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A. Általános FCI és MEOE Szövetségi szabályok
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 követelményeit,
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
rendezett továbbá nemzeti válogató versenyeken az FCI agility szabályzat és az irányelvek
alkalmazása és jelen Szabályzat alkalmazása kötelező.
A.1 Bevezetés
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 meghatározott
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.
Mindezek előfeltétele a kutya és a felvezető közötti jó kapcsolat, amely tökéletes összhangot
eredményez, ezért a versenyzőknek alapkiképzéssel és alapfokú engedelmes képzéssel kell
rendelkezniük.
Jelen szabályzatban a MEOESZ Agility Sportbizottsága a továbbiakban ASB.

A.2 Kategóriák
A nemzetközi versenyeken három 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
L (Large)
: 43 cm és magasabb marmagasságú kutyák számára
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A nemzeti versenyeken 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
M+ (medium+)*: 43 cm és annál magasabb, de 48 cm-nél alacsonyabb marmagasságú
kutyák számára (választható)
L (large): 43 cm és magasabb marmagasságú kutyák számára.

*M+ Kategória: Hivatalos kategória, mely szabadon választható azon párosok esetében, ahol a
kutya marmagassága 43 cm és 47,99 közé esik. A kutya lemérése után a versenyzőnek döntenie kell,
hogy M+ vagy L kategóriában kíván indulni. Amennyiben M+ kategóriában indul, pályafutása alatt
egyszer átléphet L kategóriába és egyszer visszaléphet M+ kategóriába. Minden esetben a MEOESZ
Agility Sportbizottság (továbbiakban ASB) felé le kell jelenteni a kategória váltást, valamint a
teljesítménykönyv utolsó oldalán az ASB egyik tagja bejegyzi azt a teljesítménykönyvbe.
Példa: Egy 45cm marmagasságú eredetileg L kategóriába tartozó kutya felvezetője úgy dönt,
hogy először M+ kategóriában méretteti meg magát és terve szerint hazai versenyeken fog csak
indulni, ahol meghirdetik az alacsonyabb kategóriákat is. A3 teljesítményosztályba lépéskor úgy
tervezi, hogy elindul az FCI EO vagy VB válogatókon (ahol az FCI szabályzat szerint a nemzetközi
kategóriákban indulnak a versenyzők) ezért felkerül L kategóriába. Ezt a felvezető szabadon
megteheti. Évek múlva a kutyát kevesebb terhelésnek kitéve egyszer átjelentheti az alsóbb
kategóriába élve a második lehetőséggel. Ezután már nem lehet méretkategóriát váltani.

Mérés:
Egy kutya csak egy kategóriában indulhat egy időben. Minden kutya esetében kötelező a
magasságuk bejegyzése a teljesítménykönyvbe. A kutya méretét egy agility bírói testületi tag és a
Testület által szabályosan delegált agility bíró mérheti le, aki aláírja a bejegyzést a
teljesítménykönyvben. Amennyiben a kutya magassága kettő ugrókategória közötti határon van (2
cm-en belül) kötelező a második bíró általi mérés végrehajtása. Amennyiben a két különböző bíró
mérése eltér egymástól (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 mérő bíró aláírásával vagy pecsétjével hitelesíti azt. A mérés eredményét
az ASB felé be kell jelenteni (az ASB által mindenkor meghatározott módon). Mérést csak
hivatalosan kikért bíró végezhet. Az első hivatalos mérést az alsó korhatár (18 hónap) betöltése után
lehet elvégezni és hitelesíteni. 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 Pályák
Az agility és jumping pályát 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. Az akadályok elhelyezésének módja határozza meg a pálya nehézségi fokát és
sebességét. Minden 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 20 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 17 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 – 220 m kell, hogy legyen,
legalább 15, de nem több mint 22 teljesítendő akadállyal, melyekből legalább 7 ugróakadály
kell, hogy legyen. Egy standard versenypályához legalább 14 ugró akadályt kell biztosítani.
Az egymást követő akadályok között megtett távolság a kutya útvonalán mérve legalább 5
m legyen. (Small kategóriánál 4 m). Az egymást követő akadályok között megtett távolság
egyenes vonalban mérve legfeljebb 7 m legyen.
 A felvezetőnek minden akadály mellett bármelyik oldalról el kell tudnia haladni; az egyes

akadályok között legalább 1 m távolságnak kell maradnia (a palánk és a palló alatt
elhelyezett kúszó kivételével).
 A szlalom, a karika, a fal és a zsákos kúszó csak egy alkalommal teljesíthető a pályán.


A zsákos kúszót, a dupla ugróakadályt, a karikát és a távolugró akadályt mindig úgy kell
elhelyezni, hogy az előző akadályról egyenes ráfutást tegyen lehetővé. A zsákos kúszót
elhagyva a következő akadály felé vezető nyomvonal szintén egyenes kell, hogy legyen.

