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A.  ÁLTALÁNOS FCI ES MEOE SZÖVETSEGI SZABÁLYOK 
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  Valamennyi hazai kinológiai szervezetet arra kérünk, hogy támogassa az agility eszméjét és az 

FCI által elfogadott szabályzatot.   

  Az FCI agility szabályzatának fő célja, hogy meghatározza a nemzetközi versenyek követelmé-

nyeit, és hogy a nemzetközi bírálati irányelvek és a felszerelésre vonatkozó előírások 

alapjául szolgáljon. A MEOESZ Magyar Agility szabályzata a fent említett szabályzatokat kiindulási 

alapként alkalmazta saját szabályzataik megalkotásakor, azoktól annyiban tér el, amennyire a helyi 

adottságok ezt indokolják. 

  Az FCI eseményein és a nemzetközi eseményeken, valamint a MEOESZ vagy tagjai által ren-

dezett, továbbá nemzeti válogató versenyeken az FCI agility szabályzat és az irányelvek alkalmazása és 

jelen Szabályzat alkalmazása kötelező.  

 

 

 

A.1 B E V E Z E T E S           

  

  Az agility olyan kutyás verseny, amely minden egészséges és megfelelő fizikai állapotú kutya 

számára nyitott.    

  Az agility célja, hogy a kutyák különböző akadályokat meghatározott sorrendben és meghatá-

rozott időkereten belül teljesítsenek. Az agility olyan nevelő hatású sporttevékenység, amelynek célja 

a kutya intelligenciájának felmérése és fejlesztése, valamint a kutyák társadalomba való integrációjának 

az elősegítése.   

  Előfeltétele a kutya és a felvezető közötti jó kapcsolat, amely tökéletes összhangot eredményez. 

  Jelen szabályzatban a MEOESZ Agility Sportbizottsága a továbbiakban ASB. 

 

A.2 K A T E G Ó R I Á K           

  

A nemzetközi versenyeken(FCI) négy kategória létezik:   

• S (Small):            35 cm marmagasság alatti kutyák számára   

• M (Medium):  35 cm és annál magasabb, de 43 cm-nél alacsonyabb marmagasságú kutyák 

számára   

• I (Intermediate):_43 cm és annál magasabb, de 48 cm-nél alacsonyabb marmagasságú kutyák 

számára 

• L (Large):            48 cm és magasabb marmagasságú kutyák számára   
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A nemzeti versenyeken(MEOESZ Szabályzat) négy kategóriában kerül megtartásra a rendezvény:  

 

• S (small):                  35 cm marmagasság alatti kutyák számára  

• M (medium):        35 cm és annál magasabb, de 43 cm-nél alacsonyabb marmagasságú kutyák 

számára  

• I (intermediate)*: 43 cm és annál magasabb, de 48 cm-nél alacsonyabb marmagasságú kutyák 

számára 

• L (large):                  48 cm és magasabb marmagasságú kutyák számára.  

 

*Intermediate kategória: Azok a kutyák, akik 48-49.99 cm közé esnek és a régi M+ kategóriában lép-

nek át a 2023-as évre: Lehetőségük van továbbra is az Intermediate kategóriában versenyezni legké-

sőbb 2025. január 1-jéig. Az engedmény csak a magyarországi versenyekre vonatkozik. Az engedmény-

nyel élő páros válogató versenyt nem futhat. A páros bármikor elállhat az engedménytől és felléphet 

L kategóriába. L kategóriába lépés után nincs lehetőség élni az engedménnyel. 

  

 Marmagasság mérés: 

  Egy kutya csak egy kategóriában indulhat egy időben. Minden kutya esetében kötelező a ma-

gasságuk bejegyzése a teljesítménykönyvbe és a MEOESz Agility Sportbizottság által meghatározott 

online felületen. 

  A kutya méretét kettő agility bírói testületi tag és a MEOE Szövetség Agility Bírói Testület 

(továbbiakban ABT) által szabályosan kijelölt agility bíró közösen, egyidőben, egymással 

együttműködve méri le, akik aláírják a bejegyzést a teljesítménykönyvben.  A mérést bárhol, előre 

egyeztetett időpontban és helyszínen el lehet végezni. 

  Amennyiben a kutya magassága kettő ugrókategória közötti határon van (1 cm-en belül) köte-

lező a második bíró általi mérés végrehajtása. Amennyiben a két különböző bíró mérése eltér egymás-

tól (két különböző kategória jön ki eredményként) egy harmadik bírót kell felkérni. Újramérés esetén 

minden mérést be kell jegyezni a teljesítménykönyvbe a dátum, helyszín és bíró megjelöléssel. A 

mérést végző bíró aláírásával vagy pecsétjével hitelesíti azt. A mérés eredményét az ASB felé be kell 

jelenteni (az ASB által mindenkor meghatározott módon).  

 Az első hivatalos mérést az alsó korhatár (18 hónap) betöltése után lehet elvégezni és hitelesí-

teni. A kutyának mérhető (nyugodt, stabil) állapotban kell lennie a mérés alatt, ennek hiányában a 

mérést végző bíró megtagadhatja a mérést. 

  Az FCI JEO, EO és VB versenyeken és válogatón mért eredmények felülírják a korábbi mérés 

eredményeit.   
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A.3 P Á L Y Á K            

   

Az agilitypályát a lehető legtöbb különböző típusú akadály felhasználásával kell felépíteni. A kutyának 

az akadályokat a megfelelő sorrendben teljesítve az előírt időn belül kell lefutnia a pályát. A pálya a 

lehető legtöbb akadály használatával épül fel, az akadályok elhelyezésének módja határozza meg a pálya 

nehézségi fokát és sebességét. Minden FCI pálya teljesítéséhez szükség van az ügyesség és a gyorsaság 

közötti megfelelő egyensúlyra. 

 
Minden FCI pálya teljesítéséhez szükség van az ügyesség és a gyorsaság közötti megfelelő egyensúlyra.    

 

A.3.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK   

 

✦ Az agility pálya felépítéséhez használt ring mérete szabadtéri verseny esetén legalább  800 

m
2

/minimum 20 m pályaszélesség (pl: 20m x 40 m), a ringet befogadó terület mérete legalább 

24 x 40 m kell, hogy legyen. Fedett, benti verseny esetén a ring mérete nem lehet kisebb, mint 

578 m
2

/minimum 17 m pályaszélesség (pl: 17m x 34 m). A ringet egyértelműen kell jelölni. 

Két ring használata esetén ajánlatos közöttük egy elzárt részt kialakítani, vagy legalább 10 m-es 

távolságot hagyni.   

✦  A pálya valóságos hossza a teljesítményosztálytól függően 100 – 230 m kell, hogy legyen, leg-

alább 15, de nem több mint 22 teljesítendő akadállyal, melyekből legalább 7 ugróakadály kell, 

hogy legyen. Egy standard versenypályához legalább 14 ugró akadályt kell elhelyezni. 

✦  Az egymást követő akadályok között megtett távolság a kutya útvonalán mérve nem lehet ke-

vesebb, mint 6m. Az egymást követő akadályok között megtett távolság egyenes vonalban 

mérve nem lehet több, mint 8m és a soron következő akadályok közt, a kutya útvonalán mért 

leghosszabb távolság nem lehet több, mint 9m. Minden távolságot meg kell mérni az akadály 

elhagyási pontjától a következő akadály érkezési pontjáig. Ugróakadályok esetén az ugróléc 

közepe. Kúszó, zónás akadály, szlalom stb esetén a bejárat/kijárat helye. 

