
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ENTRY FORM 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  

1ος ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
FCI-IPO 2017 & FCI-MONDIORING 2017 

CACT / CACIT 
WORKING TRIALS  IPO & MONDIORING 

 

                                  10 & 11.12.2016 
Ναύπλιο Αργολίδας /  Nafplion, Peloponese, Greece 

 

 

ΚΡΙΤΕΣ • IPO • JUDGES  
Ιχνηλασία (Α): Βασίλης ΜΠΑΛΑΚΑΣ / Vasilis BALAKAS (GR) 

Υπακοή (Β) & Καθήκοντα Προστασίας (C): Silvia MAROCCHI (IT) 
ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ • IPO • PROTECTION HELPERS  

Manfred HAMMEL (AT) & Patrick NÄF (CH) 
 

ΚΡΙΤHΣ • MONDIORING • JUDGE  
William LANGLOIS (FR) 

ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ • MONDIORING • DECOYS  

Herve JAFFRAIN (FR) & William LANGLOIS Junior (FR) 
 

ΤΟΠΟΣ: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ / DOG’S DATA    

 

ΟΝΟΜΑ / NAME:__________________________________________________________ΦΥΛΟ/SEX: Α/M             Θ/F 
ΦΥΛΗ/BREED: ____________________________________________ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DATE OF BIRTH:_____________ 
ΑΡ. ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΟΥ/REG. NR. : _________________  ΗΛ. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ / MICROCHIP:________________________________ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/OWNER:____________________________________________________ΤΗΛ/TEL:__________________ 
ΧΩΡΑ/COUNTRY:___________________ e-mail:___________________________  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ADDRESS : _____________________________________Τ.Κ./P.C.___________ΠΟΛΗ/TOWN:____________ 
ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ/HANDLER:____________________________________________ΤΗΛ/TEL: _____________________  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ADDRESS : _____________________________________Τ.Κ./P.C.___________ΠΟΛΗ/TOWN:___________  
ΧΩΡΑ/COUNTRY:___________________ e-mail:___________________________  
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
       Δηλώνω ότι: 

 γνωρίζω & αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του Κ.Ο.Ε. & της F.C.I. για τις Εξετάσεις & τους Αγώνες Εργασίας & ότι όλα τα στοιχεία που παρέχω είναι 
αληθή 

 οφείλω να επιδώσω στον υπεύθυνο διοργάνωσης πριν την έναρξη των Εξετάσεων το Βιβλιάριο Υγείας του σκύλου μου πλήρως ενημερωμένο & 
Υπογεγραμμένο από Κτηνίατρο, το Γενεαλογικό του Χάρτη (ή αντίγραφο) καθώς & το Βιβλιάριο Εργασίας του  

 είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για οιαδήποτε σωματική βλάβη (σε άνθρωπο ή σκύλο) ή υλική φθορά προκληθεί από σκύλο ιδιοκτησίας μου 
 εξ όσων γνωρίζω ο σκύλος μου δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια, ούτε έχει έρθει σε επαφή με φορείς σε χρονικό διάστημα έξι (6) εβδομάδων πριν από 

την Εκδήλωση, έχει ταυτοποιηθεί ηλεκτρονικά, είναι πλήρως εμβολιασμένος & αποπαρασιτωμένος & δεν του έχει χορηγηθεί καμία φαρμακευτική ουσία πριν ή 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ώστε να αυξηθεί το φυσικό επίπεδο των ικανοτήτων του.  

 ότι ο σκύλος ιδιοκτησίας μου δεν έχει υποστεί επέμβαση για κοπή αυτιών ή και ουράς  
 γνωρίζω & αποδέχομαι ότι ο διοργανωτής (Κ.Ο.Ε.), διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το πρόγραμμα ή/και τη σύνθεση κριτού/Β.Κ.Π. & αποδέχομαι να 

αναγραφούν στον κατάλογο της Εκδήλωσης τα προσωπικά μου στοιχεία που παρέχω στην παρούσα Δήλωση Συμμετοχής. (Ομοίως & ο Κυναγωγός εφόσον 
είναι διαφορετικό πρόσωπο, οπότε οφείλει & να υπογράψει στο σχετικό πεδίο)  

 
Ημερομηνία: ____/ ____/ ______  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: __________________________ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΥΝΑΓΩΓΟΥ: _______________________ 
 
 

AFFIRMATION 
       I hereby declare that:  

 I comply with all the rules and regulations of the K.C.G. & F.C.I. for the Working Trials & all the information provided by me in this application is valid and true. 
 I will consign to the Secretariat of the Trials, prior to the beginig of the Trials, the Passport of my dog who is fully vaccinated and dewormed, as shown on the 

document, signed & stamped by Vet as well as the Pedigree (or copy) & the Score Book. 
 I am exclusively responsible for any physical (to human or animal) or material damage might be caused by my dog. 
 According to my knowledge my dog is not a carrier of any contagious disease or illness, and has not come to immediate contact with any such diseases or 

illnesses within a six (6) weeks period prior to these Shows, is microchiped, fully vaccinated and dewormed, and that no pharmaceutical substance that can 
influence the dog’s performance, has been used. 

 I declare that my dog is not cropped or docked. 
 I also accept the right of the organizer (K.C.G.) to change at any time the Program of the Trials and/or the Judges or Helpers panel & I accept that my personal 

data which I submit herewith, will be published on the Event’s catalogue (the same complies for the Handler in case it is a different person and in that case he 
must sign on the relevant field). 

 
Date: ____/ ____/ _______         OWNER’S SIGNITURE: __________________________  HANDLER’S SIGNITURE: _________________________ 



 
 
 

IPO 
 
 

 ΑDPr         FPr 1 UPr 1  SPr 1  SchH 1/VPG 1 IPO 1 

FPr 2 UPr 2 SPr 2 SchH 2/VPG 2 IPO 2  

FPr 3 UPr 3 SPr 3 SchH 3/VPG 3 IPO 3 

SchH Α/VPG A   BH/VT ΕΕΙΠ FH 1 FH 2 IPO-FH 
 
 

MONDIORING 
 

       Classe 1        Classe 2         Classe 3 
 

•Παρακαλούμε σημειώστε με X την εξέταση στην οποία επιθυμείτε να συμμετάσχει ο σκύλος σας. 

•Please mark with X the discipline you wish your dog to participate. 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ATTENTION: MICROCHIP & PASSPORT CONTROL IS OBLIGATORY FOR THE PARTICIPATION OF THE DOGS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ENTRY FEES 
40,00 € / σκύλο / εξέταση  40,00 € / dog / discipline 

 
 

ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / CLOSING DATE FOR ENTRY FORMS:   30. 11. 2016  
(στα γραφεία του ΚΟΕ ή με FAX στο 210-8145167 μαζί με το απόκομμα της Ταχ. Επιταγής / kenelnet@otenet.gr) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις για έκδοση Βιβλιαρίων Εργασίας έως την 25.11.2016    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / INFORMATION: +30 210 8145165 / www.koe.gr 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ PROGRAM 
Ενημερωθείτε σε λίγες ημέρες από την ιστοσελίδα μας (www.koe.gr) & τη σελίδα μας στο Facebook (Κυνολογικός Ομιλος 
Ελλάδος – The   Kennel Club of Greece)  για τις ακριβείς ώρες έναρξης των Εκδηλώσεων. 
There will be information after a few days, about the exact timetable of our Trials in our web page: (www.koe.gr) & in 
our Facebook Page (Κυνολογικός Ομιλος Ελλάδος – The   Kennel Club of Greece). 

 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 