 Agility/Jumping 1-es pályán dupla ugró akadály nem alkalmazható.
 Az első akadály csak egyszeres ugró akadály lehet. Az utolsó akadály csak egyszeres vagy

dupla ugró akadály lehet.

A.3.2 Pályatervezés
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. A cél a megfelelő
egyensúly megtalálása a kutya irányítása (az akadályhibák elkerülése) és a pálya teljesítéséhez
szükséges optimális sebesség között.
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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 felállítják 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 vagy viadukt, 1 palló, 1 palánk, 1 hinta, szlalom, 1 távolugró, 3 kúszó és 1 zsákos kúszó.
Elektronikus zónajelző berendezés használható.
Az agility pálya Agility 1 kategóriában három kontaktzónás akadályt (vis maior esetek
kivételével) kell, hogy tartalmazzon. Az agility pálya Agility 2 és Agility 3 kategóriában (vis maior
esetek kivételével) három különböző kontaktzónás akadályt kell, hogy tartalmazzon, illetve
legfeljebb négy kontaktzónás akadály alkalmazható (a bíró belátása szerint).
Az Agility 1, Agility 2, Agility 3 Agility Open, 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.

A.3.3 Versenyek
A gyakorlás a pályán nem megengedett, de a versenyzők a verseny kezdete előtt kutya nélkül
bejárhatják a pályát.
A verseny kezdete előtt a bíró röviden tájékoztathatja a felvezetőket a verseny jellegéről, a futam
szintjéről, 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 idejéhez +15 %-ot adva és a következő másodpercre
felkerekítve határozható meg.
Nemzeti versenyeken 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.
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b) A maximális idő (Maximum Course Time, MCT) meghatározása
A maximális idő a pályahosszt az agility esetében 2,2 m/s-mal, a jumping esetében pedig ,
2,5 m/s-mal elosztva a következő másodpercre felkerekítve határozható meg.
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 tarthat 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 nyakörvet és a pórázt, majd elhagyja a ring területét.
A felvezető és a kutya a ringbe való belépés pillanatától mindaddig, amíg mindketten el
nem hagyják 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.
A.4 Akadályok
Az FCI által jóváhagyott akadályok:
Ugró
Zónás
- Ugróakadályok
- Palló
- Viadukt vagy fal
- Hinta
- Karika
- Palánk
- Távolugró

Egyéb
- Zsákos kúszó
- Kúszó
- Szlalom

Az akadályok semmilyen körülmények között sem jelenthetnek veszélyt a kutyákra. Meg kell, hogy
feleljenek a következő előírásoknak, a mellékelt rajzoknak és az Akadályokra vonatkozó
irányelveknek(Melléklet)
A kontaktzóna nem lehet fehér, fekete, szürke vagy barna színű. Elektronikus kontaktzónák csak
kiegészítésként használhatók a bíró tájékoztatására.
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A 4.1. Ugróakadályok:

a) Egyszeres ugróakadály
Magasság: L: 55 - 60 cm – M+: 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 oldalszárny belső oszlopából. Nem használhatók dupla léctartók, ha csak egy
verőléc van használatban.
b) Dupla ugróakadály

Viadukt:

Két egyszeres ugróakadály (a fenti leírás szerint) egymás mellé helyezve dupla
ugróakadályt 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.
Magasság: L: 55 - 60 cm – M+: 45 – 50 cm - M: 35 - 40 cm - S: 25 - 30 cm
A teljes ugrási távolság nem haladhatja meg az alábbi értékeket: L: 50 cm – M+: 45
cm - M: 40 cm - S: 30 cm
Semmilyen mozgatható vagy rögzített alkatrész (léctartó vagy kanál) sem nyúlhat ki
az oldalszárny belső oszlopából.
Magasság: L: 55 - 60 cm – M+: 40 cm - M: 35 - 40 cm - S: 25 - 30 cm
Szélesség: legalább 120 cm - legfeljebb 130 cm
Mélység: hozzávetőlegesen 20 cm az alján és legalább 10 cm a tetején.
A falon 1 vagy 2 alagút formájú nyílás alakítható ki, és különálló elemekből kell,
hogy álljon – teleszkópos falak nem engedélyezettek. A tetején 3 – 5 eltávolítható
elem kell, hogy legyen. Az eltávolítható elemek alsó vagy oldalsó része zárt kell,
hogy legyen.
Ezek alakja:
Az oszlopok 100 – 120 cm magasak kell, hogy legyenek, és nem lehetnek a
falelemekhez 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. Nyílás átmérője: 45 cm - 60 cm.
A nyílás középvonalának a magassága a talaj felett: L: 80 cm – M+: 70 cm, M és S:
55 cm A karika/abroncs szélessége: legalább 8 cm – legfeljebb 18 cm.