✦ A felvezetőnek minden akadály mellett bármelyik oldalról el kell tudnia haladni; az egyes aka-

dályok között legalább 1 m távolságnak kell maradnia (a palánk és a palló alatt elhelyezett kúszó 

kivételével).   

✦ A szlalom, a karika, és a fal csak egy alkalommal teljesíthető a pályán. 

✦  A dupla ugróakadályt, a karikát és a távolugró akadályt mindig úgy kell elhelyezni, hogy az 

előző akadályról egyenes ráfutást tegyen lehetővé. 

✦ A pálya vonalvezetésében a kúszó akadály legfeljebb 5 alkalommal szerepelhet. 

✦ Amennyiben a pálya mérete kisebb, mint 800 m2, akkor 6 alkalommal teljesítheti a kutya a 

kúszó akadályt. 

✦ Agility/Jumping 1-es pályán dupla ugró akadály nem alkalmazható.   

✦ Szlalom minden pályában kell, hogy szerepeljen.   
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A.3.2 PÁLYATERVEZES   

 

A pálya tervezése teljes egészében az adott rendezvényre felkért bíró feladata, az ő döntésére van bízva, 

de a pálya során a felvezetőnek legalább kétszer oldalváltást kell eszközölnie a természetes felvezetés 

oldalhoz. 

A jól tervezett pályát a kutya könnyed és gördülékeny módon tudja teljesíteni és a jól tervezett pálya 

felméri mind a kutya, mind a felvezető különféle készségeit. A cél a megfelelő egyensúly megtalálása 

a kutya irányítása (az akadályhibák elkerülése) és a pálya teljesítéséhez szükséges optimális sebesség 

között.    

  A számok elhelyezéséből egyértelműen ki kell tűnnie annak, hogy az adott akadályt melyik oldalról 

kell teljesíteni (kivételt képez az U alakban hajlított kúszó, ahol a középre helyezett szám jelezheti azt, 

hogy az akadály bármelyik oldaláról teljesíthető).   

A verseny kezdete előtt a bíró ellenőrzi a rendelkezésére bocsátott akadályokat, és ha ellenőrizte, hogy 

azok megfelelnek az FCI és a MEOESZ előírásainak, átadja a pályatervét a szervezőknek, akik segíte-

nek felállítani a pályát. A bíró ellenőrzi a pályát és gondoskodik a pályahossz pontos leméréséről.   

A pályákat az FCI és a MEOESZ által elfogadott akadályokból kell felépíteni. A pálya felépítése során 

a bíró saját belátása szerint használja ezeket az akadályokat. 

 

 

Az alábbi akadályokat kell a bíró rendelkezésére bocsátani: 14 ugróakadály verőléccel, 1 karika, 1 fal, 

1 palló, 1 palánk, 1 hinta, szlalom, 1 távolugró, 4 kúszó (melyek közül egy 3 vagy 4 méter hosszú). 

Elektronikus zónajelző berendezés használható. 

 

Az FCI agility pálya (vis major esetek kivételével) három különböző fajta kontaktzónás akadályt kell, 

hogy tartalmazzon, illetve az FCI A2 vagy A3 kategóriában legfeljebb négy kontaktzónás akadály al-

kalmazható (a bíró belátása szerint). 

 Az Agility 0, Agility 1, Agility 2, Agility 3 Agility Open, Jumping 0, Jumping 1, Jumping 2, Jumping 3, 

valamint Jumping Open pályákat az alábbi jellemzők különböztetik meg:   

✦ a pálya hossza és nehézségi foka;   

✦ a szintidő meghatározásához választott sebesség.   
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A.3.3 VERSENYEK   

 

A gyakorlás a pályán nem megengedett, de a versenyzők a verseny kezdete előtt kutya nélkül bejárhat-

ják a pályát.   

A verseny kezdete előtt a bíró röviden tájékoztathatja a felvezetőket a verseny jellegéről, a futam szint-

jéről, a szintidőről, a maximális időről, a futam menetéről és emlékeztetheti őket a szabályokra.   

 

A) A SZINTIDŐ (STANDARD COURSE TIME, SCT) MEGHATÁROZÁSA   

 

  Nemzetközi agility versenyeken  

így AWC, EO, JAEO, CACIAg) a szintidő a legkevesebb pályahibát ejtő leggyorsabb kutya idejé-

hez +15 %-ot adva és a következő másodpercre felkerekítve határozható meg.   

 

 

   Nemzeti versenyeken 

A0, J0, A1, J1, A2, J2 számára a bíró által meghatározott szintidő az érvényes. Szintidő számítás-

hoz megállapított minimum sebességek a következők: 

A0: 3.3   J0: 3.5 

A1: 3.5   J1: 3.7 

A2: 3.8   J2: 4 

 

Aopen, Jopen, A3, J3 kategóriában a szintidő a legkevesebb pályahibát ejtő leggyorsabb kutya 

idejéhez +15 %-ot adva és a következő másodpercre felkerekítve határozható meg. 

Példa: 35 másodperc a leggyorsabb hibátlan páros ideje. 35 * 1,15 = 40,25. A szintidő felfelé 

kerekítéssel 41 másodperc. 

 

 

B) A MAXIMÁLIS IDŐ (MAXIMUM COURSE TIME, MCT) MEGHATÁROZÁSA 

A maximális idő a pályahosszt az agility esetében 2,5 m/s-mal, a jumping esetében pedig 3 m/s-

mal elosztva a következő másodpercre felkerekítve határozható meg.  
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C) A FUTAMOK MENETE  

 

A felvezető nem indíthatja el a kutyát, amíg a bíró nem jelezte, hogy készen áll. Amennyiben a 

kutya még pórázon van, akkor a pórázt és a nyakörvet le kell róla venni. Biztonsági okokból a 

kutyának sohasem szabad ezeket viselnie a futam alatt. A futam alatt a felvezető semmit sem tart-

hat a kezében.  

A bíró jelzését követően a felvezető a startvonal átlépése után visszamehet a startvonal elé, de nem 

érhet a kutyához. A kutya érintése kizárást von maga után. 

A felvezető bárhol elhelyezkedhet a pályán. Az időmérés abban a pillanatban indul, amikor a 

kutya keresztezi a startvonalat. A futam alatt bármilyen vezényszó és jelzés megengedett.   

A felvezető feladata, hogy a kutya az akadályokon a megfelelő sorrendben haladjon át anélkül, 

hogy a kutyát vagy az akadályt kézzel érintené. 

A felvezetőnek nem szabad az akadályokat teljesíteni, azok alatt vagy felett átmenni.   

Amikor a kutya az utolsó akadályt a helyes irányban teljesítve keresztezi a célvonalat, a futam véget 

ér és az időmérés leáll.   

A felvezető ráadja a kutyára a nyakörvet és a pórázt, majd elhagyja a ring területét.   

A felvezető és a kutya a ringbe való belépés pillanatától mindaddig, amíg mindketten el nem hagy-

ják a ringet, a bíró felügyelete alatt van.   

A versenyző játékot és jutalomfalatot nem vihet be a pályára. Ezen szabály értendő a jutalmazásra 

is az utolsó akadály teljesítése után. A pálya területén belül tilos a jutalmazás. Ennek megszegése 

kizárást von maga után.  

