ASB Fórum
019.05.15 Budapest, MEOESz székház
Összefoglaló
Jelenlevők:
MEOESZ Agility Sportbizottság: Tráj Tamás, Farkas Katalin, Németh Anna, Nagy Vera, Füzi
Júlia
A fórum kezdete: 2019.05.15 - 18.15

1) Az ASB múltja
Témavezető: Tráj Tamás
Az ASB elnökét a MEOESz elnöke – Korózs András- jelöli ki/kéri fel. Az elnök ezt követően
felkéri a tagokat a Sportbizottságba történő belépésre.
Az általam vezetett ASB 2015 év végén alakul meg a MEOESz albizottságaként, ekkor:
- nincs rendszerszerű működése az ASB-nek
- nincs semmi pénze az ASB-nek
- a következő válogató megszervezéséig mindössze 3 hónap áll rendelkezésre
A bizottság bankszámla hiányában külső segítségre szorul a pénzügyeinek lebonyolításához.
Erre a Smaragd SE-t kéri fel, akik az ezt követő 2 évben folyamatosan segítik és biztosítják a
pénzügyi működés hátterét az ASB számára.
A bizottság tagjai az első 1,5 év során 1 millió forintot tesznek be az ASB-be saját
vagyonukból biztosítva ezzel az ASB likviditását.
Ez a helyzet e MEOESZ-szel való függelmi viszony mellett a Smaragd SE felé is kitett helyzetet
teremt. Bármennyire segítőkészek a Smaragd SE-nél, számukra is többletmunkát és
többletköltséget is jelent az együttműködés.
Ezt az időszakot az jellemzi, hogy a kapacitások nagy részét a saját magunk utolérése foglalta
le.

2018-as évi beszámoló összefoglalója


Személyes találkozók 3-4 hetente és külön az ASB versenyek előtt is  folyó ügyek és a jövőre
vonatkozó tervezések.








2018 januárjában a MEOESZ előírása szerint megalakul a Pro Agility SE, elsősorban azért, hogy az
ASB pénzügyeinek hátteret biztosítson.
Magyar Kupasorozat előkészítése, Veres Viola ötletét öleli fel.
Új teljesítménykönyvek tervezése, gyártása, erre való áttérés
Belső kommunikáció javítása a professzionális kommunikációs platform segítségével.
FCI delegált: Tráj Tamás. Elvégezte a feladatait.
Elkészül a új Magyar Agility szabályzat a Bírói Testület és az ASB közreműködésével.

AZ ASB tevékenységei
ASB feladatkörök felsorolása (MEOESZ által előírt alapfeladatok)







Versenyzők adatainak nyilvántartása
ASB meetingek szervezése és lebonyolítása
Teljesítmény könyvek kiállítása és adminisztrációja
OB és Válogatók szervezésének biztosítása
Válogatottak nevezése (JEO, EO, VB)
Kapcsolattartás a MEOESz-el, FCI-el és versenyszervzőkkel

ASB plusz vállalásai (az ASB ezeket az elmúlt években magára vállalta az agility hazai fejlesztésének
érdekében)












Versenynaptár kialakítása, időpontok egyeztetésének elősegítése
Nevezési felhívások ellenőrzése, amire kapacitás hiányában a legtöbb esetben nem is marad
idő.
PR és Marketing, illetve a szponzorációs tevékenységek.
Ügyintézés, rendelkezésre állás az összes versenyző számára
Pályázat írás
Részvétel a Dogresult.com online versenyadminisztrációs rendszer fejlesztésében,
implementálásában
Magyar Kupasorozat előkészítése
OB és válogatók valós lebonyolítása
FMBB, JEO, EO, VB válogatottak pénzügyi támogatása
ProAgility SE megalapítása, annak érdekében, hogy az ASB feladatait megfelelően elláthassa,
és egy stabilabb háttere biztosítson a bizottság részére.