Karika:
9

A karika alsó részének biztonsági okokból zártnak vagy kitöltöttnek kell lennie.

a) Keretes karika
A karika magasságának (lánccal vagy kötéllel) szabályozhatónak kell lennie, merev
vagy szilárd rögzítés nem engedélyezett.
A karikának 8 kg súllyal egyenértékű erő hatására 2 vagy 4 darabra kell
szétnyílnia.
A keret alapjának hossza a karika felső élének a Large osztályra előírt magasságának
hozzávetőlegesen másfélszerese kell, hogy legyen.
A keret szélessége nem haladhatja meg a 150 cm-t. A keret belső széle és a karika
külső széle közötti távolság legalább 15 cm kell, hogy legyen.
A keretes karikákat a következő öt év folyamán le kell cserélni a biztonságosabb,
keret nélküli karikákra.
b) Keret nélküli karika
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. Az oszlopok
nem nyúlhatnak túl a karika legfelső pontján. Felső kereszttartó nem
alkalmazható.
Szétnyíló keret nélküli karika is használható.
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Távolugró: Kettő-négy elem alkot egy távolugrót. Az ugrás távolsága:
L: 120 - 150 cm (4 elem)
M+: 100 – 120 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 szélessége: 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
biztonságos 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 jelzőrudak
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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A 4.2 Palló

Magasság: legalább 120 cm - legfeljebb 130 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 sávban
(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
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 palló lába nem nyúlhat az akadály felső síkja fölé. Sem a palló lába, sem más
alátámasztó eleme nem gátolhatja a kúszó biztonságos elhelyezését a palló alatt.
A 4.3 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
kontaktzóna alsó szélének tömör (hézagok nélküli) és nem túlzottan ellapított (éles
élek nélküli) kialakításúnak kell lennie.
Az akadálynak stabilnak, a felületének pedig csúszásmentesnek kell lennie.
Kapaszkodóléc nem alkalmazható. A hintát jól ki kell ellensúlyozni (nem szabad sem
túl gyorsan, sem túl lassan átbillennie), kisméretű kutya számára is probléma nélkül
tegye lehetővé az átbillentést.
Ellenőrzés módja: A hintának 2-3 mp belül át kell billennie, ha egy 1 kg-os súlyt
helyezünk a lefelé tartó kontaktzóna közepére. Ha ez nem így történik, akkor finomítás
szükséges.
A 4.4 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
Elemek szélessége: legalább 90 cm, lent 115 cm-ig szélesedhetnek.
Kontaktzóna: A felfelé és lefelé tartó elemen a földtől számított utolsó 106 cm-es
sávban (az oldalain is) eltérő szín jelzi.
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A felületének csúszásmentesnek kell lennie. A felfelé és lefelé tartó oldalon egyenlő
távolságokban elhelyezett (kb. 25 cm-ként) kapaszkodólécekkel kell megelőzni a
csúszást 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. Zsákos kúszó: 90 cm hosszúságú merev vagy félmerev szerkezetű
bejáratának kell lennie.
A bejárat magassága 60 cm, szélessége 60 – 65 cm - az alja sima felületű.
A bejárat aljának felülete csúszásmentes legyen, és ne legyen érdes.
A kúszó bejáratát elmozdulás ellen biztosítani kell. A bejárat belépőélét védőanyaggal
kell lefedni.
A kijárata rugalmas anyagból készül és 180-220 cm hosszú. Átmérője 60-65 cm. A
kijáratot tilos lerögzíteni.
A 4.5 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 lógjanak
túl a megtagadási vonalon.
Méterenként egy pár rögzítőt kell használni. Egy pár súlynak el kell érnie a 20 kg-t.
A súlyokat homokkal, földdel és kaviccsal(<0,5cm) ajánlott megtölteni.
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A4.6.Szlalom

A rudak száma: 12
A rudak merevek, átmérőjük 3-5 cm. A rudak magassága 100-120 cm és egymástól 60 cmre helyezkednek el (a rudak között mérve).
A rudak fából vagy biztonságos szintetikus anyagokból készülhetnek; fém használata 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 kutya útjában. A rudak színe nem lehet
szürke, fekete és barna.
A 4.7 StartCél:

Ha időmérő berendezést használnak, akkor azt az első és az utolsó
akadályhoz a lehető legközelebb 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.
A.5 Bírálás
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.

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.
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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) leveri (5 hibapont). Ügyelni kell arra,
hogy ha az akadályt később ismét teljesíteni kell a pályában, azt a segítőknek időben
helyre kell állítaniuk (nincs kizárás).
b.2) Megtagadások:

Az alábbiak megtagadásnak minősülnek (5 hibapont): 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, a hintán és a palánkon a kutyának felfelé és lefelé haladva is legalább egy lábával
vagy annak részével egyaránt érintenie kell a kontaktzónát. Ennek elmulasztása 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.