Agility szoknya viselése tilos az agility pálya területén.  

 

Fehér kutya: A fehér kutya célja, hogy a bíró tesztelje a pályát, szükség esetén változtasson rajta. 

Fehér kutya mindig a pályabejárás előtt fut. A felvezető elkezdheti bejárni a pályát a pályaépítés 

alatt. A felvezető megkapja a pályarajzot a pályaépítés megkezdésével egyidőben. Méretkategóri-

ánként egy fehér kutya indítható, kivéve, ha a bíró szükségesnek látja a pálya tesztelését több ku-

tyával(pl látni szeretne több vonalvezetést, felvezetési technikát). A fehér kutya nem szerepel a 

startlistában. Fehér kutya után nem kell nevezési díjat fizetni. Fehér kutya után nem fizet a szer-

vező egyesület járulékot a MEOE Szövetség részére. Nem lehet fehér kutya az a kutya, amelyik 

ugyanabban a futamban hivatalosan fut vagy ugyanazon a versenynapon van még hivatalos futama 

a fehér kutyás futama után. Nem futhat fehér kutyával az a versenyző, aki ugyanazon a pályán 

másik kutyával hivatalosan versenyez.  

 

Versenyen kívül futó párosok: A startlista elején kell megjeleníteni azon párosokat, akik lemon-

danak a futamuk értékeléséről, azaz versenyen kívül futnak. Versenyen kívül futó kutya után kell 

nevezési díjat fizetni. A szervező egyesületnek fizetnie kell járulékot a versenyen kívül futó kutya 

után a MEOE Szövetség részére. A szervező döntése, hogy mennyi versenyen kívül futó párost 

enged be a versenyére.  
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A .4  A K A D Á L Y O K           

    

 

FCI által jóváhagyott akadályok 

ugró  zónás  egyéb  

egyszeres ugróakadály palló kúszó 

dupla ugróakadály hinta Szlalom 

karika palánk  

távolugró   

fal   

 

 

Az akadályok semmilyen körülmények között sem jelenthetnek veszélyt a kutyákra. Meg kell, hogy 

feleljenek a következő előírásoknak, a mellékelt rajzoknak és az Akadályokra vonatkozó irányelvek-

nek(Melléklet)  

A kontaktzóna nem lehet fehér, fekete, szürke vagy barna színű. Elektronikus kontaktzónák csak ki-

egészítésként használhatók a bíró tájékoztatására.   

 

I. UGRÓAKADÁLYOK  

I. A) EGYSZERES UGRÓAKADÁLY   

 Magasság: L: 55 - 60 cm - I: 45-50 cm - M: 35 - 40 cm - S: 25 - 30 cm. 

  Szélesség: legalább 120 cm - legfeljebb 130 cm 

 Az ugróakadályokon egy verőléc található, amelynek anyaga fa vagy biztonságos műanyag; fém 

nem engedélyezett. A verőléc átmérője 3 - 5 cm és legalább 3 eltérő színű részből 

kell, hogy álljon. 

 A szárny szélessége: legalább 40 cm - legfeljebb 60 cm. 

 Az oldalszárny belső függőleges magassága legalább 1 m kell, hogy legyen.  

 Az oldalszárny külső támasztási magassága legalább 75 cm legyen. Az ugróakadály szárnyait 

nem szabad összekötni vagy egymáshoz rögzíteni.  

 Téglalap alakú és háromszög alakú szárnyak, valamint tömör szárnyak nem használhatók. 

 A kutya ne tudjon átbújni az oldalszárny semelyik részén. 

 Semmilyen mozgatható vagy rögzített alkatrész (léctartó vagy kanál) sem nyúlhat ki az oldal-

szárny belső oszlopából. Nem használhatók dupla léctartók, ha csak egy verőléc 

van használatban. 
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  I.  B) DUPLA UGRÓAKADÁLY   

 Két egyszeres ugróakadály (a fenti leírás szerint) egymás mellé helyezve dupla ugró-

akadályt alkothat. 

 A verőlécek növekvő magasságúak, a magasságkülönbség köztük 15 – 25 cm. A 

hátsó ugróakadály verőléce az első ugróakadály verőlécéhez képest 10 – 20 cm-rel 

hosszabb kell, hogy legyen. Darabokra eső ugrórúd használata megengedett. 

Magasság: L: 55 - 60 cm – I: 45 – 50 cm - M: 35 - 40 cm - S: 25 - 30 cm.  

        

A két akadály közötti távolság nem haladhatja meg az alábbi értékeket: L: 50 cm – 

I: 45 cm - M: 40 cm - S: 30 cm 

 Semmilyen mozgatható vagy rögzített alkatrész (léctartó vagy kanál) sem nyúlhat ki 

az oldalszárny belső oszlopából. 

 

 

  I. C) VIADUKT - FAL 

 Magasság: L: 55 - 60 cm - I: 45 to 50 cm - M: 35 - 40 cm - S: 25 - 30 cm 

Szélesség: legalább 120 cm - legfeljebb 130 cm 

Vastagság: hozzávetőlegesen 20 cm az alján és legalább 10 cm a tetején.  

 

A fal különálló zárt elemekből kell, hogy álljon – teleszkópos falak nem engedé-

lyezettek. A tetején 3 – 5 eltávolítható elem kell, hogy legyen. Az eltávolítható ele-

mek alsó vagy oldalsó része zárt kell, hogy legyen.   

 

A fal legfelső elemeinek alakja:     

Ezen elemeknek félig lekerekítettnek kell lenniük (lásd a példát). Az elemek 

mélysége a fal további darabjainak mélységével azonos kell legyen. 

Az oszlopok 100 – 120 cm magasak kell, hogy legyenek, és nem lehetnek a falele-

mekhez erősítve. Az oszlopok szélessége és mélysége: legalább 20 cm – legfeljebb 

40 cm. Henger alakú oszlopok alkalmazása esetén az átmérőjük 30 – 40 cm között 

kell, hogy legyen. 

 

   

 

  I. C) KARIKA 

Nyílás átmérője: 50 cm - 60 cm. 

A nyílás középvonalának a magassága a talaj felett: L: 80 cm – I: 70 cm, M és S: 55 

cm A karika/abroncs szélessége: legalább 8 cm – legfeljebb 12 cm. 

A karikának 8 kg súllyal egyenértékű erő hatására 2 vagy 4 darabra kell szétnyílnia. 

A karika egyenletes formájú kell, hogy legyen, és ütközéselnyelő anyagból kell, hogy 

készüljön. 

A karika megfelelő helyzetét (magasságát) a karika két oldalán elhelyezett egy-egy 

oszlop biztosítja. A szerkezetnek elegendően stabilnak kell lennie annak érdekében, 

hogy az akadály ne dőljön fel túl könnyen. Felső kereszttartó nem alkalmazható. A 

karika tartóoszlopait szivacsborítással kell ellátni. 
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  I. D) TÁVOLUGRÓ 

 Kettő-négy elem alkot egy távolugrót. Az ugrás távolsága:   

L: 120 - 150 cm (4 elem)  

I: 90 – 110 cm (3 vagy 4 elem)   

M: 70 - 90 cm (3 elem)  

S: 40 - 50 cm (2 elem)   

A távolugró szélessége: 120 cm az elején, lehetőleg 150 cm a végén. 

