
 

 

FCI EUROPEAN DOG SHOW 
August 24-27, 2017 
KYIV, UKRAINE 

 
COMPETITIONS  

ENTRY FORM 

  
General partner: 

 
 

Junior handler (Open Competition) / Юний хендлер (Відкриті змагання) EDS     

Junior Handlers of the age from 10 to 17 years are allowed to take part.  
До участі допускаються юні хендлери віком від 10 до 17 років. 
The copy of the document proving the age of a child must be provided with this entry form.             25.08  26.08  27.08                            
Для реєстрації на конкурс надайте копію документу, що підтверджує вік дитини. 
FIRST NAME/ LAST NAME 

ІМ`Я, ПРІЗВИЩЕ (повністю)  
CITY, COUNTRY  
МІСТО, КРАЇНА  ДАТА НАРОДЖЕННЯ / 

DATE of BIRTH  
DOG BREED  
ПОРОДА СОБАКИ  
   

Best Brace Competition / Конкурс Племінних Пар EDS CACIB 

A dog and a bitch of the same breed and variety and belonging to the same owner.   
Пес та сука однієї і тієї ж породи та різновиду породи, які належать одному власнику . 
BREED / 
ПОРОДА  
NAME of MALE / 
КЛИЧКА ПСА  
NAME of FEMALE / 

КЛИЧКА СУКИ  
OWNER / 

ВЛАСНИК  
 

Best Breeders Competition / Конкурс Розплідників EDS CACIB 

Consisting of 3-5 exhibits of the same breed and variety, no matter what gender, bred by the same person (same kennel name). 
3-5 собак однієї і тієї ж породи та різновиду породи, незалежно від статі, народжені в одному роздпліднику. 
BREED / 

ПОРОДА  
BREEDER/ CITY, COUNTRY / 
ЗАВОДЧИК/ МІСТО, КРАЇНА  
KENNEL NAME / 
НАЗВА РОЗПЛІДНИКА  
 

Best Progeny Competition / Конкурс Плідників EDS CACIB 

A sire or dam with 3-5 of his/her progeny (first generation, sons/daughters). 
Пес чи сука з 3-5 нащадками (перше покоління, дочки/сини). 
BREED / 
ПОРОДА  
NAME of DOG / 
КЛИЧКА СОБАКИ  
OWNER / 
ВЛАСНИК  
 

Address (street, house, ap-t) / 
Адреса (вулиця, № буд., кв.) 

 

Country / 
Країна  

 
City / 
Місто  

 Zip / Індекс   

Phone / Телефон  e-mail  
    

Date / Дата  Signature / Підпис  

*With his/her signature, the exhibitor promises to abide by UKU / FCI show regulations and Ukrainian veterinary r ules. The entry is financially binding.  
*Своїм підписом учасник виставки  зобов’язується дотримуватись положень КСУ та МКФ , а також національних ветеринарних правил. Реєстрація без оплати не дійсна. 

Entry form, receipt on payment and copy of pedigree send to address: 

show@eurodogshow2017.org 

More information: www.eurodogshow2017.org 

  

  

  

  

  