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

•
•

A maximum idő túllépése.
Három megtagadás.
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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 leveri/felborítja az akadályt, mielőtt teljesítené, így azt már nem tudja
megfelelően teljesíteni.
• 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.
• 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
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)
•

Minden más nem várt eseménynél a bíró dönt, döntésében következetesnek kell lennie az egész
verseny alatt.
A.5.4 Vis maior

Felvezető befolyásán kívüli, de a versenyőt hátrányosan befolyásoló elháríthatatlan külső
körülményeknél – pl. a lécet lefújja a szél, a zsákos kúszó anyaga összegabalyodik — 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 Minősítés / bizonyítvány
Az agility versenyeken az alábbi „minősítések” érhetők el:
0 - 5,99 összes hibáig:

KITŰNŐ

6 – 15,99 összes hibáig:

NAGYON JÓ

16 – 25,99 összes hibáig:

JÓ

összesen 26-nál több hiba:

NEM MINŐSÍTHETŐ

„Összes Hiba”: pályahiba + időhiba.
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,
A.7 Eredmény
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
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példa: SCT = 60 másodperc
Hiba

Futamidő

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

Kutya

Időhiba

Összhiba

Helyezés

A.8 Versenyek szervezése
A.8.1. Nemzeti verseny szervezése

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
előzetesen engedélyezte. A rendezőnek rendelkeznie kell a nemzeti versenyek szervezéséhez
3.1 pontban meghatározott pálya mérettel. A talaj és akadálysor nem jelenthet veszélyt sem
a kutyára, 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
hivatalosan leegyeztetni, és a versenyt bejelenteni. Az ASB jogában áll kijelölni, hogy a
bejelentett versenyek közül melyiket engedélyezi, illetve szakmai indoklással alátámasztva
az ASB elutasíthat verseny szervezésére irányuló kérelmet.
4. A verseny részleteit (futamok típusa, helyszín, felkért bírók, díjazás, tervezett menetrend) a
versenynap előtt 5 héttel be kell jelenteni az ASB felé az ASB hivatalos címére
(meoeszasb@gmail.com) küldött e-mailben.
5. A nevezési felhívás csak azután publikálható, hogy a szervező az ASB-től visszaigazolást
kapott az engedély megadásáról az adott verseny vonatkozásában.
6. 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
szervező.
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7. 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 esetben lehet az Agility Bírói Tanácsának engedélyével. A versenyszervező
kötelessége ezen szabály betartása.
8. A szervezőnek gondoskodnia kell annyi segítőről, amennyi a verseny zökkenőmentes
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 futam idejének megállapítására (1 fő + 1 tartalék).
 Két pályasegéd, akik helyreállítják az akadályokat és kiegyenesítik a zsákos kúszót
minden 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
pórázokat.
 6 fős csapat, aki a bírói instrukciók alapján elvégzi a pálya felállítását.
9. Az akadályok típusa, valamint az elektronikus időmérő beállítása és elhelyezése meg kell,
hogy feleljen a jelen FCI és MEOESZ Agility Szabályzatnak.
10. A szervezőnek ellenőriznie kell a versenynap elején, hogy minden versenyző rendelkezik
érvényes versenyengedéllyel (hitelesített, mérési eredménnyel ellátott teljesítménykönyv),
valamint a versenyző a teljesített 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.
11. A szervezőnek a versenynapot megelőzően minimum 4. naptári nappal nyilvánosságra kell
hoznia a versenyprogramot és a startlistát.
12. A verseny helyszínén jól láthatóan ki kell függeszteni a programot és a startlistákat.
Amennyiben a startlisták futamonként eltérnek, ebben az esetben ezek kommunikálására
kiemelt figyelmet kell fordítani. (Startlista tetején jól láthatóan jelölni, hogy melyik
méretkategória melyik futamának startlistáját látja a versenyző)
13. A verseny alatt a szervezőnek kötelessége a futamok után eredménylistát kifüggeszteni vagy
élő eredményeket szolgáltatni.
14. A szervezőnek kötelessége ünnepélyes eredményhirdetést tartani és kihirdetni a futam
dobogós helyezettjeit és/vagy az összetett eredmények alapján dobogós helyezést elért
párosokat.

20

15. A versenyszervezőnek kötelessége tartani magát a felhívásban foglaltakhoz, attól eltérni
ASB engedéllyel lehetséges. (meghirdetett kategória, kategóriák díjazása, meghirdetett
futamok stb)
16. 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.
17. 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.
A8.2 Nemzetközi verseny szervezése

Ha egy MEOESZ tag szervezet nemzetközi versenyt akar rendezni, akkor:
1. Rendelkeznie kell egy legalább 20 x 40 m-es területtel
2. A talaj nem jelenthet veszélyt sem a kutyára, sem a felvezetőre nézve (ne legyen rajta üvegcserép,
szegek, gödrök stb.).
3. Meg kell hívnia a MEOESZ Agility Bírói Testületén keresztül egy bírót, aki rendelkezik a
honossága szerinti ország FCI tag kennel klubja és az FCI engedélyével.
4. 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 versenyző 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.