Az elemek emelkedő magasságúak. A legalacsonyabb elem magassága: 15 cm. A 

legmagasabb elem magassága: 28 cm. Az egyes elemek vastagsága: 15 cm, ezek 

mindegyike emelkedő magasságú. Az elemek dőlésszögét úgy kell megválasztani, 

hogy az egyes elemek elülső széle nem lehet magasabb, mint az előző elem hátsó 

széle. 

A távolugró teljes felületének (viszont a lábaknak nem feltétlenül) fából vagy bizton-

ságos műanyagból (fém nem megengedett) kell készülniük. 

A sarokjelző rudak magassága 120-130 cm - átmérőjük 3-5 cm, ezekből az akadály 

mind a négy sarkára kerül egy (ezeket nem lehet az elemekhez rögzíteni). A jelzőru-

dak tetejét szükség esetén biztonságossá kell tenni a kutyák és a felvezetők számára 

egyaránt. A jelzőrudak nem képezik az akadály részét, csupán a bírálást segítik.  
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               II. ZÓNÁS AKADÁLYOK 

Palló:   Magasság: 120 cm   

Elemek hossza: legalább 360 cm - legfeljebb 380 cm   

Elemek szélessége: 30 cm   

Kontaktzóna: A felfelé és lefelé tartó elemén a földtől számított utolsó 90 cm-es sáv-

ban (az oldalain is) eltérő szín jelzi.   

A felületének csúszásmentesnek kell lennie. A felfelé és lefelé tartó oldalon egyenlő 

távolságokban (kb. 25 cm-ként) elhelyezett kapaszkodólécekkel kell megelőzni a 

csúszást és segíteni a könnyebb felfutást úgy, hogy egy kapaszkodóléc sem lehet kö-

zelebb 10 cm-nél a kontaktzóna határától. Ezek a kapaszkodólécek 2 cm szélesek 

és 0,5-1 cm vastagok, és nem lehetnek éles szélűek.   

A kontaktzóna alsó szélének tömör (hézagok nélküli) és nem túlzottan ellapított (éles 

élek nélküli) kialakításúnak kell lennie.   

A palló lába nem nyúlhat az akadály felső síkja fölé. Sem a palló lába, sem más alá-

támasztó eleme nem gátolhatja a kúszó biztonságos elhelyezését a palló alatt.   

Hinta:   Magasság: 60 cm a hinta központi forgáspontjánál a talajtól a hinta felső síkjáig mérve. 

A hinta forgáspontja nem lehet 10 cm-nél távolabb a felső síktól.    

Elem hossza: legalább 360 cm – legfeljebb 380 cm   

Elem szélessége: 30 cm   

Kontaktzónák: ugyanaz, mint a pallónál.   

 

A hinta végei nem jelenthetnek veszélyt a kutya vagy a felvezető számára. A kontakt-

zóna alsó szélének tömör (hézagok nélküli) és nem túlzottan ellapított (éles élek 

nélküli) kialakításúnak kell lennie.   

Az akadálynak stabilnak, a felületének pedig csúszásmentesnek kell lennie. Kapaszko-

dóléc nem alkalmazható. A hintát jól ki kell ellensúlyozni (nem szabad sem túl gyor-

san, sem túl lassan átbillennie), kisméretű kutya számára is probléma nélkül tegye le-

hetővé az átbillentést.   

Ellenőrzés módja: A hintának 2-3 mp belül át kell billennie, ha egy 1 kg-os súlyt he-

lyezünk a lefelé tartó kontaktzóna közepére. Ha ez nem így történik, akkor finomítás 

szükséges. 

 

Palánk:  Magasság: A két elem által alkotott csúcs magassága minden kutya esetében a földtől 

mérve 170 cm.   

 Elemek hossza: legalább 265 cm – legfeljebb 275 cm   
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 Elemek szélessége: legalább 90 cm, lent 115 cm-ig szélesedhetnek.   

 Kontaktzóna: A felfelé és lefelé tartó elemen a földtől számított utolsó 106 cm-es sáv-

ban (az oldalain is) eltérő szín jelzi.   

 A felületének csúszásmentesnek kell lennie. A felfelé és lefelé tartó oldalon egyenlő 

távolságokban elhelyezett (kb. 25 cm-ként) kapaszkodólécekkel kell megelőzni a csú-

szást és segíteni a könnyebb felfutást úgy, hogy egy kapaszkodóléc sem lehet közelebb 

10 cm-nél a kontaktzóna határától. Ezek a kapaszkodólécek 2 cm szélesek és 0,5-1 

cm vastagok, és nem lehetnek éles szélűek.   

 A kontaktzóna alsó szélének tömör (hézagok nélküli) és nem túlzottan ellapított (éles 

élek nélküli) kialakításúnak kell lennie.    

 A palánk csúcsa nem jelenthet semmilyen veszélyt a kutya számára, szükség esetén be 

kell fedni.   

 A palánk semmilyen tartó eleme sem gátolhatja a kúszó biztonságos használatát a  

                     palánk alatt. 

 

 

 

 

 

III. EGYEB 

 

Kúszó:   Átmérő: 60 cm - Hossz: 300 - 600 cm.   

A kúszónak hajlékonynak kell lennie és javasolt, hogy egyenletes felületű, világos színű 

anyagból készüljön.   

A kúszókat mindig teljes hosszukban ki kell húzni.    

A kúszó rögzítésekor a rögzítőpántoknak vagy súlyoknak követniük kell a kúszó alakját 

és ne deformálják azt, és ne csökkentsék az átmérőjét.   

A kúszórögzítőknek biztonságosnak kell lenniük minden kutya számára és meg kell 

akadályozniuk a kúszó túlzott elmozdulását, amikor a kutya fut benne. Rögzítéshez 

vaskeretet, gumipókot, vizes kannát használni tilos. A pánt szélessége minimum 30cm 

kell, hogy legyen. Fülek/fogók nem állhatnak ki a rögzítés során. A rögzítők ne lógja-

nak túl a megtagadási vonalon.  

 Minimum rögzítő zsák, mely a kúszót megtartja: 1 pár zsák/méter (pl. 6 méteres 

kúszóra 6 + 1 pár rögzítő zsák). 

 

 A súlyokat homokkal, földdel és kaviccsal(<0,5cm) ajánlott megtölteni.  
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Szlalom   A rudak száma: 12   

A rudak merevek, átmérőjük 3-5 cm. A rudak magassága 100-120 cm és egymástól 

60 cm-re helyezkednek el (a rudak között mérve).   

A rudak fából vagy biztonságos szintetikus anyagokból készülhetnek; fém hasz-

nálata nem megengedett. A talp legfeljebb 0,8 cm összesen (talp plusz az oldalsó 

támasztékok) és legfeljebb 8 cm széles lehet. A szlalom rudakat tartó elemeket 

fixen rögzíteni kell a talphoz és legfeljebb 10 cm magasak lehetnek. A talp 

oldalsó támasztékai a szabályosan történő szlalomozás közben nem lehetnek a ku-

tya útjában. A rudak színe nem lehet szürke, fekete és barna.  

 

 

 

 

IV.  START - CÉL 

Ha időmérő berendezést használnak, akkor azt az első és utolsó akadályhoz a lehető legkö-

zelebb kell elhelyezni; ez határozza meg a start és a cél vonalát. Időmérő berendezés 

hiányában az első és az utolsó akadály határozza meg a start és a cél vonalát.   

