
Програма 

7 май 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА 

НА ДАЛМАТИНИ – ПЪРВОМАЙ ’16 
 

Съдия 

Charlotte Jenvall 

Централен площад  

9:30  - Записване на кучетата 

11:00  - Откриване на изложбата 

Съдене по класове 

13:30-14:30 – Програма на сцената пред читалището 

14:30  -  Best In Show 

Хендлерски конкурси 
Дете с куче 

Млад хендлер 

Професионален хендлер 

Най-красиво Бебе на изложбата 

Най-красиво Подрастващо куче на изложбата 

Най-красиво Младо куче на изложбата 

Най-красив Ветеран на изложбата 

Най-добра Двойка (мъжко и женско куче на един собственик) 

Развъдна група – състои се от минимум три и максимум пет кучета от една и съща порода и разновидност 

без значение на пола, произведени от един и същ човек, дори да не са негова собственост. 

Група на потомците – мъжко или женско куче с минимум три и максимум пет негови потомъка от първо 

поколение (синове/дъщери) 
 

Най – красиво куче на изложбата 
 

Най – лакомо куче на изложбата 

15:30 -  Закриване на изложбата 

 

Семинар – вход свободен 

17:00  – Откриване на Семинар на тема -  пленарна зала на ОбС гр. Първомай 

19:30 – Закриване на семинара 



Лектори 

1. Таня Арангелова 

2. Шарлоте Йенвал 

3. Вихра Григорова 

4. Миловое Урошевич 

5. Георги Христозов 

6. Георги Апостолов -  Възпитание и обучение на кучето от момента на придобиване! 

7. Анелия Шанкова –  Хендлинг 

  

 

 20:00  - Коктейл –в ресторант „Европа“ с  продължение на дискусиите -  поканени са всички 

участници в изложбите – куверт 15 лева. Необходима заявка. Осигурен транпорт до ресторанта 

и от ресторанта да хотелите в Първомай. 

8 Май 

Киноложка изложба с ранг САС за всички породни групи под 

егидата на кмета на община Първомай. 

Съдии: 

Галина Тодорова /България/ 

Вихра Григорова /България/ 

Георги Христозов /България/ 

Ненад Девич /Сърбия/ 

Миливое Урошевич /Сърбия/ 

 

9:30  - Записване на кучетата 

11:00  - официално откриване от мажоретен състав на СОУ „Проф д-р Асен Златаров“ гр. 

Първомай 

 Гости – Кмет на община Първомай, председател на БРФК, съдии, председател на Български 

далматин клуб, председател на Киноложко дружество „Ниш“ ,председател на Киноложко 

дружество Тракия - Димитровград. 

13:30 Приключване на съденето по породи. 



13:30 – 14:30 - Демонстрация спорт с кучета ИПО от Киноложко дружество Тракия Димитровград, 

Програма на сцената пред читалището 

14:30 Best In Show 

Хендлерски конкурси 
Дете с куче 

Млад хендлер 

Професионален хендлер 

Най-красиво Бебе на изложбата 

Най-красиво Подрастващо куче на изложбата 

Най-красиво Младо куче на изложбата 

Най-красив Ветеран на изложбата 

Най-добра Двойка (мъжко и женско куче на един собственик) 

Развъдна група – състои се от минимум три и максимум пет кучета от една и съща порода и разновидност 

без значение на пола, произведени от един и същ човек, дори да не са негова собственост. 

Група на потомците – мъжко или женско куче с минимум три и максимум пет негови потомъка от първо 

поколение (синове/дъщери) 

 

Най -  добър представител в десете породни групи 

Най – красиво куче на изложбата 

 

За да участва в тези класове и състезания кучетата трябва да са регистрирани индивидуално в един от 

задължителните класове. 

 

Приключване на описанието на кучетата записани в ринга предназначен за това. 
 

Най – лакомо куче  – тук могат да участват всички кучета участвали или не в 

изложбата 

Ще бъдат разделени на три класа и количеството храна ще бъде съобразена с това ! 

 

15:30 закриване на изложбата 

 

Съдии и лектори в двата дни: 

1. Таня Арангелова – България - Международен съдия за ІV, VІ, ІХ и Х FCI групи - 

всички породи. ПредседАтел на Български далматин клуб 

2. Шарлоте Йенвал – Дания - Международен съдия за породата далматин. 

Ветеринарен лекар с практика и развъдчик на породата далматин. 

3. Вихра Григорова – България - Международен съдия за ІІІ, ІV, VІ, VII, VІІІ и Х FCI 

групи - всички породи и Национален съдия за IX породна група - всички породи. 