Az akadályok, valamint az elektronikus időmérő beállítása és elhelyezése meg kell, hogy
feleljen a jelen és az FCI agility szabályzatnak.

A.9 Versenyzési alkalmasság
Versenyen indulhat:
a) FCI által jóváhagyott nemzetközi agility versenyeken, amelyeken FCI Agility Bizonyítvány és
CACIAg nyerhető el, az a kutya indulhat, amely:
18 hónapnál idősebb, fajtatiszta, FCI által elismert törzskönyvvel (származási lap/függelék)
rendelkező kutya,
amelynek továbbá
chippel kell
rendelkeznie és
a
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tulajdonosnak/felevezetőnek az FCI tagsággal rendelkező nemzeti kinológiai szervezethez
(Ebtenyésztői klub) tartozó klub tagjának kell lennie.
A versenyzőnek rendelkeznie kell teljesítménykönyvvel vagy olyan a nemzeti kinológiai
szervezete által kiállított engedéllyel, amelyben az eredményeket vezetik.
Tüzelő szukák indulhatnak nemzetközi versenyeken.
CACIAg csak nemzetközi versenyeken nyerhető el.
b) Nemzeti agility versenyeken az a kutya indulhat, amely:

18 hónapnál idősebb törzskönyves vagy törzskönyv nélküli kutya, amelynek továbbá;
chippel kell rendelkeznie; és a tulajdonos/felvezető a MEOESZ szövetségi kártyájával
rendelkezik. A versenyző kutyának rendelkeznie kell érvényes teljesítménykönyvvel vagy a
MEOESZ által kibocsátott olyan engedéllyel, amelyben a kutya elért eredményeit vezetik.
Nem indulhatnak a versenyen:
•
•
•
•

Vemhes szukák
A kutya az ellést követő 12 hétig
Szemmel láthatóan beteg, sérült, vagy rossz fizikai állapotban lévő kutyák.
Doppingszer hatása alatt álló kutyák

Tüzelő szukák részt vehetnek versenyeken; a meghatározott startlista szerint indulnak.
Minden kutyának érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal kell rendelkezni a veszettség elleni oltásról.
A külföldre látogató felvezetőknek/kutyáknak szövetségi kártyával igazolniuk kell, hogy a
MEOESZ tagszervezetének tagjai, és hogy hazájukban hivatalos versenyeken vesznek részt.
Amennyiben a felvezető úgy versenyez külföldön, hogy hazájában nem rendelkezik érvényes
versenyzési joggal, saját nemzeti kinológiai szervezete fegyelmi eljárást indíthat ellene.
A versenyzőktől elvárt a legjobb magaviselet és az alkalomhoz illő öltözék.
A kutyával vagy más versenytárssal szembeni durva magatartás szigorúan büntetendő és azonnali
kizárást von maga után. Az ilyen versenyzővel szemben panaszt is lehet tenni. Az ASB az ilyen
esteket kivizsgálva további szankciókat szabhat, ami a kizáráson túl sújthatja a versenyzőt. (Pl
teljesítménykönyv bevonása, versenyzéstől való időszakos eltiltás)
A rendező szervezetnek bármely nevezést jogában áll visszautasítani.
A.10 Versenyek / osztályok és kategóriák
Kétféle verseny rendezhető:
1) Az FCI által elismert nemzetközi agility verseny
2) A MEOESZ által elismert nemzeti agility verseny

A.10.1 Az FCI által elismert nemzetközi agility verseny
Csak az FCI által elismert törzskönyvvel (származási lap/függelék) rendelkező, 18 hónapnál
idősebb, érvényes teljesítménykönyvvel vagy a nemzeti kinológiai szervezet által kibocsátott
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engedéllyel rendelkező kutyák számára nyitott verseny és amely kutyák megfelelnek a 20/A/9/a.
pontban foglaltaknak.
A CACIAg versenyek minden országban csak a legmagasabb agility szinten versenyzők
részére rendezhetők.
Kétféle hivatalos osztály létezik:
•
•

Agility
–
Jumping –

tartalmazza a zónás akadályokat.
nem tartalmazza a zónás akadályokat.

Ezek az osztályok három szintre vannak osztva:
a) Agility/Jumping 1 Csak azon kutyák számára nyitott, amelyeknek még nincs „Agility

Bizonyítványuk”.
b) Agility/Jumping 2 Csak azon kutyák számára, akiknek már van „Agility