Ha a kutya elfut az első akadály mellett, akkor az megtagadásos hiba és a kézi időmérés 

elkezdődik, amikor a kutya átlépi a startvonalat (az ez első ugróakadály vonalának kétoldalt 

a ring széléig tartó meghosszabbítása).   

   

A start előtt és a célvonal után elegendő helyet (legalább 6 m) kell biztosítani a kutyának.   

 

Az első és utolsó akadály bármilyen ugró lehet (ugró, fal, karika vagy távolugró). 

 

Amennyiben nem lehet az időmérő rendszert biztonsággal elhelyezni a falon, karikán vagy 

távolugrón, akkor a szóban forgó akadály mindenképp ugró akadály kell legyen (az első 

akadály egyszerű ugró, míg az utolsó akadály lehet egyszerű vagy dupla ugró is). 

 

Időmérő elhelyezése:  Start akadálynál az elugrási oldalra, cél akadálynál a landolási ol-

dalra kell elhelyezni az időmérő rendszert. 

 

   

 

A.5  B Í R Á L Á S               

Egyetlen versenyző sem vitathatja a bíró döntését, a bíró döntései véglegesek.   

A pálya teljesítésében hibának minősülnek az alábbi esetek:   

✦ ha nem sikerül a pályát hibátlanul teljesíteni;   

✦ ha a pálya teljesítése nem fejeződik be a szintidőn belül.   
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A.5.1 Hibák   

a) A szintidő (STC) túllépése:    

Az időhiba számszerűsített mértéke megegyezik az időmennyiségével, amennyivel a futam ideje 

meghaladta a szintidőt (SCT). A futam idejét 0,01 másodperc pontossággal kell mérni.   

b) Pályahibák:   

Minden pályahiba 5 pontot jelent.   

Az a felvezető, aki előnyt szerez a kutya vagy egy akadály érintésével, minden egyes esetben 5 

pontos hibát vét.   

   

Az alábbi hibák arra az akadályra vonatkoznak, amelyeket a kutyának teljesítenie kellene:   

    

b)1) Verőhiba:   

Az akadály teljesítésekor hibának számít minden alkalommal, ha az akadály bármely részét 

(rúd, akadályszárny, viadukt fedőeleme) a kutya leveri vagy ugróakadály esetén a léc eredeti 

pozícióját megváltoztatja(például ha a léc ütés hatására lejjebb csúszik) (5 hibapont). Ügyelni 

kell arra, hogy ha az akadályt később ismét teljesíteni kell a pályában, azt a segítőknek idő-

ben helyre kell állítaniuk (nincs kizárás).   

b)2) Megtagadások:   

Az alábbiak megtagadásnak minősülnek (5 hibapont): például ha a kutya megáll a soron 

következő akadály előtt; ha a kutya megáll a pálya során; ha a kutya lefordul az akadályról 

vagy elhalad az akadály mellett, a karika és annak tartója között ugrik, vagy az ugróakadály 

verőléce alatt halad át; ha a kutya a fejét vagy a lábát beteszi a kúszóba és ismét kijön; ha a 

kutya átugrik a kúszón vagy az akadályszárnyon; ha a kutya a távolugrót oldalról ugorja meg; 

ha a kutya átbújik valamelyik zónás akadály alatt vagy átugrik felette.   

Megtagadással akkor büntethető a kutya (akadály előtt történő megállás miatt, az akadályról 

való lefordulás miatt vagy az akadály mellett való elhaladás miatt), ha ez azon az oldalon 

történik, ahonnan az akadályt teljesíteni kellene.  

b.3) Zóna hiba:   

A pallón és a palánkon a kutyának lefelé haladva legalább egy lábával vagy annak részével 

egyaránt érintenie kell a kontaktzónát. A hintán a kutyának felfelé és lefelé haladva is leg-

alább egy lábával vagy annak részével egyaránt érintenie kell a kontaktzónát. Ennek elmu-

lasztása minden alkalommal 5 hibapontot jelent. Akkor tekinthető úgy, hogy a kutya elhagyta 

az akadályt, amikor már mind a négy lába a földön van. 

   

A megtagadást javítani kell; ennek elmulasztása kizárást eredményez.   

Egyéb hibák: A verőhiba vagy a zónahiba hibaponttal büntetendő, de a futam tovább folytatódik.   
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A.5.2 Hibák az egyes akadályokon:   

Az akadály teljesítésére tett minden kísérletet bírálni kell.   

a) Dupla ugró   

Hasonlóképpen bírálandó, mint az egyszeres ugróakadály.   

b) Karika   

Ha a karika megtagadásos hiba miatt nyílik szét, az kizárást jelent. Ha a 

karika szabályos ugrás közben nyílik szét, 5 pontos hibát jelent.   

c) Távolugró   

A mellette való elszaladás, az oldalakon való be- és kiugrás, valamint nem az összes elem átugrása 

megtagadásos hibát jelent (5 hibapont).   

Az elemek bármelyikének feldőlése 5 pontos hibát jelent. Más módon történő érintésért nem jár 

hibapont.   

Nem hiba, ha a felvezető vagy a kutya érinti vagy feldönti a jelzőrudat még akkor sem, ha ez a 

távolugró bármely elemét feldönti.   

d) Palló   

A kutya köteles a felfelé elemet mind a négy lábával érinteni. Ha ez nem teljesül, a kutya kizárás-

ban részesül. 

Ha a kutya úgy hagyja el az akadályt, hogy előtte nem érintette négy lábbal a lefelé tartó elemet, 

megtagadásos hibát vét (5 hibapont).   

e) Hinta   

Ha a kutya leugrik a hintáról, mielőtt a kutya mind a négy lába elhagyta volna a forgáspontot, 

megtagadásos hibát vét (5 hibapont).  A hinta végének földet kell érnie, mielőtt a kutya elhagyja 

azt, ellenkező esetben ez 5 hibapontot jelent.  

f) Palánk  

 

A kutya köteles a felfelé elemet mind a négy lábával érinteni. Ha ez nem teljesül, a kutya kizárás-

ban részesül. 

Ha a kutya úgy hagyja el az akadályt, hogy előtte nem érintette négy lábbal a lefelé tartó elemet, 

megtagadásos hibát vét (5 hibapont).   

Ha a kutya áthaladt a palánk tetején és a földet érinti az előtt, hogy a lefelé tartó oldalt érintette 

volna, akkor az kizárást jelent.   

g) Kúszó   

Az akadály oldalról történő megközelítése esetén, a kúszó teljesítését célzó minden hibás 

próbálkozás (pl. felette való átugrás) megtagadást jelent (5 hibapont).  

h) Szlalom   
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Az első rúdnak a kutya bal oldalán kell lennie, a másodiknak a jobb oldalán és így tovább. Minden 

hibás bemenet megtagadást jelent, még akkor is, ha a kutya oldalról közelíti meg az akadályt (5 

hibapont). Minden más hiba esetén csak egyszer adható 5 pontos büntetés. Minden hibát azonnal 

javítani kell, vagy a kutyát vissza lehet vinni a szlalom elejére. A visszafelé történő szlalomozás 

(több mint 2 kapun való áthaladás) kizárást jelent.   

A teljes akadályt hibátlanul vagy a hibákat javítva kell teljesíteni a következő akadály teljesítése 

előtt; ellenkező esetben a következő akadálynál kizárás következik.   

