
 

 

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

 
E N T R Y  F O R M  

  
General partner: 

 
 

EUROPEAN DOG SHOW  JUNIOR (9-18 months)  OPEN (since 15 months)  CHAMPION (since 15 months)  
        PUPPY (6-9 months)  INTERMEDIATE (15-24 months)  WORKING (since 15 months)  VETERAN (since 8 years)  

 
 

FCI-CACIB DOG SHOW  JUNIOR (9-18 months)  OPEN (since 15 months)  CHAMPION (since 15 months)  
        PUPPY (6-9 months)  INTERMEDIATE (15-24 months)  WORKING (since 15 months)  VETERAN (since 8 years)  

 
 

NATIONAL DOG SHOW  JUNIOR (9-18 months)  OPEN (since 15 months)  CHAMPION (since 15 months)  
        PUPPY (6-9 months)  INTERMEDIATE (15-24 months)  WORKING (since 15 months)  VETERAN (since 8 years)  

 
 
 

Breed /  
Порода 

 Male / Пес  

Color /  
Колір 

 
Type of hair / 
Тип шерсті 

 Female / Сука  

Dog’s Name 
Кличка собаки 

 

Pedigree No. /  
Номер родоводу 

 
Date of birth /  
Дата народження 

 

Titles or tests / 
Титули та випробування 

 

Sire: name, pedigree No./ 
Батько: кличка, № родоводу 

 

Dam: name, pedigree No./ 
Мати: кличка, № родоводу 

 

Breeder / Заводчик  

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 rules. The entry is fi nancially binding.  
*Своїм підписом учасник виставки  зобов’язується дотримуватись положень КСУ та МКФ , а також національних ветеринарних правил. Реєстрація без оплати не дійсна. 

The copy of pedigree and receipt on payment must be added to the entry form.  
For competitions, please fill in the separate entry form. 

Копія родоводу та квитанція про сплату внеску додаються до реєстраційної форми. 
Для участі у конкурсах заповніть окрему реєстраційну форму. 

 
Entry form, receipt on payment and copy of pedigree, please send on the e-mail: 

Заявку, квитанцію про сплату та копію родоводу просимо надіслати електронною поштою:  

show@eurodogshow2017.org 

Phone/Fax. +38(044) 531-37-63, 531-37-64 

 

More information: www.eurodogshow2017.org 