Konklúzió, hogy a plusz vállalások miatt az ASB fókusza szétforgácsolódik, munkánk a jelenlegi
formában nem vihető tovább hatékonyan, megoldást kell találni a folytatásra.

Pénzügyek
(Témavezető: Nagy Veronika)

Válogató 2018





A Pro Agility SE által szervezett első válogató .
Segítői díjak a bevétel egy jelentőse részét elviszik, ennek ellenére fizetett segítőt találni
egyre nehezebb.
Legnagyobb része a költségeknek a bírók költségei (napidíj, utaztatás, szállás, ellátás)
A válogató mérlege minimálisan pluszos. A bevétel magas, de ugyanígy a kiadások is a
magasak csarnokbérleti díj (Főnix Gold) , a sok külföldi bíró meghívása miatt.

OB 2018




Minimálisan pluszos az OB pénzügyi eredménye.
Sok kedvezményt adunk (magyar kutyafajták, második kutya stb), ami a bevételt csökkenti.
Legnagyobb kiadások között: csarnok bérlés, bírói ktg, szállás/étkezések. Segítők nagy
összegű kiadás.

Válogató 2019


Csarnokbérlés nagyon magas összegű.
Több irányból felmerült már a kérdés más versenyszervező miért kapja meg olcsóbban.
Az érintett szervezők folyamatos bevételt biztosítanak a csarnok számára, így számukra a
mennyiségi kedvezmény biztosított. (Nem opció az sem, hogy rajtuk keresztül béreljük a
csarnokot, ezzel megkerülve tulajdonost).
Nagyságrendileg 30 műfüves csarnok üzemeltetőjét kerestünk meg az elmúlt években, hogy
fogadják be a rendezvényeinket, de a legtöbb helyen válaszra sem méltattak minket.
Folyamatosan keressük a lehetőséget a helyszínbérlet költségeinek csökkentésére.

Hungarian Open
Motiváció:
- Az ASB költségvetésének biztosítása és stabilizálása.
-

Színvonalas nemzetközi versenyt szervezni hazai pályán.

2 pályával a magas költségek ellenére is tud profitot termelni. Csarnokbérlés továbbra is
kiemelkedően magas.

HO 2019

A 2018-as versenyt nagyon szerették a versenyezők, a 2019-es nevezéskor 2.5 perc alatt elértük a
limitet. A 2018-as bevételi szintet a versenyzőkből beosztott segítői rendszer bevezetésével sikerült
tovább emelni.

Egyesület működése és egyenlegének ismertetése

Fontos tisztán látni, hogy a Válogató és az Országos Bajnokság a jelenlegi színvonalon megrendezve
minimális profitot termel. A szervezeti – és pénzügyi működés kereteihez kellett létrehozni a Pro
Agility Hungary Egyesületet amelynek a puszta létével és működésével kötelező költségek járnak
együtt. Az egyesület pénzügyi egyenlegét az egyetlen „nem ASB” verseny, a Hungarian Open teszi
nyereségessé.

Az ASB működése alapvetően mínuszos.











Általános költségek ismertetése
Bank költségek (kiadás) – különösen magasak az EUR utalások miatt.
Járulékok (kiadás)
Könyvelő (kiadás)
MEOESZ tagdíj (kiadás)
MEOESZ szövetségi kártya (kiadás-bevétel)
Honlap (Kiadás)
Irodaszer(Kiadás)
Design (Kiadás)
Teljesítménykönyvek (Bevétel)

A Pro Agility Hungary SE 2018-as mérleg és eredménykimutatása a
https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke internetes oldalon érhető el hivatalosan. A
dokumentumot a www.agility-sportbizottsag.com honalpunk letöltések menüpontjából is elérhető.

Válogató rendszer és válogatottak
Témavezető: Nagy Vera
-

Változások a szintidő számításban:
2019-től csapatban az adott kategória legjobb hibátlanja adja a szintidőt.
Egyéniben a Jumpingot 107%-ról 108%-ra emeltük.