 

 

A.5.3 Kizárás   

 Az adott versenyből való kizárást és a versenyen addig teljesített eredmény érvénytelenségét 

vonja maga után az alábbi események bármelyike: 

• Tiszteletlen viselkedés a bíróval szemben. 

• Durva bánásmód (fizikai és/vagy mentális) a kutyával szemben.  

Az ASB az említett eseteket kivizsgálva további szankciókat szabhat, ami a kizáráson túl sújt-

hatja a versenyzőt. (Pl teljesítménykönyv bevonása, versenyzéstől való időszakos eltiltás) 

• A maximum idő túllépése.   

• Három megtagadás.   

• A pályasorrendtől eltérő akadály megugrása vagy megérintése (beleértve az akadály alatt vagy 

felett való áthaladást; a palánk vagy a palló alá futás azonban megengedett akkor, ha kúszó van 

az akadály alatt és az a soron következő akadály).   

• Az akadály rossz irányból való teljesítése   

• Ha a kutya felborít egy akadályt még mielőtt teljesítené azt vagy, ha később még teljesítenie kell 

a pálya folyamán úgy, hogy az már megfelelően nem teljesíthető.   

• Ha a felvezető leveri/felborítja az akadályt.   

• Ha a felvezető maga teljesíti az akadályt, átugorja vagy átbújik alatta.   

• Ha a felvezető valamit tart a kezében.  

• Ha a felvezető elindítja/leállítja az időmérőt  

• A kutya visszahelyezése a starthoz, ha az már elhagyta a startvonalat (kivéve, ha a bíró kérésére 

tette).   

• Nyakörv viselése.   

• Ha a felvezető feladta a versenyt (kivéve, ha a bíró kérésére tette).   

• A kutya a pályára piszkít vagy elhagyja a ringet, vagy nincs kontroll alatt.   

• A kutya folyamatosan csipkedi a felvezetőt vagy kapkod a felvezető felé.    

• A futam megkezdése a bíró jelzése előtt   

• A felvezető gyakorol a pályán a futam előtt/után. 

Megjegyzés: amikor a pálya úgy épül fel, hogy a kutya, a természetes vonalán haladva ráadás-akadályt 

teljesíthet a futam befejezése után, az nem tekinthető kizárásnak.  

 

Kizárás esetén a felvezetőnek és a kutyának a lehető leggyorsabban el kell hagynia a ringet, hacsak a 

bíró másképp nem rendelkezik. A bírónak egyértelműen jeleznie kell a kizárást (hosszú sípszó, stb)  



 

18   

Minden más nem várt eseménynél a bíró dönt, döntésében következetesnek kell lennie az egész ver-

seny alatt.   

 

A.5.4 Vis maior   

Felvezető befolyásán kívüli, de a versenyőt hátrányosan befolyásoló elháríthatatlan külső körülmények-

nél – pl. a lécet lefújja a szél, egy akadály elmozdul — a bíró megállíthatja a versenyzőt, és amikor az 

akadályt helyreállították, a bíró újra elindítja a kutyát a starttól.   

A leállítás előtt szerzett hibák megmaradnak. Addig a pontig más hiba nem szerezhető. A felvezetőnek 

azonban a legjobb tudása szerint kell teljesítenie a pályát. További hibákat csak a leállítás helyétől 

folytatva szerezhet a felvezető.   

 

A.6  E R E D M E N Y           

    

A helyezés kiszámításánál az alábbiakat kell figyelembe venni:   

1. Összes hiba (pálya hiba + idő hiba)   

2. Ha az összes hiba azonos, a gyorsabb kutyát kell előrébb sorolni   

 

Példa: SCT = 60 másodperc   

    

  Kutya   Hiba   Futamidő   Időhiba   Összhiba   Helyezés   

    

   7 5 58.71   0.00   5.00   2   

     12 0 65.00   5.00   5.00   3   

     18 5 57.25   0.00   5.00   1   

   4 0 68.32   8.32   8.32   4   

     15 10 59.17 0.00   10.00    5   

   2 5 65.00   5.00   10.00   6   

  

   

 

 

 

 

A.7  N E M Z E T K Ö Z I  FCI  V E R S E N Y  S Z E R V E Z E S E  
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Ha egy Klub nemzetközi versenyt akar rendezni, akkor: 

1. Rendelkeznie kell egy legalább 20 x 40 m-es területtel 

A talaj nem jelenthet veszélyt sem a kutyára, sem a felvezetőre nézve (ne legyen rajta üvegcserép, szegek, 

gödrök stb.). 

2. Meg kell hívnia egy bírót, aki rendelkezik az országos ebtenyésztői klub és az FCI engedélyével. 

Mellette, ahol a szervezők szükségesnek látják, egy segédbírót jelölhetnek ki, aki a bírót támogatja a 

pályán való tevékenységében. A segédbíró bírálhatja azon akadályokat vagy kombinációkat a pályán 

belül, melyeket a főbíró számára kijelölt. 

Minden bírói döntés végső felelőssége a főbírót terheli, és az ő döntése végleges.  

 

3. Gondoskodjon annyi segítőről, amennyi a verseny zökkenőmentesen lebonyolításához szükséges, 

úgymint: 

• Egy írnok, aki feljegyzi a bíró által jelzett hibákat, így a bíró folyamatosan szemmel tarthatja a 

versenyző kutyát. 

• Két időmérő a kutya futamidejének megállapítására (1 fő + 1 tartalék). 

• Két pályasegéd, akik helyreállítják az akadályokat és kiegyenesítik a zsákos kúszót minden ver-

senyző után. 

• Két titkár (minimum), akik az eredménykijelzőt kezelik, kitöltik a teljesítménykönyveket és 

megállapítják a sorrendet. 

• Egy pályasegéd, aki a versenyzőknek segít a bejáratnál és a kijáratnál. 

• 6 fős csapat, aki a bírói instrukciók alapján elvégzi a pálya felállítását. 

4. Az akadályok, valamint az elektronikus időmérő beállítása és elhelyezése meg kell, hogy feleljen a 

jelen FCI agility szabályzatnak. 

 

 

 

A.8 VERSENYEK / OSZTÁLYOK ES KATEGÓRIÁK 

Kétféle verseny rendezhető: 

• Az FCI által elismert nemzetközi agility verseny 

• Az Országos Ebtenyésztői Egyesületek által elismert nemzeti agility verseny 

•  

 

A.8.1. Az FCI által elismert nemzetközi agility verseny 

Csak az FCI által elismert törzskönyvvel (származási lap/függelék) rendelkező, 24 hónapnál idősebb, 

érvényes teljesítménykönyvvel vagy a nemzeti kinológiai szervezet által kibocsátott engedéllyel rendel-

kező kutyák számára nyitott verseny. 

A kutyának tetoválással vagy chippel kell rendelkeznie valamint a tulajdonosnak/felevezetőnek az FCI 

tagsággal rendelkező nemzeti kinológiai szervezethez (Ebtenyésztői klub) tartozó klub tagjának kell len-

nie. 

A versenyzőnek rendelkeznie kell teljesítménykönyvvel vagy olyan a nemzeti kinológiai szervezete által 

kiállított engedéllyel, amelyben az eredményeket vezetik. 

Tüzelő szukák az FCI nemzetközi versenyeken versenyezhetnek. 

Az FCI CACIAg versenyek minden országban csak FCI nemzetközi versenyeken, a legmagasabb agility 

szinten versenyzők részére rendezhetők. 