Bizonyítványuk”.
c) Agility/Jumping 3
Csak azon kutyák számára, amelyek teljesítették a 3. szintre lépéshez szükséges nemzeti
követelményeket - például: három alkalommal hibátlan futammal az első három helyezett
között voltak Agility 2 versenyeken.
Visszaminősítés lehetséges, ez a nemzeti kinológiai szervezet szabályzatától függ.
A szabályok minden egyes kategóriára — S, M és L — vonatkoznak azzal, hogy az akadályok
megfelelnek az egyes kategóriákra meghatározott előírásoknak.
A hivatalos versenyen elért eredményeket be kell vezetni a kutya teljesítménykönyvébe vagy a
kutya engedélyéhez kapcsolt adatnyilvántartásba, valamint itt kell engedélyezni mind az
Országos Bajnokságon, mind az FCI Világbajnokságon való részvételt, amennyiben az a nemzeti
kinológiai szervezet által meghatározott feltételek teljesültek.
A.10.2 Nemzeti agility versenyek
Minden 18 hónapnál idősebb, törzskönyves, vagy törzskönyvvel nem rendelkező kutya
számára, amely a nemzeti kinológiai szervezet által kiadott érvényes teljesítménykönyvvel
vagy engedéllyel rendelkezik és amely kutyák megfelelnek a 20/A/9/b. pontban foglaltaknak.
Kétféle hivatalos osztály létezik:
•
•

Agility
Jumping –

–
tartalmazza a zónás akadályokat.
nem tartalmazza a zónás akadályokat.

Ezek az osztályok szintekre vannak osztva:
a) Kezdő Agility/Jumping: Szabadon választható kategória az Agility/Jumping1 osztályok

teljesítése előtt. Indítható Agility és Jumping futam.


Válaszható akadályok: Az A1/J1 futamokban használható akadályok, kivétel: karika,
hinta, zsákos kúszó, szlalom, dupla akadály.
23



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, M+: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
kategóriában versenyezni. A versenyszervező feladata a regisztrációnál ellenőrizni e
szabály betartását. Kezdő eredményeket nem kell a teljesítménykönyvbe bejegyezni.

b) Agility/Jumping 1
c) Agility/Jumping 2 Három hibátlan futammal rendelkeznek Agility1 és Open Agility

kategóriákban minimum két különböző bírótól.
d) Agility/Jumping 3 Csak azon kutyák számára, akik A2 és Open Agility kategóriákban három

hibátlan dobogós futammal rendelkeznek legalább két különböző bírótól.
e) Open Agility/Jumping futam nyitott az A1, A2 és A3 kategóriáknak.

Általános: A versenyszervező a hibátlan agility futamokat és a hibás dobogós futamokat köteles
bejegyezni A1, A2, A3 és AOpen kategóriákban.
Szintlépés esetén 2 versenynapig lehet a „régi” kategóriában indulni. Ennek figyelemmel követése
és betartása a versenyző feladata. Tovább maradás esetén az ASB figyelmezteti és szankciókkal
sújthatja a versenyzőt.
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B. FCI AGILITY VILÁGBAJNOKSÁG
Az FCI Agility Világbajnokságra utazó válogatott versenyzők kiválasztása a MEOESZ joga, amit a
mindenkori ASB útján gyakorol és melyet hivatalos válogató verseny keretében végez el.
B.1 Szervezés
Az Agility Világbajnokság évente kerül megrendezésre. A győztesek elnyerik az „FCI Agility
Világbajnok” címet.
Ha bármely nemzeti kinológiai szervezet „Agility Világbajnokságot” akar rendezni, arra öt évvel
korábban kell pályázni. A pályázatot az FCI Agility Bizottság Elnökének kell elküldeni. A
Világbajnokság rendezésének időpontja rendszerint október első hétvégéje. Ettől az időponttól
eltérni csak az Agility Bizottság engedélyével lehet. A kérvénynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 A nemzeti kinológiai szervezet neve, valamint az esemény hivatalos szervezőjének a neve és

címe
 A verseny tervezett helyszíne
 Az esemény helyszínéül választott létesítmények, a pálya, valamint a rendelkezésre álló
erőforrások leírása és tervezete
 A pályázó szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy minden a világbajnokságra vonatkozó
előírásoknak megfelelően fog történni
Az Agility Világbajnokság olyan esemény, amelyen az FCI tagországok legjobb felvezetői vesznek
részt. A rendező országnak ennek megfelelő tekintélyt kell adnia az eseménynek. A vendéglátó
ország biztosít minden szükséges felszerelést. Szintén a vendéglátó ország felel minden meghívott
versenyző és tisztségviselő fogadásáért.
Annak érdekében, hogy jó hangulat alakuljon ki, amely hozzájárul az esemény sikeréhez, különös
figyelmet kell fordítani a megfelelő kommentátor kiválasztására, aki az eseményen közreműködik
majd.
Fel kell venni a kapcsolatot a médiával (újság, rádió, TV, stb.) a szükséges nyilvánosság eléréséért
azért, hogy a lehető legtöbb néző megnyerésével népszerűsítsük az agilityt és a fajtatiszta kutyákat.
A rendező nemzeti kinológiai szervezet felelős az FCI felé a szakszerű szervezésért és neki kell a
megfelelő mértékben felkészülnie a verseny zökkenőmentes lebonyolítására.
A rendező nemzeti kinológiai szervezet legalább 6 hónappal a verseny előtt felkéri a többi nemzeti
kinológiai szervezetet, hogy vegyenek részt a versenyen. A nemzeti kinológiai szervezeteknek be
kell tartaniuk a nevezési határidőket, a maximális nevezési létszámot és biztosítaniuk kell egy
alkalomhoz illő egyenruhát csapataik tagjainak.
Az FCI Agility Bizottság kinevez egy képviselőt, aki gondoskodik arról, hogy a rendező nemzeti
kinológiai szervezet a Világbajnokságra vonatkozó „Előírásokat”, az agility szabályait és előírásait
pontosan betartsa. A rendező nemzeti kinológiai szervezetnek át kell adnia a verseny programját a
képviselő részére.
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B.2 Verseny
A versenyfutamokat az FCI szabályzatának és előírásainak megfelelően bírálják. A futamok egy 24
x 40 m-es ringben zajlanak. Két hivatalos bíró (egy hazai, egy külföldi) közreműködésével.

