
 

 
          

 
 

   
 

01 Ιουλίου 2019 / ώρες: 15:00 – 20:00  
CABO VERDE,  Λ. Ποσειδώνος 41, 190 05 MATI 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΡΙΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 
για ΚΡΙΤΕΣ, ΔΟΚΙΜΟΥΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ 

 

Εισηγητής: Dr. Tamás JAKKEL (Ουγγαρία) 
 

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. 
 

Θέματα:  
1. “Type, Style, the Breed Standards & their relationship while Judging & Breeding ”  

(Τύπος, Στυλ, τα Πρότυπα Φυλών & η μεταξύ τους σχέση κατά την Κρίση & την Αναπαραγωγή) 
2. “New Era, New Challenges, New Solutions in the Cynology” 

(Νέα Εποχή, Νέες Προκλήσεις, Νέες Λύσεις στην Κυνολογία)   
 

                         ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:  
Γεννημένος σε μία τέλεια οικογένεια, με μία μόνο εξαίρεση: δεν είχαν σκύλους. Όταν ήταν 5 ετών ξεκίνησε να ζητά στους γονείς του να αποκτήσουν ένα Αγγλικό Κόκερ 
Σπάνιελ. Άρχισε τη σχέση του με τη φυλή όταν έγινε 12. Από τότε έχει υπάρξει εκτροφέας & ιδιοκτήτης 34 Παγκόσμιων Πρωταθλητών & Πρωταθλητών Ευρώπης, με την 
επωνυμία “Black Mirage”.  Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μέρος του ήδη Παγκοσμίου φήμης Εκτροφείου Κοντότριχων Ντάχσχουντ “vom Golf” & “mini Golf”, του οποίου 
σήμερα είναι ιδιοκτήτης. Εξέθρεψαν περισσότερους από 50 Παγκόσμιους/Ευρωπαϊκούς Νικητές (Winners) & περισσότερους από 150 Διεθνείς Πρωταθλητές της FCI με 
αυτή την επωνυμία. Είχε στην ιδιοκτησία του επίσης ένα Ευρωπαϊκό Νικητή Κανίς Μεσαίο & την τελευταία δεκαετία η οικογένειά του ασχολήθηκε έντονα με τα Magyar 
Agár, έχοντας εκθρέψει αρκετούς Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Νικητές αυτής της μεγαλόπρεπης φυλής, με την επωνυμία εκτροφείου “ILLA-Berek”.  
Όντας αφοσιωμένος εκτός από την προσωπική του ζωή – με το να είναι Προϊστάμενος Χειρουργός, Κλινικός Ογκολόγος, αργότερα διδάκτωρ Καθηγητής Ιατρικής στο 
Πανεπιστήμιο – ανέλαβε κυνολογική διοίκηση στα πολύ νεαρά του χρόνια. Υπήρξε Πρόεδρος του Ουγγρικού Οργανισμού Σπάνιελς επί 24 χρόνια & μέχρι σήμερα είναι 
μέλος του ΔΣ. Ήταν Πρόεδρος του Τομέα Magyar Agár, θυγατρικού Ομίλου του Κεντρικού Ουγγρικού για Λαγωνικούς Οράσεως. Υπήρξε επίσης επί πολλά χρόνια 
Μέλος του ΔΣ του Ουγγρικού Κυνολογικού Ομίλου. 
Καθόσον η δραστηριότητά του ήταν σε Διεθνές επίπεδο, ασχολήθηκε & με την FCI. Υπήρξε Μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Τομέα της FCI για αρκετά χρόνια & 
αργότερα ανέλαβε & Αντιπρόεδρος. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος στις Επιτροπές Εκθέσεων & Κριτών Εκθέσεων της FCI. Παραιτήθηκε & από τα δύο αυτά αξιώματα 
όταν εκλέχθηκε Μέλος του ΔΣ της FCI το 2009. Από τότε είναι ο εκπρόσωπος του ΔΣ στις Επιτροπές Κριτών Εκθέσεων & Εκθέσεων. Σαν αναγνώριση των υπηρεσιών 
του, του απενεμήθη από τον (Σ.τ.μ. τότε) Πρόεδρο της FCI, η χρυσή καρφίτσα της FCI. To 2017 εκλέχθηκε ως Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της FCI, στη θέση του 
Ταμία. 
Φέτος στα τέλη Απριλίου, η ΓΣ τον εξέλεξε ως Πρόεδρο της FCI. 
Επηρεασμένος από τον μέντορά του τον Tibor Bródy, έγινε κριτής το 1985 & Κριτής της FCI Όλων των Φυλών τo 2001. Έχει κρίνει σε όλο τον κόσμο & στις 5 Ηπείρους, 
όπου λάμβαναν χώρα Εκθέσεις Σκύλων, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τις Μεγαλύτερες Εκθέσεις στον Κόσμο (FCI, KC/Αγγλία, CKC-Καναδάς, AKC-ΗΠΑ) & 
αρκετές ενδιαφέρουσες Ειδικές Εκθέσεις (Specialties) σε πάνω από 80 χώρες. 
Είναι έτοιμος & προσβλέπει να λάβει μέρος σε κάθε κυνολογική εκδήλωση, όπου το πάθος του, η εμπειρία του & οι γνώσεις του μπορούν να υπηρετήσουν προς όφελος 
της αναπαραγωγής των σκύλων & της υπεύθυνης ιδιοκτησίας. 

 

 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 Δευτέρα 10 Ιουνίου. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις, μετά την ημερομηνία αυτή.  

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ENTRY FORM   
 

 
 
 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι θα συμμετάσχω στο Θεωρητικό Σεμινάριο της 01.07.2019, που διοργανώνει η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας του Κ.Ο.Ε., με 
Εισηγητή τον Διεθνή Κριτή Όλων των Φυλών Dr. Tamás Jakkel. 

 

                    ΗΜ/ΝΙΑ – DATE :   ____ / ____ / 2019             ΥΠΟΓΡΑΦΗ – SIGNATURE ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 Έδρα: ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 40 – Τ.Κ. 14565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
 Πληροφορίες: τηλ: +30 210 8145165    fax: +30 210 8145167   e-mail: kenelnet@otenet.gr     site: http//www.koe.gr  

                                                   

                                                

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                                                                                                                                                           ΚΡΙΤΗΣ  
 

      ΔΟΚΙΜΟΣ   
 

       ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  
 

 

ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ:                                                                                                               ΠΟΛΗ:                                  ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:                

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :                                                                                 E-MAIL:                                                                                                                                                   
  