A nemzetközi versenyeken az FCI agility szabályzat alkalmazandó.  

 

 

 

Kétféle hivatalos osztály létezik: 
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• FCI Agility:  tartalmazza a zónás akadályokat. 

• FCI Jumping: nem tartalmazza a zónás akadályokat. 

 

Ezek az osztályok három szintre vannak osztva: 

 

a) Agility/Jumping 1 

A hivatalos versenyzést elkezdő kutyák számára nyitott osztály 

b) Agility/Jumping 2 

Csak azok számára nyitott, akik teljesítették a szintlépéshez meghatározott feltételeket. Pl három hibát-

lan Agility 1 futam 

c) Agility/Jumping 3 

Csak azon kutyák számára, amelyek teljesítették a 3. szintre lépéshez szükséges nemzeti követelménye-

ket - például: három alkalommal hibátlan futammal az első három helyezett között voltak Agi-

lity 2 versenyeken. 

Visszaminősítés lehetséges, ez a nemzeti kinológiai szervezet szabályzatától függ. 

A szabályok minden egyes kategóriára — S, M, I és L — vonatkoznak azzal, hogy az akadályok megfe-

lelnek az egyes kategóriákra meghatározott előírásoknak. 

A hivatalos versenyen elért eredményeket be kell vezetni a kutya teljesítménykönyvébe vagy a kutya 

engedélyéhez kapcsolt adatnyilvántartásba. 

 

 
A.8.2. Nemzeti agility versenyek 

Minden 18 hónapnál idősebb, törzskönyves, vagy törzskönyvvel nem rendelkező kutya számára, amely 

a MEOE Szövetség által kiadott érvényes szövetségi kártyával, teljesítménykönyvvel vagy engedéllyel 

rendelkezik. 

A kutyának tetoválással vagy chippel kell rendelkeznie valamint a tulajdonosnak/felevezetőnek az FCI 

tagsággal rendelkező nemzeti kinológiai szervezethez (Ebtenyésztői klub) tartozó klub tagjának kell len-

nie. 

A versenyzőnek rendelkeznie kell teljesítménykönyvvel vagy olyan a nemzeti kinológiai szervezete által 

kiállított engedéllyel, amelyben az eredményeket vezetik. 

A nemzeti kinológiai szervezet alkalmazhatja az FCI agility szabályzatát vagy lehetnek külön nemzet 

szabályaik is. Amennyiben külön nemzeti szabályokat határoznak meg, a nemzeti kinológiai szervezet-

nek meg kell próbálnia a lehető leginkább tartania magát az FCI szabályokhoz. 

Az országos szabályok meghatározhatják az osztályokat és kategóriákat csakúgy, mint azokat a kritériu-

mokat, amelyek alapján a kutyák szintet léphetnek, továbbá más lehetséges nemzeti sajátosságokat is 

lefektethetnek. 

 

 

Kétféle hivatalos osztály létezik(MEOESz):   

• Agility    –    tartalmazza a zónás akadályokat.   

• Jumping  –    nem tartalmazza a zónás akadályokat.   

Ezek az osztályok szintekre vannak osztva:   

 

a) Kezdő Agility/Jumping A0/J0: Szabadon választható kategória az Agility/Jumping1 osztályok telje-

sítése előtt. Indítható Agility és Jumping futam. 
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• Válaszható akadályok: Az A1/J1 futamokban használható akadályok, kivétel: karika, hinta, 

szlalom, dupla akadály, fal. 

• Kezdő Agility futamban csak egy kontaktzónás akadály használható (palló vagy palánk) 

• A pálya nem lehet hosszabb, mint 16 akadály.  

• Kezdő kategória esetén az ugrómagasság: S:25, M:35, I:45, L:55  

• Kezdő futamokban jutalomfalat használata tilos.  

• Startnál segítő igénybe vétele a kutya helyben maradásához nem megengedett.  

• Az első versenyidőpontot a versenyszervezőnek be kell jegyeznie a teljesítménykönyvbe a 

hivatalos bejegyzések oldalra. Ez első versenytől számított egy évig lehet kezdő kategóriá-

ban versenyezni. A versenyszervező feladata a regisztrációnál ellenőrizni e szabály betartá-

sát. Kezdő eredményeket nem kell a teljesítménykönyvbe bejegyezni.  

b) Agility/Jumping 1   

A hivatalos versenyzést elkezdő kutyák számára nyitott osztály. 

 

c) Agility/Jumping 2 

Három hibátlan futammal rendelkeznek Agility1 vagy Open Agility kategóriákban valamint egy 

hibátlan futammal Jumping1 vagy Open Jumping kategóriában minimum két különböző bírótól.  

d) Agility/Jumping 3  

Csak azon kutyák számára, akik Agility2 vagy Open Agility kategóriákban összesen három hibátlan 

dobogós futammal valamint Jumping2 vagy Open Jumping kategóriákban  összesen kettő hibátlan 

dobogós futammal rendelkeznek legalább két különböző bírótól.  Open Agility/Jumping futam 

nyitott az A1, A2 és A3 kategóriáknak. 

 

Csak a hitelesítést(dogresult, teljesítménykönyvbe bejegyzés, pecsételés) követő eredmények ke-

rülnek beszámításra a következő szintlépéshez. 

A szintlépést be kell jegyezni online felületen és a teljesítménykönyvben legkésőbb az első maga-

sabb osztályban indulás napján a regisztráció előttig.  

 

Általános: A versenyszervező a hibátlan agility futamokat és a hibás dobogós futamokat köteles 

bejegyezni A1, A2, A3 és AOpen kategóriákban.  
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Szintlépés esetén 2 versenyen lehet a „régi” kategóriában indulni. Ennek figyelemmel követése és be-

tartása a versenyző feladata. Tovább maradás esetén az ASB figyelmezteti és szankciókkal sújthatja a 

versenyzőt. 

Egy- vagy többnapos verseny esetén versenyen belül a szintlépés nem megengedett.  

 

MEOESz Agility verseny rendezése: 

 

1. A verseny rendezője csak a MEOESZ vagy annak sportegyesület szekciója tagjaként működő 

MEOESZ tagszervezet lehet, feltéve, hogy az adott versenyt a rendező kérelmére az ASB elő-

zetesen engedélyezte. A rendezőnek rendelkeznie kell a nemzeti versenyek szervezéséhez 3.1 

pontban meghatározott pálya mérettel. A talaj és akadálysor nem jelenthet veszélyt sem a ku-

tyára, sem a felvezetőre nézve (ne legyen rajta üvegcserép, szegek, gödrök stb.).  

 

2. A szervezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a helyszínen legyen a versenyzők által ingyenesen 

használható mosdó.   

 

3. A tervezett verseny időpontját az ASB által megadott versenybejelentő időszakban kell hivata-

losan leegyeztetni, és a versenyt bejelenteni. Az ASB jogában áll kijelölni, hogy a bejelentett 

versenyek közül melyiket engedélyezi, illetve szakmai indoklással alátámasztva az ASB eluta-

síthat verseny szervezésére irányuló kérelmet.   

 

4. A verseny bíróját minimum 30 naptári nappal a verseny előtt ki kell kérni az Agility Bírói 

Testülettől, hivatalos levélben, amit a biroitestulet@kennelclub.hu e-mail címre küld a szer-

vező.  