CSK és Asszisztens feladatai
A versenyt megelőzően



VB-n és EO-n csapatkapitány delegálása kötelező FCI előírás. Ez lehet versenyzők közül is.
Szervezőkkel való kapcsolatfelvétel  A szervezők csak a Csapatkapitánnyal kommunikálnak.
Nevezési adatok begyűjtése  TK, fotók begyűjtése, nevezési adatok begyűjtése,
egyeztetése nevezések leadása (Utóbbi időben szükséges a nem versenyző, kísérő kutyákról
is adatot szolgáltatni)






A nevezési díjakkal kapcsolatos adminisztratív teendők.
Ruházat megtervezés, rendelés összeállítása, megrendelés lebonyolításaKözös szállás szervezése (esetleges)
Csapatépítő megszervezése és lebonyolítása

Helyszínen









Részvétel a csapatvezetői tájékoztatón
Információ áramlás biztosítása.
Állatorvosi vizsgálat és az edzés levezénylése
A versenyek napjain elsőként érkezni és utolsónak távozni
Pályarajzok és eredménylisták biztosítása
Folyamatos rendelkezésre állás, EO esetén a 4 párhuzamos pálya extra terhelés
Problémák/problémás esetek kezelése
Verseny utáni programok, és további teendők intézése. (pl teljesítménykönyvek elhozatala)

Elvárások a válogatottal kapcsolatban
Az elvárások/feltételek nem változtak az utóbbi években, csak és kizárólag próbálkozás arra, hogy
szigorúbban vegyük a már évek óta lefektettet szabályokat.
A csapatépítés az elmúlt években kötelező volt, ezt visszavontuk, a közös VB szállás erősen ajánlott
volt, idén a finnországi szállások árszínvonala miatt mindenki egyéni lehetőségei és igényei szerint
foglalhat szállást magának. (Szállás foglalás előlegét közös szállás szervezés esetén akár már egy
évvel az esemény előtt kellene kifizetni, amelyet az ASB nem képes ilyen időtávban előfinanszírozni).
Pillanatnyilag az válogatott versenyzők számára a kötelező jellegű a megjelenés a világversenyek
nyitó, és záróünnepségein, a csapatkapitányi tájékoztatón. Valamint a válogatott egyenpólók viselete
kötelező jellegű.

Válogatottak szponzorációjára befolyt összegek
2016 – Spanyolország
Ebben az évben a VB nevezési díjainak kifizetése még teljes egészében a MEOESz-t terheli.
Bevételek





Nutrolin
BeCool (tárgyi támogatás)
Felajánlások (Bing.Angility, DogOne, Pályarajzok, benthagyott EO nev.díjak)
Tombolák (Monor, Kutya Kaland)

Kiadások




Válogatott tagok 148€/fő összeg támogatást kapnak, a legtöbben a szállás költségükbe
kérik elszámolni.
Ruházat jelentős része biztosítva a válogatott számára
Csapatkapitány és asszisztens költségei (úti ktg. szállás, napidíj)

2017 – Csehország
Bevételek






Aerus
Nutrolin
„Dream Liberec”
Felajánlások(Woof DOg Design, Orion)
Tombolák (Bing. Agility, ASB, Szigetköz)

Kiadások





MEOESz 2017-től Pályázatokhoz köti a sportokra szánt pénzek szétosztását. Az ASB-t nem
tájékoztatják a változásokról, így a pályázásról teljes egészében lemarad.
A fentiek alapján az összegyűjtött összeg jelentős része a nevezési díjak kifizetésére megy
Ezen felül:
22.000 Ft – Szállás támogatás
Csapatkapitány és asszisztens költségei (úti ktg. szállás, napidíj)

Julius-K9 nagy összegű tárgyi felajánlást biztosít az EO és VB válogatottak részére.
Ebben az évben először a juniorok támogatására is van lehetőség.
2018 – Svédország
A szponzoráció mértéke csökken, támogatónk a Julius K9, a Bing.Agility, Balogh-Nagy Réka
fizioterapeuta kíséri a csapatot Svédországba, költségeit saját maga fizeti..
Bevételek



MEOESz pályázat
Tombola (Bing.Agility és ASB)

Kiadások



VB nevezési díjak – A pályázaton elnyert összeg a nevezési díjak kb 70%-át fedezi, a
fennmaradó összeget az ASB állja.
Csapatkapitány költségei (úti ktg. szállás, napidíj)

Julius – K9 támogatás: névvel allátot, egyedi tervezésű egyenpólók és hámok.

