

Amennyiben az óvás helyén való, az óvási díjat visszafizeti a rendező klub.

6.

A verseny befejezését a döntésig elhalasztják.
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KÜLÖN FELTÉTELEK

1.
Azután, hogy ezen szabályokat elfogadta az FCI Commission of Continental Gun
Dog minden változtatást ezen FCI bizottságnak kell beküldeni és csak ezen bizottság
jóváhagyása után lehet a szabályok közé beiktatni.
2.
E fenti feltétellel ellentétben a rendező klubok változtathatnak a szabályokon, ha az
a változtatás nem áll az FCI szabályzataival ellentétben és előre meg van hirdetve.
3.
Csak az angol nyelvű szabályzat érvényes ha bármi vita fordulna elő a szabályzat
szövegével kapcsolatban.
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DERBY
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A Derby 20 hónapnál fiatalabb kutyák részére van, úgy egyéni, mint
csapatverseny,
ugyanazon
szabályok
szerint,
mint a Nyílt
osztálynak.
Az Európa Kupát szervező
országnak
külön
az anyaország
által
elfogadott szabályzattal
Maximum
három
kutya
vehet
részt
egy
derby
csapatban.
kell megrendeznie a Derby versenyt.
A Derby osztályban a keresés szenvedélyét, a futást, a keresés stílusát, a nyílt
osztályhoz hasonlóan kell elbírálni, gyakorlott orrhasználat, kiforrott keresési stílus
tekintetében lehet engedményeket tenni. Engedményeket lehet tenni a fegyelem terén is,
beugrás, vadüldözés csak akkor kizáró ok, ha a kutya nem tér vissza a vezetőjéhez és nem
folytatja keresést.
A Derbyben nem adnak ki díjakat, csak osztályozást és pontszámokat.
A legjobb eredményt elért derby kutya megkapja a «Derby Winner of Magyar
Vizsla European Field Trial Championship» (Magyar Vizslák Európa Kupa Derby
Győztese) címet. A legjobb eredményt elért derby csapat megkapja a “Derby Winner
Team of Magyar Vizsla European Field Trial Championship” (Magyar Vizslák Európa
Kupájának Derby Csapat Győztese” címet.
Elfogadva a résztvevő klub hivatalos képviselője által:
Hely:

Dátum:

….............................

….....................................................

Elfogadva az FCI Continental Gun Dog Commission által:
Hely:

Dátum:

…............................

….....................................................
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