
Válogató kiírás a 2019. évi Belga Juhászkutya  
Agility Világbajnokságra 
  

 
 

 
A világbajnokság 2019. május 08-12 között lesz megrendezve Csehországban.(Pontos város 
megjelölése később várható. ) 
  
Az FMBB Hivatalos honlapja:  
https://fmbb.net/ 
 
A Belga VB válogató futamai a következő versenyeken lesznek: 
2018 Október 27-28. - Országos Bajnokság 
 - Open Jumping és Open Agility Futam 
2018 November 11. - Kraft Kupa 
 - Open Jumping és Open Agility Futam  
2019 Február 9-10. - III. Farsang Királya Kupa 
 - Open Jumping és Open vagy Szintes(A3) Agility futam  
2019 Február 23-24. - Hungarian Open  
 -  Open Jumping és Open Agility Futam 
 -  Open Jumping és Open Agility Futam  
 

A válogatóra 5.000 Ft/páros nevezési díj megfizetésével lehet jelentkezni, amely összeget a 
válogatott tagjai kapják meg teljes egészében. A válogató nevezési díján felül az adott 
verseny nevezési díját meg kell fizetni a verseny szervezőinek. 

A nevezés a nevezési díj befizetésével válik érvényessé. A nevezési díjakat kérjük az ASB 
számlájára elutalni legkésőbb a nevezési határidő napjáig. (2018.09.27.) 
 

Pro Agility SE 
MagNet Bank 
16200151-18543700 
Közleményben kérjük feltüntetni: “Belga válogató - páros neve” 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a válogatóra leadott nevezés nem helyettesíti a fenti versenyekre 
való nevezést. A nevezési létszámra tekintettel minden esetben jelentkezzetek a versenyre a 
felhívásban megadott nevezési határidőig, nehogy emiatt maradjatok le a válogatóról! 

A válogatott keret tagjaként összesen 8 versenyző páros illetve további 2 tartalék páros 
nevezhető. Lehetőség van a válogatott tagjai közül egy 4 fős csapat nevezésére is. 

VB-n való részvétel kitétele A2-A3-as szint. A selejtezőn A1-es párosok is indulhatnak, de 
legkésőbb 2018. február 28-ig meg kell szerezniük az A2-es feljutáshoz szükséges utolsó 
eredményt. 

Szintes versenyeken a nem A3-as párosoknak az A3-as agility futamot is teljesíteniük kell, 
erre kapnak pontokat.   

https://fmbb.net/2018-WorldChampionship.php


A válogató rendszert jutalmazó pontrendszer alapján állítottuk össze a következő 
kritériumok alapján: 
EGYÉNI 

- A világbajnokságon való indulás jogáért minden páros konkurál, aki nevezett a 
válogató sorozatra. 

- Az a páros juthat be a keretbe, aki a válogató sorozatban legalább 27 pontot szerez. 
- A párosokat az adott futamban elért idejük és kapott hibapontjuk alapján rangsoroljuk. 
- Adott futamban a szintidő a leggyorsabb hibátlan vagy max 1 hibával futó belga 

juhászkutya idejének a 115 %-a (mind agility, mind jumping futam esetén), illetve 
ennek hiányában a szintidő az adott futamra a bíró által a versenyen megadott 
szintidő. (1 hibás futam értelemszerűen akkor adhatja a szintidőt, ha jobb a hibátlan 
idejénél) 

- Azok a párosok kaphatnak az adott futamért pontot, akik szintidőn belül teljesítették a 
pályát és maximum 1 db ötpontos hibájuk vagy megtagadásuk volt. 

  

Futamonként az első 8 páros kap pontot, az alábbi pontrendszer szerint: 
Agility             1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

pont:         15        13        11        9          8          7          6          5 

Jumping          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 

pont:         12        10        8          6         5          4          3          2 

  

- A helyezésekért járó pontok kiosztása nem automatikus, mindig csak a feltételt 
teljesítő párosok kaphatnak pontot. 

- A kizárás, a távollét, vagy bármely futam kihagyása 25 hibapontot eredményez az 
adott futam során a páros számára. 

- A futamok során szerzett pontok a válogató verseny során összeadódnak. 
- Holtverseny esetén mindkét páros megkapja az adott helyért járó pontszámot, és a 

következő helyezés pontszáma kimarad. 
- Az utolsó kijutó helyen lévő holtverseny esetén a kevesebb pályahibával rendelkező 

páros szerzi meg a világbajnokságon való indulás jogát. A kizárás pályahibának 
számít, és 25 hibapontot jelent. 

  

CSAPAT 
A csapatba a válogatott keret tagjai közül a 4 legkevesebb hibával teljesítő páros kerül be. 

  

Hibapontok számítása: 

- A számított szintidőn felül futó párosok a túllépés mértékével megegyező időhibát 
kapnak, amelyet hozzáadunk a pályahibákhoz.   

- A kizárás és a versenyről vagy bármely futamról való távolmaradás 25 hibapontot 
jelent. 

- Mindenkinek van 1-1 kieső agility és jumping futam eredménye, így az ezeknél 
szerzett hibapontok törlődnek az összesítésnél. 

 



Egyéb feltételek, tudnivalók 
  

- A megnyitó és záró ünnepségen, a pályabejárások és a futamok során kötelező a 
csapat felső viselése. 

- Amennyiben van szponzorációs ruha, annak a viselése a megbeszélt alkalmakkor 
kötelező. 

- A válogató nevezési díját teljes egészében a válogatottra fordítjuk (szállásfoglalás, 
ruházat) 

- A válogatott tagjai számára közös szállást foglalunk, melyet a legjobb ár- 
távolság-megfelelőség alapján választunk. Kiemelten ajánlott a csapattal együtt 
megszállni, különben nem tudjuk biztosítani a megfelelő kommunikációt a válogatott 
tagjai felé.  

- A fenti feltételek be nem tartása a szponzorációs támogatás megvonásával jár, ezt 
kérjük, vegyétek figyelembe. 

- A válogatottsághoz HBJK vagy HMC tagság igazolása, és FCI törzskönyv vagy 
regisztrációs lap másolata szükséges. A HBJK (vagy HMC) tagság meglétét 
legkésőbb 2019. március 1-ig igazolnia kell minden válogatott keret tagnak! 

- A tagsággal kapcsolatos információkat itt olvashatjátok: 
- http://www.hbjk.eoldal.hu/cikkek/klub-es-egyesulet/ 

http://www.hungariamalinoisclub.hu/ (Belépési nyilatkozat menüpont) 
- A csapatkapitány személyéről az ASB dönt. 

  
Nevezéssel kapcsolatos tudnivalók: 

Nevezési határidő: 2018.09.27. 
Nevezés: https://goo.gl/W41dJ7 
A nevezéshez kérjük e-mailben megküldeni a meoeszasb@gmail.com címre kutya 

törzskönyvét vagy származási lapját is, enélkül a nevezés nem érvényes! 
  
A kijutóknak a nevezéssel, utazással, szállással járó terheket teljes egészében 
maguknak kell viselniük. Az előző évek tapasztalata alapján a VB nevezési díja 100 
EUR. (Idén is igyekszünk támogatók keresésével ezeket az összegeket csökkenteni.) 
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