
 

 
 
  
  

 

23 Σεπτεμβρίου 2018 
11:00 – 15:00  

CABO VERDE,  Λ. Ποσειδώνος 41 -, 190 05 MATI 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΡΙΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 
για ΚΡΙΤΕΣ, ΔΟΚΙΜΟΥΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ 

 

Εισηγητής: Petru MUNTEAN (Ρουμανία) 
 

Η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας του Κ.Ο.Ε. καλεί όλους τους Έλληνες Κριτές Μορφολογίας καθώς και τους Δόκιμους & 
Υποψήφιους σε επιμορφωτικό σεμινάριο, στο οποίο θα καλυφθούν θέματα ενδιαφέροντος για όλους τους παραπάνω. 
Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι αναγνωρισμένοι Έλληνες Κριτές, οι Δόκιμοι & οι Υποψήφιοι (δηλ. όσοι έχουν ήδη καταθέσει 
σχετική Αίτηση Ανάδειξης Κριτού Μορφολογίας με τα απαιτούμενα έγγραφα & έχουν λάβει ειδοποίηση ότι αυτή έχει 
εγκριθεί).  Το Σεμινάριο σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Ε. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII, ΤΜΗΜΑ Α’ ΚΡΙΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΙΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ Α∆ΕΙΑ ΚΡΙΤΟΥ, Άρθρο 15: Εφόσον ο Κ.Ο.Ε.  οργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια 
προετοιμασίας των εγκεκριμένων υποψηφίων η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική) πρέπει υποχρεωτικά να 
παρακολουθήσουν οι Υποψήφιοι Κριτές.  
Το Σεμινάριο προσφέρεται από τον Κ.Ο.Ε. δωρεάν, για την επιμόρφωση των κριτών του ! 
 

Θέμα:  
“The Influence of the judgment on the future of the Breeds”  

(Η Επιρροή της Κρίσης στο μέλλον των Φυλών) 
 

Ο κ. Petru Muntean είναι Κριτής Μορφολογίας από το 1991 αλλά μπήκε στον Κόσμο των Σκύλων το 1974 όταν απέκτησε τον πρώτο του σκύλο, ένα 
Πεκινουά. Όλα αυτά τα χρόνια έχει αποκτήσει σκύλους διαφόρων Φυλών, η μόνιμη αγάπη του όμως είναι τα Ντάχσχουντ. 
Το 1986 έγινε Πρόεδρος του Επαρχιακού Ομίλου “Hunedoara” & επίσης Μέλος του Ρουμανικού Κυνολογικού Ομίλου (ΡΚΟ). Έχοντας αυτά τα 
αξιώματα διοργάνωσε διάφορες Εκθέσεις & πολλές άλλες Κυνολογικές Εκδηλώσεις. Από το 1996-2001 είχε την τιμή (όπως ο ίδιος δηλώνει) να 
είναι Πρόεδρος του ΡΚΟ. Είναι Κριτής Όλων των Φυλών από το 2005 & τον ίδιο χρόνο εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΡΚΟ, αξίωμα το οποίο διατηρεί 
μέχρι σήμερα. 
Σαν Διεθνής Κριτής είχε την ευκαιρία να κρίνει σε περισσότερες από 50 χώρες στον κόσμο. 
Είναι εκλεγμένο Μέλος από την Γενική Συνέλευση της FCI στο Μιλάνο το 2015, στην 6μελή Επιτροπή Προτύπων της. 
Όλα αυτά τα χρόνια είχε – όπως ο ίδιος λέει – είχε τη χαρά & την τιμή να κρίνει κάποιες σημαντικές εκδηλώσεις όπως Πανευρωπαϊκές & Ασιατικές 
Εκθέσεις των αντίστοιχων Τομέων της FCI & Παγκόσμιες Εκθέσεις & θεωρεί τον εαυτό του “περήφανο εμπνευστή” της πιο διάσημης Ρουμανικής 
Έκθεσης Σκύλων… της “Dracula Golden Trophy” (σ.τ.μ. Χρυσό Τρόπαιο του Δράκουλα). 
Μία από τις φιλοδοξίες του ήταν να μπορεί να κρίνει σε όλες τις επίσημες γλώσσες τις FCI (σ.τ.μ. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά) 
στις οποίες μπορεί να προσθέσει Ιταλικά & Ουγγρικά. 
 

 Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε το παρακάτω πεδίο για την Δήλωση Συμμετοχής σας & αποστείλετέ το στο Κ.Ο.Ε. με e-
mail (σκαναρισμένο), fax ή παραδώστε το ιδιοχείρως στα γραφεία, μέχρι την Παρασκευή 7η Σεπτεμβρίου. Δεν θα γίνονται 
δεκτές αιτήσεις, μετά την ημερομηνία αυτή.  

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ENTRY FORM   
 

 
 
 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι θα συμμετάσχω στο Θεωρητικό Σεμινάριο της 23.09.2018, που διοργανώνει η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας του Κ.Ο.Ε., 
με εισηγητή τον Διεθνή Κριτή Όλων των Φυλών κ. Petru Muntean. 

 
                    ΗΜ/ΝΙΑ – DATE :   ____ / ____ / 2018             ΥΠΟΓΡΑΦΗ – SIGNATURE _______________________________ 
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 Έδρα  
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                                                                                                                                                           ΚΡΙΤΗΣ  
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       ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  
 

 

ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ:                                                                                                               ΠΟΛΗ:                                  ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:                

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :                                                                                 E-MAIL:                                                                                                                                                   
  