 

Съдила в Германия, Русия, Украйна. Специализирани изложби на Родезийски 

риджбек в Германия ежегодно, специализирани изложби на териери в Германия 

ежегодно, специализирана изложба на лабрадор и голдън ретривър в Русия. 

Тази година съди родезийски риджбек , далматин и териери в Германия на изложби 

със общо записани кучета над 2400. 

Художник по професия, работи живопис, вкл. анималистична. Има реализирана 



изложба на тема кучета, където представя повече от 30 породи и преминава при 

голям успех и широко медийно отразяване, вкл. в национален ефир и печатни 

медии. 

г-жа Вихра Григорова е и почетен член на Киноложко дружество "Първомай" заради 

безрезервната и безкористна помощ в популяризирането на кинология в нашата 

община и предаване на своите знания и любов към домашните любимци. 

4. Галина Тодорова – България - Съдийски права: Международен съдия FCI ALL 

Round - всички групи, всички породи.  

Съдила e изложби с ранг САС и САСІВ в България, Русия, Молдова, Украйна, 

Сърбия, Словения, Македония, Гърция. Специализирани изложби в Русия на 

Родезийски риджбек, Джак ръсел териер, Шар пей, Уипет, Борзой, Голдън ретривър, 

Лабрадор ретривър. В Словения е съдила на CACIB квалификация на Cruft`s. 

Съдия e от 1991 г. От няколко години e Преседател на клуб Хрътки. 

г-жа Галина Тодорова е и почетен член на Киноложко дружество "Първомай" заради 

безрезервната и безкористна помощ в популяризирането на кинология в нашата 

община и предаване на своите знания и любов към домашните любимци 

Миловое Урошевич – Сърбия - Роден в Сърбия през 1952 г. През 1978 г. завършва 

Факултета по ветеринарна медицина в Белград и специализира там. Завършва и 

докторантура. 

 

До сега, е публикувал 145 научни творби, и е експерт в областта на кинологията и 

ветеринарната медицина. Написал е 13 киноложки-книги, а книгата "Основи на 

кучешката генетика" , коята все още се използва на Факултета по ветеринарна 

медицина. Преподавател е на курс по кинологията в същия факултет в продължение на 

години. 

 

Член е на няколко експертни организации в Сърбия и в чужбина, също так е член на 

NYAS от 1999 г. насам. 

 

През 1978 г. става международен FCI-съдия. От тогава е съдил в 50 държави на три 

континента. Съдил е на няколко Европейски първенства и Световна киноложка изложба. 

Специалист и съдия е за работни и всички ловни кучета със опит съдейки в много 

страни. 

През 1981 г. регистрира развъдник "TAURUNUM" със своя колега инж. Ing. Борис 

Spoljaric. Вече 30 години отглеждат няколко породи, като например немски Ловен 

Териер, немски късокосмест и Wirehaired Pointer, Pointer, пудел, английски кокер 

шпаньол, Magyar Shorthaired, унгарска визла, ШАРПЛАНИНЕЦ и средно-азиатска 

овчарка.  

Един от основателите на Клуба за немски Ловен Териер и почти 15 години президент на 

този клуб. Освен, че с жена си е основал Клуб Пудел, е бил и президент в продължение 

на почти 20 години. 

5. Георги Христозов – България - Съдийски права: Международен съдия FCI ALL 

Round - Всички породни групи, всички породи, ловни изпитания. 

Специалист за породи: от VІІ породна група - кучета работещи със стойка 

Председател на Комисия за работа и спорт с кучета към БРФК – Георги Христозов 

Председател на "РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР"  

6.  Ненад Девич – Сърбия - Съдийски права: Международен съдия FCI VI, VII и VIII 

породни групи. Специалист и развъдчик за порода далматин. Съдил на 

специализирани зложби в много европейски страни.Председател на Киноложкото 

дружество на гр. Ниш Сърбия, 

г-н Ненад Девич е и почетен член на Киноложко дружество "Първомай" заради 



безрезервната и безкористна помощ в популяризирането на кинология в нашата 

община и предаване на своите знания и любов към домашните любимци. 
7. Георги Апостолов – България - Международен съдия за I и  II FCI групи и работни 

изпитания. Специалист за породата Германско овчарско куче. Започнал да се 

занимава с кинология като треньор на служебни кучета. Първите му изяви са от 

1991г. Собственик на развъдник  "von Goppy I" 

8. Анелия Шанкова – България – професионален хендлер. г-жа Анелия Шанкова - 

Петкова е и почетен член на Киноложко дружество "Първомай" заради 

безрезервната и безкористна помощ в популяризирането на кинология в нашата 

община и предаване на своите знания и любов към домашните любимци. 

 

 

Дежурен телефон на организаторите в събота и неделя: 0895834567 

 

 

 

 