Marketing és kommunikáció
Témavezető: Füzi Júlia.
Az agility és a MEOESZ kapcsolata a támogatások tekintetében:
Mára a MEOESz esetében egyáltalán nem evidencia, hogy támogatják-e a válogatottakat vagy sem.
2017-től pályázati úton lehet ezekre a pénzekre igény benyújtani.
2017-ben az ASB lecsúszik a pályázati anyag benyújtásáról mert nem értesültünk időben a
változásról.

2018-ban már az ASB is nyújt be pályázatot. A pályázatban kitér a válogatott általános költségeire.
Ezentúl benyújtásra került még egy pályázat a Juniorok támogatására és a delegált költségeinek
térítésére. 2018-ban az FCI delegált költségtérítésén túl VB nevezési díjakra nyertünk el pályázati
összeget.
2019 -ben az ASB pályázatot nyújt be JEO, VB, és Magyar Kupasorozat támogatására. Ezek közül
egyikre sem ítél meg támogatást a MEOESZ.
Utánajárás és hosszas levelezés után, egy kvázi félmondatból fény derül rá, hogy van más mód, más
forrás arra, hogy a válogatottakat bizonyos összegben támogassák. Így idén minden válogatott
(FMBB, JEO, EO, VB) számára 4 db nevezési díjat finanszíroz a MEOESz
Ennek papírozása és kommunikálása extra energiát igényel.
Szponzoráció lényege
A szponzoráció két fél közötti üzleti kapcsolat, ahol az egyik fél bizonyos javakat (szolgáltatás, termék,
pénz stb) biztosít a másik félnek aki ezért cserébe az együttműködés révén piaci előnyökhöz juttatja a
szponzor céget. Nagyon leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy az adott cég mérlegeli, hogy a pénzét
reklámba fektesse (TV, újság, online stb…), vagy megéri neki a válogatott versenyzőket szponzorálni A
szponzorációért cserébe a szponor cég elvár dolgokat. Kérhetnek és kérnek is megjelenést amely a
cég hírnevét öregbíti. A szponorációs együttműködések részleteit szerződésben rögzít a két fél
amelyek betartása a szerződő felekre kötelező érvényű.
Pénz osztás nem szponzoráció, hanem támogatás.
Rengeteg előkészület, kommunikáció egy-egy szponzoráció kialakításában, de adott esetben az
elutasított ajánlatokban is.
Akkor tudunk eredményesek lenni benne, ha a szponzorációban részesülő érintettek is nyitottak a az
együttműködésre. Negatív vélemények visszajutása a szponzorokhoz megnehezíti/hátráltatja a
munkát.
Bing. Agility
Az ASB fix és egyik legnagyobb szponzora
Minden ASB versenyre biztosítják a komplett akadályszettet oda – és visszaszállítással, lepakolással
együtt. Ezáltal rengeteg költséget válallnak át az ASB-től.
HO-ra ajándék akadály felajánlása és dobogó legyártás.
3 éve támogatják a válogatottat pénzösszeggel.
Egy másik akadálygyártó megkereséséről:
Ha van egy létező megállapodás egy konkurens céggel, akkor az nem felrúgható egy e-mail alapján az
év közepén. Referencia bekérés, és konkrét ajánlat bekérése megtörtént a levéláltás során.
Julius-K9
2017-ben lettek megkeresve, azóta tart az együttműködés.
Azóta támogatják az EO, VB válogatottakat, illetve az Országos Bajnokságot, Hungarien Open-t
Platinum
A 2018-as OB, és 2019-es Hungarian Open szponzora.

