HIVATALOS AGILITY
VERSENY BEJELENTÉSE
Általános szabályok

Hivatalos versenyt csak a MEOESZ-szel már szerződött egyesület szervezhet. Minden
versenyszervező 8, azaz nyolc versenynappal rendelkezik. A 2021-as szezonra tervezett
versenyidőpontok igényének bejelentésére minden versenyszervezőnek 2020. 09.15. és
2020. 10.15. között van lehetősége. A bejelentéseket pályázat formájában várjuk a
meoeszasb@gmail.com e-mail-címre. Amit a pályázatnak tartalmaznia kell:
• A 2021-es évre tervezett versenyek időpontjai (2021. január 1-től 2021. december 31-ig)
• Elképzelések a versennyel kapcsolatban
o versenynapok száma
o ringek száma o futamok száma
o futamok típusa
o tervezett nevezési létszám
o bírók személye (a tervek szerint)
• A helyszín és a talaj képes illusztrációja
• Pálya mérete (hossz x szélesség)
• Akadályok képes illusztrációja**
• 2021-ben a Magyar Kupasorozatot nem rendezzük meg, tekintettel a COVID járványhelyzet
miatti bizonytalan helyzetre.
Felhívjuk a tisztelt versenyszervezők figyelmét, hogy az aktuálisan érvényben levő agility
szabályzat a www.agility-sportbizottsag.com oldalon található meg, kérjük ennek szíves
tudomásul vételét.
Kérjük, hogy a versenyszervezők felelősen gondolják át és tervezzék meg a jövő évi
versenynapokat. A COVID-19-el kapcsolatban felmerülő versenyszervezést- és lebonyolítást
illető kérdéses esetekben az ASB a Magyar Kormány biztonsági intézkedéseit és irányelveit
követi valamint figyelembe veszi a MEOE Szövetség ajánlásait, és ezek alapján jár el.
Igényelt dátumok egybeesése esetén a MEOESz ASB az érintett felek számára lehetőséget
kínál a felek számára közösen előnyös megoldást találni.
Az Országos Bajnokság időpontja nem foglalható. Tájékoztatásul közöljük a Válogatók, az
European Open és az FCI Agility Világbajnokság időpontjait is.
Verseny
Válogatók
European Open
FCI Világbajnokság
Agility Országos Bajnokság

Dátum
2021. Március 20-21 , Április 24-25.
2021. Július 22-25.
2021. Szeptember 23-26.
2021. Október 16-17.

A beérkezett pályázatok alapján a MEOESz ASB összeállítja a 2021. évi versenynaptárat, a
versenyidőpontok torlódását elkerülendő, közvetít az érintett versenyszervezők között, majd
a végleges naptárat a MEOESZ elnökségének adja át jóváhagyásra. Ennek megtörténte után
válik hivatalosság a 2021-es versenynaptár.
2020. Szeptember 9.