Az Agility Világbajnokság futamai:

a) 2 egyéni futam
Agility pálya, amely tartalmaz kontaktzónás akadályt.
Jumping pálya kontaktzónás akadály nélkül.
A pályán csak az elfogadott akadályok használhatók.
A két futam összesített eredménye határozza meg a győztest, aki az „FCI Agility Világbajnok”.
Holtverseny esetén (csak az első helyezés vonatkozásában), döntő futamot kell rendezni egy
harmadik pályán.
b) 2 csapat futam

Agility pálya, amely tartalmaz kontaktzónás akadályt.
Jumping pálya kontaktzónás akadály nélkül.
A pályán csak az elfogadott akadályok használhatók.
Minden résztvevő ország egy csapatot nevezhet, amely kategóriánként 4 párosból áll (egy kutya csak
egy csapatban nevezhető). A futamonkénti 3 legjobb eredmény (agility és jumping) összeadása
határozza meg a győztes csapatot. A győztes csapat az „FCI Agility Világbajnok csapat”.
Minden futam után – egyéni és csapat – ellenőrzik a kutyák chipszámát.
Fehér kutya
Mielőtt a felvezetők bejárják a pályát, a bíró engedélyezi egy fehér kutyának (amely nem vesz
részt a versenyen) a pálya lefutását. Ez minden kategóriában megtörténik.
A start menete: Miután a bíró jelezte a felvezetőnek, hogy ő készen áll a startra, a felvezetőnek 15
másodperce van arra, hogy elindítsa a kutyát – ami után automatikusan elindul az időmérés.
B.3 Pályázat
Minden FCI tagsággal rendelkező nemzeti kinológiai szervezet (vagy társult szervezet, mint AKC,
CKC és az Egyesült Királyság Kennel Klubja) részt vehet az Agility Világbajnokságon alábbi
szabályok szerint:
 A tulajdonosnak és a felvezetőnek az ország állampolgárának kell lennie vagy állandó

lakhellyel kell rendelkeznie abban az országban, amelyiknek csapatában indul. A nemzeti
kinológiai szervezetnek kell ellenőriznie a tulajdonos és a felvezető állandó lakhelyét. Kettős
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állampolgárság esetén a versenyző eldöntheti, hogy melyik ország színeiben versenyez, de
csak egy ország színeiben nevezhet.
kutyának
legalább
6
hónapos
teljesítménykönyvben/függelékben regisztrált eredményekkel kell rendelkeznie abban az
országban, amelyet képvisel.

 A

 Minden versenyző maximum négy kutyával nevezhet.
 A kutyának 24 hónaposnak vagy annál idősebbnek kell lennie a verseny napján a

Világbajnokságon, European Openen vagy Junior European Openen való részvételhez.
Probléma felmerülése esetén az FCI Vezetőségéhez kell fordulni.

Minden ország az alábbi létszámmal nevezhet:
 Egyéni verseny: 9 kutya, L, M vagy S (egy kategóriában maximum 6).
 Csapat verseny: 1 csapat 'L', 'M' és 'S', kategóriánként 4 párossal.