Szponzoráción túl Média megjelenések
Az ASB nem csak a válogatottak körül dolgozik az év során. Próbálja azt a „bázist” duzzasztani, akik
nem feltétlenül a válogatottságért konkurálnának, csak szeretnék élvezni a sportot. Ahhoz hogy a
sportnak híre menjen bizonyos fórumokon kell biztosítanunk megjelenést.
A mi sportunk – agility bemutatkozó videó
Összköltsége br. 200.000 Ft, amit 5 érintett cég finanszírozott. Ez a videó arra a célra készült, hogy
bárki használhassa a sport promótálására.
TV megjelenések
Az ASB fennmaradó idejében dolgozik azon, hogy az emberek, a megjelenések által jobban
megismerjék a sportot

A jövő lehetőségei
Az Agility FCI sport, emiatt a sport kötött a MEOESz-hez, mint a hazai kennel klubhoz.
Az FCI-hez minden ország a kennelklubján keresztül kapcsolódhat, aki szintén köteles tagdíjat fizetni
az FCI felé
MEOESZ alatt elnökségek, és bizottságok vannak. Ezek alatt fajtagondozó egyesületek és sport
egyesületek is jelen vannak.
Összesen 80 fajtaklub, 26 sportegyesület.
Felmerül a kérdés, hogy az ASB 5 személyben elég legitim-e ahhoz, hogy elvégezhesse a munkáját.
Agility közösségnek van-e ráhatása arra, hogy ki legyen az elnök?  Jelenleg megoldásra vár
Agility sok résztvevős  MEOESZ, egyesületek, tagok, versenyzők.
ASB-nek kapcsolatot kell tartani a versenyzőkkel, a versenyszervezőkkel, és a MEOESz-el magával. Ez
5 fő részére sok munka.
A jövőre nézve 2 lehetséges kimentet látunk magunk előtt:



Marad minden az eredeti felállásban, jelenlegi vagy új ASB-vel.
Egy olyan , alulról felépülő sportszervezet alakul ki amelynek döntéshozatalába és
felelősségvállalásba is, a jelenleginél jóval jelentősebb erővel vesznek részt az agilitys
sportegyesületek.

A jelenlegi felállás alapján az egyesületek nem kell valós felelősséget vállalniuk a tagjaikért és
nincsenek kötelezettségeik sem a tagjaik felé. Jelenlegi felelősségük a kártyák kiállítása és adott
esetben versenyek szervezése.
Kiegészítés: A MEOESZ-szel folynak az egyeztetések arról, hogy Pártolói vagy tagkártya megvásárlása
milyen kötelezettségekkel jár az egyesület részéről.

Az agility sportvezetésének átalakításával kapcsolatos terv. Ennek alapvető gondolatai, vezérelvei
-

-

-

Az Agility Sportbizottság a vezetőség
ASB alatt a szervezeti strukturában az „Agilty tanács” áll, ahoval minden agilityvel
foglalkozó sportegyesületből egy fő delegálható a tanácsba. Nagyságrendileg 15-20 fős a
tanács. Nekik többek között lehetőségük lenne arra, hogy megválasszák az ASB elnökét és
tagjait. Biztosítva ezzel, hogy ezekre a posztokra csak releváns tapasztalattal rendelkező
személy kerülhessen, ez a mostani, felülrő irányított rendszerben jelenleg nem
biztosított.
Bizalmatlansági indítvány megjelenése amennyiben a közösség elégedetlen az ASB
vagy az elnök munkájával, akkor van lehetősége megvétózni azt.
Az egyesületeknek innentől kezdve több szempontból is fontos szerepe lenne.
- tájékoztatás, információáramlás biztosítása a versenyzői számára
versenyzői érdekképviselete
adminisztratív tevékenységek (könyvek kiállítása, szintlépés intézése).
ASB kommunikáció javítása  minél kevesebb szereplő bevonása, hogy a kommunikáció
gördülékenyebben folyhasson. Ha a probléma megoldható a delegált segítségével
egyesületen belül, akkor az ASB-ig el se jut, csak akkor jön tovább, ha nem megoldható
„házon” belül.
Segítők delegálása az egyesületekből az ASB rendezvényekre. Rengeteg spórolás és
logisztikai egyszerűsítés a jövőben.
Az egyesületek támogathatják a saját versenyzőiket, nemzetközi versenyek során.
Fegyelmi bizottság felállítása (jelenleg nem létezik fegyelmi bizottság, ezáltal nehézkes a
problémás esetek kezelése)