 

5. Magyarországon az Agility Bírói Testület Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kikért 

bíró maximum 250 futamot bírálhat le egy versenynap alatt. Ettől eltérni külön indokolt eset-

ben lehet az Agility Bírói Tanácsának engedélyével. A versenyszervező kötelessége ezen sza-

bály betartása.  

 

6. A szervezőnek gondoskodnia kell annyi segítőről, amennyi a verseny zökkenőmentes lebonyo-

lításához szükséges, úgymint: 

• Egy írnok, aki feljegyzi a bíró által jelzett hibákat, így a bíró folyamatosan szemmel tarthatja 

a versenyző kutyát.   

• Két időmérő a kutya futam idejének megállapítására (1 fő + 1 tartalék).   

• Három pályasegéd, akik helyreállítják az akadályokat és kiegyenesítik a zsákos kúszót min-

den versenyző után.   

• Két titkár (minimum), akik az eredmény kijelzőt kezelik, kitöltik a teljesítménykönyveket 

és megállapítják a sorrendet.   

• Egy pályasegéd, aki a versenyzőknek segít a bejáratnál és a kijáratnál és/vagy kezeli a pórá-

zokat. 

• 6 fős csapat, aki a bírói instrukciók alapján elvégzi a pálya felállítását.   
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7. Az akadályok típusa, valamint az elektronikus időmérő beállítása és elhelyezése meg kell, hogy 

feleljen a jelen FCI és MEOESZ Agility Szabályzatnak.   

 

8. A szervezőnek ellenőriznie kell a versenynap elején/regisztrációnál, hogy minden versenyző 

rendelkezik érvényes versenyengedéllyel (hitelesített, mérési eredménnyel ellátott teljesítmény-

könyv,  MEOESz szövetségi kártya dogresult-on vagy élőben, betöltött 18 hónap korhatár, ol-

tások ellenőrzése az veszettség elleni oltás könyvben/útlevélben), valamint a versenyző a telje-

sített és hitelesített teljesítményosztályba nevezett-e. Kezdő kategóriánál az egy éves időkorlátot 

is ellenőrizni kell. Amennyiben a nevező nem rendelkezik teljesítmény könyvvel, ebben az 

esetben a szervező nem engedheti versenyezni a párost.   

 

9. A szervezőnek a versenynapot megelőzően minimum 4. naptári nappal nyilvánosságra kell 

hoznia a versenyprogramot és a startlistát.   

 

10. A verseny helyszínén jól láthatóan ki kell függeszteni a programot és a startlistákat. Amennyi-

ben a startlisták futamonként eltérnek, ebben az esetben ezek kommunikálására kiemelt figyel-

met kell fordítani. (Startlista tetején jól láthatóan jelölni, hogy melyik méretkategória melyik 

futamának startlistáját látja a versenyző)   

 

11. A verseny alatt a szervezőnek kötelessége a futamok után eredménylistát kifüggeszteni vagy élő 

eredményeket szolgáltatni.   

 

12. A szervezőnek kötelessége ünnepélyes eredményhirdetést tartani és kihirdetni a futam dobo-

gós helyezettjeit és/vagy az összetett eredmények alapján dobogós helyezést elért párosokat.   

 

13. A versenyszervezőnek kötelessége tartani magát a felhívásban foglaltakhoz, attól eltérni ASB 

engedéllyel lehetséges. (meghirdetett kategória, kategóriák díjazása, meghirdetett futamok stb)  

 

14. A fenti pontok sérülése esetén az ASB az esetet kivizsgálja és szankcionálhatja (itt is kell vmi, 

hogy miért milyen szankció jár vagy hol van az szabályozva!)a szervező egyesületet.   

 

15. Az FCI Agility Világbajnokságra, és az European Open nemzetközi versenyekre való válogató, 

illetve Magyar Országos Agility Bajnokság szervezésének kizárólagos joga a a MEOESZ-t illeti, 

aki azt  Agility Sportbizottsága útján bonyolítja.    

   

 

 

 

 

 

 

 

A.8.3 Nem indulhatnak a versenyen 

• Vemhes szukák 

• A kutya az ellést követő 16. hétig. 
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• Szemmel láthatóan beteg, sérült, vagy rossz fizikai állapotban lévő kutyák. 

• Doppingszer hatása alatt álló kutyák 

 

Kutyák, melyek veszettséggel sújtott régióból jönnek vagy mennek, rendelkezzenek érvényes veszett-

ségoltási igazolással. 

Egyéb országokból látogató felvezetők/kutyák igazolják, hogy saját országukban az FCI által elismert 

kennel klub tagjai és hivatalos versenyeken szerepelnek. 

Idegen országban versenyezni, miközben valaki a saját országában elvesztette versenyzési jogát, a saját 

FCI kennel klub hatáskörében kivizsgálandó ügy. 

A versenyzők viselkedése és öltözete megfelelő legyen. 

Súlyosan elítélendő a durva felvezetés és azonnali kizárással végződik. A felvezető ellen panaszt is le-

het tenni. 

A szervező kluboknak jogukban áll bármely nevezést visszautasítani.  
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B. MEOESZ AGILITY SPORTBIZOTTSÁGA  

 

A MEOESZ Agility Sportbizottságának feladata a MEOESZ Asz-ban meghatározottakon túl a jelen 

szabályzat végrehajtása során:  

• Az FCI és MEOESZ Magyar Agility Szabályzat betartatása, 

• A hazai kutyás sportok iránt érdeklődők támogatása, a magyarországi kutyás agility sportolók 

összefogása, koordinálása, segítése  

• Adott évre a hivatalos agility versenynaptár összeállítása a versenyeket szervező Egyesületek 

bejelentése alapján  

• Országos Bajnokság és az FCI Válogató versenyek megrendezésének biztosítása, pályázat útján 

szervező egyesület kijelölése. 

• A magyar válogatottak kiválasztása és delegálásának előkészítése az FCI Agility Világbajnok-

ságra, az European Open-re, a Junior Világbajnokságra, illetve a Belga Juhászkutyák 

Világbajnokságára (FMBB)  

• A magyar agility válogatottak számára csapatkapitány delegálása. 

• MEOESZ jogán Agility edző képzés szervezése és lebonyolítása  

• MEOESZ jogán a magyar agility versenyekhez kapcsolódó adminisztráció vezetése, versenyzői 

adatbázis karbantartása, a Magyarországon hivatalos teljesítménykönyvek kiadása, nyilvántar-

tása  

• A MEOESZ kinológiai kulturális tevékenység, kinológiai kulturális örökség megóvása  

• Természet- és állatvédelem tárgyú céljainak megvalósításában való közreműködés 

 

  

C.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

Az FCI és MEOESZ MAGYAR AGILITY SZABÁLYZATÁN túl az AGILITY AKADÁLYOKRA 

VONATKOZÓ IRÁNYELVEK és BÍRÓI IRÁNYELVEK előírásai a versenyzőknek és verseny-

szervezőknek valamint a bíróknak kötelezően betartandó szabályokat tartalmaznak.    

  

 

D. MELLÉKLET: AKADÁLYOK - KIVITELEZÉS ÉS MÉRETEK   

Az AKADÁLYOKRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK a MAGYAR AGILITY SZABÁLYZAT-

BAN, mint Melléklet szerepel. 

 

A fenti szabályzat hatályba lép: 2023 január 1.  

 

  