Megjegyzés: A korábbi Világbajnokság egyéni versenyének győztese (azonos kutya és versenyző)
(L-M-S) automatikusan részt vehet a versenyen, hogy címét meg tudja védeni. Ezek
a kutyák egyszerűen hozzáadásra kerülnek az országuk számára engedélyezett
nevezési létszámhoz.
Ahhoz, hogy egy versenyző indulhasson az Agility Világbajnokságon, a kutyának az FCI által
elismert törzskönyvvel kell rendelkeznie és rendelkeznie kell egy hivatalos FCI versenyen A2 vagy
A3 szinten elért „Kitűnő” vagy legalább „Nagyon jó” eredménnyel. A nemzeti kinológiai
szervezetek más kritériumokat is meghatározhatnak.
A nemzeti kinológiai szervezet elküldi a helyesen kitöltött és aláírt nevezési lapokat a rendező
bizottság részére a határidő lejárta előtt. Ezzel egy időben ki kell jelölni a csapatkapitányt vagy edzőt,
aki a rendező bizottság előtt felelős a csapatért.
B.4 Pályafelszerelés
Két teljes agility pálya felszerelése, melyek mindegyike tartalmazza az alábbi elfogadott
akadályokat:
14 ugróakadály verőlécekkel (a lécek átmérője 4-5 cm), 1 karika (szétnyíló karika javasolt),
1 fal vagy viadukt, 1 palló, 1 palánk, 1 hinta, szlalom, 1 távolugró, 3 kúszó és 1 zsákos kúszó.
Elektronikus zónajelző berendezés használható.
B.5 Állatorvosi vizsgálat
Minden kutya állatorvosi vizsgálaton esik át a verseny kezdete előtt. A vesztettség elleni oltást
ellenőrzik. Veszettséggel terhelt területről érkező vagy oda tartó kutyáknak, a területileg illetékes
állatorvos által kiadott érvényes egészségügyi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
Vemhes szukák vagy beteg, sérült kutyák nem indulhatnak. Tüzelő szukák részt vehetnek a
versenyen; a meghatározott startlista szerint indulnak.
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B.6 Teljesítménykönyv vagy verseny-engedély
Minden kutyának teljesítménykönyvvel vagy engedéllyel kell rendelkeznie, amit a verseny kezdete
előtt át kell adni a szervezőbizottságnak.
B.7 Bírók
Az FCI Agility Bizottság két képzett bírót (egyet a rendező országból, egyet pedig egy másik
országból), valamint egy segédbírót (FCI által elismert agility bíró) jelöl ki. A két kijelölt bíró felelős
a futamok bírálatáért; a segédbíró csak a palló felfelé tartó zónájáért felel.
A bírók döntései véglegesek és megfellebbezhetetlenek.
A bírók tiszteletdíjának költségét az FCI Agility Világbajnoksága vonatkozó Előírások tartalmazzák.
A rendezőnek a külföldi bíró részére tolmácsot kell biztosítania egy hivatalos FCInyelven (francia,
angol, német vagy spanyol).
A Medium és Small kategóriában nevezett kutyákat az agility Világbajnokságon lemérik. Az
FCI Agility Bizottság három bírót jelöl ki a mérésre.
Ha kiderül, hogy valamelyik kutya helytelen kategóriában került nevezésre, akkor azt kizárják
a versenyből.
B.8 Előírások
A szervezőbizottságnak be kell tartania az FCI szabályzatát, amely tartalmazza a bizottság
kötelezettségeit és felelősségét, továbbá azt helyesen kell végrehajtania.
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C. 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, Hungarian Open és a Magyar Válogató versenyek MEOESZ jogán
kizárólagos szervezése és lebonyolítása végrehajtása
A magyar válogatottak MEOESZ általi kiválasztása és delegálása előkészítése az FCI Agility
Világbajnokságra, az European Open-re, a Junior EO-ra, illetve a Belga Juhászkutyák
Világbajnokságára (FMBB)
A magyar agility válogatottak számára csapatkapitányok MEOESZ általi delegálása,
csapatépítő napok szervezése, lebonyolítása, valamint szponzoráció felkutatása előkészítése
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, nyilvántartása
A MEOESZ kinológiai kulturális tevékenység, kinológiai kulturális örökség megóvása
Természet- és állatvédelem tárgyú céljainak megvalósításában való közreműködés
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D. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az FCI és MEOESZ MAGYAR AGILITY SZABÁLYZATÁN túl az AGILITY AKADÁLYOKRA
VONATKOZÓ IRÁNYELVEK és BÍRÓI IRÁNYELVEK előírásai a versenyzőknek és
versenyszervezőknek valamint a bíróknak kötelezően betartandó szabályokat tartalmaznak.

E. MELLÉKLET: AKADÁLYOK - KIVITELEZÉS ÉS MÉRETEK
Az
AKADÁLYOKRA
VONATKOZÓ
IRÁNYELVEK
SZABÁLYZATBAN, mint Melléklet szerepel.

a

MAGYAR

AGILITY

A fenti szabályzat 2018. július 1-től lép életbe.

A jelen Szabályzat tervezetét az ABT Közgyűlése 2018. február 10-i ülésén kelt 3/2018 számú
határozatával egyhangúlag (10 fő) elfogadta, a MEOESZ Elnöksége számára javaslatként
beterjesztette, melynek alapján a MEOESZ Elnöksége …. sz. határozatával a jelen szabályzatot
megállapította és 2018. július 1-től hatályba léptette, egyidejűleg 2018. július 01. napjának
hatályával a MEOESZ korábbi Agility Szabályzatát hatályon kívül helyezte
Budapest, 2018. február 10.

………………………………………
Tráj Tamás
ABT Tanács Elnöke
……………………………………….
Korózs András
MEOESZ Elnöke
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