Az alábbi ábra az ASB és a többi egyesület kapcsolódását mutatja a MEOESZ-hez.

Kérdések
K: A delegáltaknak kell-e bármilyen kritériumnak megfelelniük, vagy az egyesület tagjai csak
ráböknek valakire, és mindenfajta feltétel nélkül ő kerül be.
ASB: Ennek meghatározására még nem volt konkrét gondolat. Ennek ismeretének hiányában nehéz
meghatározni, hogy jó-e a rendszer, hisz ezek az emberek döntenek a jövőben fontos kérdésekről.
Javaslatok: Mindenképp legyenek bizonyos feltételei (mint pl bírói képzésen való részvétel feltételei).
A delegáltak évente válthatóak legyenek.
K: Hány ember tag a sportegyesületeknél, van-e rendelkezésre álló adat erről ? Ha az illető
fajtagondozó egyesületnél tag őt ki fogja képviselni?
ASB: Látnunk kellene statisztikát erre vonatkozóan, hogy ez valósan hány embert érint, és van-e
hajlandóság átjelentkezni.
K: Pro Agility hogyan lesz jelen ebben a felállásban?
ASB: Az agility tanács a delegáltakkal létrehozhatja azt az egyesületet ami minidig az ASB egyesülete
lenne folyamatosan. A Pro Agility Hungary egyesülettől könnyen leválaszthatók az ASB-s feladatok.
K Ha már kötődünk a MEOESz-hez, nem működhetne-e az a rendszer, hogy megint alszámlán
menjenek az ASB pénzügyek?
ASB: Nem, a MEOESz kifejezett kérése, hogy a sportbizottság gazdaságilag ne függjön tőlük.
Megjygezés: Korábban volt rá precedens, hogy MEOESz alszámlán volt az ASB pénze, ami egy NAVos
eljárás során kvázi semmissé lett.
K: Azok a tréning klubok akik nem sportegyesületek, azokkal mi fog történni, nem darabolja-e fel a
közösségüket?
ASB: Valahol mindenkinek tagnak kell lennie, ezért az érdekképviselt megtörténik az érintett
egyesület által, a klub vezetője kérdés/felmerülő probléma esetén nem az ASB-hoz fordul, hanem
elsőként az egyesületének delegált tagjához.
K: Belga juhász és egyéb fajta klubbokat hogyan „kötelezhetjük” arra, hogy legyen delegáltjuk?
ASB: Ha akarjuk, az SZMSZ-ben szerepelhet az, hogy a fajtakluboknak is részt kell venni,

asportgondozásban. MEOESZ eldöntheti, hogy megszavazza ezt vagy sem. Ha megszavazza, akkor
nekik is kötelességük lesz
K: Miért kell ennyi adminisztráció, és teljesítmény könyv egyáltalán szükséges-e még?
ASB: Online adminisztráció fele tartunk, de ehhez egy nagyon biztos részleteiben kidolgozott
rendszer kell amelyet minden egyesület ,és versenyszervező használna. Ennek be – és átvezetése sok
idő még.

K: Szakmaiság mennyire lesz elvárás a delegáltsághoz? Szakmai múlttal lehessen beszállni a
tanácsba. Legyen kikötve, hogy x év versenyzői múlt, x év meoesz tagság.
ASB: Az egyesület és a tagok érdeke is, hogy olyan kerüljön be, aki ért a sporthoz.
Megyjegyzés: Aki a sport szakmaiságában kifejezetten jó az a szervezet kialakítására nem biztos, hogy
alkalmas. Nem jár kéz a kézben a kettő együtt. Mindkét oldal felelhet a másikért, de váljon külön a
felelősség
K: Kaphat-e egy klub olyan jogokat, mint egy egyesület?
ASB: Kidolgozandó, de kicsi rá a valószínűség. A változás egyik velejárója lenne, hogy az egyesületek
között versenyt alakít ki nem csak pénzügyi, hanem szolgáltatás alapon is.
K A szövetségi kártya megvásárlásával az illető teljes jogú tagnak kéne, hogy minősüljön? Ha a
tagság feltételekkel jár, hogyan veszi ki a részét a kötelezettségekből egy olyan tag, aki nem az
egyesület székhelyének közelében él?
ASB: Ezeket hosszútávon az egyesületeknek kell kialakítaniuk annak függvényében, hogy a jövőben
megfogalmazott új szervezi – és működési rendszerben mi lesz megfogalmazva.
K: Milyen extra adminisztratív és kommunikációs munkája van jelenleg az ASB-nek ami ennyire
leterheli a bizottságot?
ASB: jelenleg az összes versenyző rendelkezésére állunk bármilyen kérdésben. Hogyan kezdjünk
versenyezni, méréssel kapcsolatos kérések, méret- és teljesítmény osztállyal kapcsolatos kérdések,
szintlépés, teljesítmény könyv igénylés, és ezekkel kapcsolatos adminisztrációk. Az új szervezeti
felépítéssel ezeknek a feladatoknak egy jó részét delegálni tudnánk az egyesületeknek. Így
megoszlana a munka és az ASB több időt tudna a jövőbe mutató szervezési feladatokkal foglalkozni.
K: Hol lesz a határ a delegáltak és az ASB között?
ASB: Konkrét, kidolgozott terv hiányába erre egyelőre nincs válasz, ezt a kidolgozásra váró SZMSZ
fogja rögzíteni.
K: - Miért kell kapcsolódnunk a MEOESz-hez?
ASB: Mert az Agilty FCI sport, és mint magyar kennel klub ők a hazai képviselet.
Szavazás az új szervezeti – és működési struktúra tervéről
(mindössze iránymutatásképp, hogy milyen irányba induljon el az ASB a jövőben)
Új irányvonal: 51 szavazat
Régi rendszer: 0 szavazat
Még nincs elég rendelkezésre álló információ: 2 szavazat
Nem akarok szavazni: 1 szavazat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K : Mikorra várható, hogy ebből az elképzelésből realitás lesz?
ASB Az ASB-nek el kell kezdenie együtt dolgozni az egyesületekkel és esetlegesen más sportokból
bevont személyekkel, hogy többféle szempont érvényesüljön az új rendszer kialakításánál. Ősszel
kezdünk el dolgozni az új SZMSZ-en, ami egy hosszú munka lesz sok egyeztetéssel , 1-2 éven belül
realizálódhat ennek az eredménye.
K: Van-e garancia, hogy a felvázolt rendszerrel a MEOESz nem akar belefolyni?
ASB: A MEOESz-nek csak jó, ha mi minél függetlenebbül tudunk tőlük működni. És a rendszer célja
pont az lenne, hogy alulról építsen fel valamit a sportot űzők nagyobb bevonásával.
K: Hobbi sportolók nagyobb mértékű bevonásán gondolkodtunk e, annak érdekében, hogy
tömegsporttá alakuljon az agility?
ASB: nekünk nem feladatunk és nem is célunk kizárólag a „versenysportot” fejleszteni. Minden olyan
kezdeményezést támogatunk ahol a tömegek bevonása a cél de önálló ASB programot nem tudunk
erre a célra indítani.
K Szintidő meghatározásában várható-e változás?
V: A BT már megváltoztatta, a MEOESz jóváhagyására vár. E szerint kezdő, A1, -ben visszatérünk a
régi bíró által meghatározott szintidőhöz, A2 és A3 kategóriákban egyelőre marad a jelenlegi.
Egyébként minden szabálymódosítással kapcsolatos kérdés a BT hatásköre, nem az ASB-é.
MEOESz kártya megvásárlása miért szükséges a hobbi kategóriák számára?
A kártya a hivatalos versenyen való indulás jogának a díja, hivatalos versenyt a MEOESZ keretei
között lehet szervezni. Ezért kell megvásárolni évente egyszer a tagkártyát.
Miért nem a hobby kategória promótálásába fektettünk energiát ahelyett, hogy létrejött egy 4.
méretkategória, amely egylőre nem bizonyul túl népszerűnek.
- A nemzetközi alakulások lettek figyelembe véve. Egyre több ország vezeti be a plusz
méretkategóriákat, valószínű hogy az FCI hivatalosan is bevezeti néhány éven belül. Az M+
lehetőséget ad a kompetitív versenyzésre a kis „maxi”-knak is. Azt várjuk hogy emiatt azok a
mérethatáron levő kutyával rendelkező párosok is motivációt éreznek majd a versenyzésre akik eddig
úgy érezték nem tudják felvenni a versenyt a nagyokkal. Az M+ nagy mezőnnyé fejlődése nem egyik
napról a másikra fog megtörténni, mint mindennek, ennek is idő kell.
Megjegyzés: Az FCI delegációban kialakult egy munkacsoport, mely a méretkategóriákat hivatott
vizsgálni az elkövetkezendő években. Tráj Tamás a Magyar delegált is tagja ennek a
munkacsoportnak.
Kezdő kategóriában nem térhetne-e vissza, hogy a versenyző válassza meg a méretkategóriát saját
magának? (Nagyobb méretű maxi kutyák esetében nem feltétlen szerencsés a magasabb
ugrómagasság) A kezdő immár hivatalos kategória, az erre vonatkozó szabályokat kell figyelembe
venni.

Miért nem merült fel, hogy a Pro Agility Hungary tagkártyát vásárlók közül jelöljük ki a segítőket az
ASB versenyekre, hogy minimalizáljuk a költségeket
Egyelőre kevés helyen valós elvárás, ezáltal akár hátrányba is kerülhetne a Pro Agility más
egyesületekkel szemben. Plusz az ASB rendezvények a „az egész agilitys sportolói közösség érdekét”
szolgálja nem a saját egyesületünkét.

Miért nem működőképes a mostani HO és a II. válogató segítői rendszere?
Logisztikailag rengeteg plusz munkát igényel, de nem kizárt, hogy a jövőben lesz még alkalmazva. A
pár negatív visszahang mellett azért többségben vannak a pozitív visszajelzések ezt illetően.
ASB költségek:
Kérdések a Pro Agility SE és az ASB kapcsolatával.
Az ASB-s versenyeket és kommunikációsjukat (válogató, OB) sokkal jobban szét fogjuk választani a
Pro Agilitys (Hungarian Open) versenyektől. Eddig ezek kommunikációja össze volt mosva, nem
gondoltuk át ennek a jelentőségét. Pénzügyileg eddig is külön kezeltük és az után is így fogunk tenni.

Aktív részvétel a versenynaptár kialaktásában:
Az ASB feladata a versenynapok bekérése, és az éves versenynaptár létrehozása. A dátumütközések
menedzselését , az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat az elmúlt években intéztük, idén már az
egyesületekre bízzuk a témát érintő egyeztetéseket.
Felajánlás Balogh-Nagy Rékától: Ingyen és bérmentve használható a gyulai fedeles lovarda
válogató használatra.
Az ajánlatot köszönettel vettük, mindenképp megfontoljuk ennek lehetőségét.

