
Magyar Agility Kupasorozat nevezési felhívás 

Az ASB sok szeretettel meghív minden magyar versenyzőt a 2020-as, egész évet átívelő 

pontgyűjtő versenysorozatára.  

Többek közt célunk, hogy évről-évre több vidéki versenyt tudjunk bevonni a sorozatba, ezzel 

támogatva az ország távolabbi területein versenyt szervezni vágyókat, illetve versenyezni 

vágyókat egyaránt. A versenysorozatba bevont egyesületek által használt akadályparkok és 

helyszínek ellenőrzöttek, kizárólag az ASB elvárásainak megfelelő jó minőségű szolgáltatást 

nyújtó versenyek lehetnek állomások. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a versenyzők a lehető 

legjobban érezzék magukat az adott versenyen és kellemes élményekkel térjenek haza. 

Mindemellett támogatni és díjazni akarjuk azokat a párosokat, akik folyamatosan kiemelkedő 

teljesítményt nyújtanak. Elismerendő, hiszen rengeteg munkát és kitartást igényel hónapokon 

keresztül stabilan teljesíteni.  

Minden évben, minden versenyszervező számára lehetőség van csatlakozni a kupasorozathoz 

pályázat útján. Az ASB általi elbírálást követően alakul ki az állomások száma és azok 

helyszíne. 

Ebben az évben 7 állomása van a sorozatnak (alább felsorolva), ezekből minimum 3 

állomáson kell részt venni a pontversenyben maradásért, 4-nél több versenyről való távollét 

esetén a páros nem konkurálhat a címekért és díjakért, kizárásra kerül. Az állomások évről-

évre változhatnak és reméljük, hogy a lista bővülni fog. 

Nevezés:  

- Nevezni a dogresult.com oldalon tudtok.  

- A nevezések sorrendjét vesszük alapul a versenybe való bejutáshoz, nevezhetnek A1, A2, 

A3 párosok egyaránt. 

- A kupasorozatra való elfogadott nevezés nem ad előnyt az állomásokra való nevezésnél, 

azaz mindenkinek magának kell gondoskodnia arról, hogy minden állomásra időben 

nevezzen, az állomások mindenki számára nyitott versenyek, saját nevezési felhívással és 

nevezési/fizetési határidőkkel! 

I. Nevezési szakasz: 

- A nevezési díj: 2800 HUF/kutya 

http://dogresult.com/


- A nevezés kezdete: 2019.12.09. Hétfő 8:00  

- A nevezési és fizetési határidő: 2019.01.27. Hétfő  

II. Nevezési szakasz 

Az első állomás után, 2020.02.17. 8:00 újra megnyitjuk a nevezést azoknak, akik lemaradtak 

az első nevezési szakaszról.  

- A nevezési díj: 3000 HUF/kutya 

- A nevezés és fizetési határidő: 2020.02.28. Péntek 

- Figyelem! Mindenki, aki a második állomástól csatlakozik a kupasorozathoz az 

automatikusan 1 versenyről való távollétnek minősül! 

- A nevezés a fizetéssel válik véglegessé! 

- Nevezési limit nincs. 

Nevezési díj befizetés:  

- A sorozaton résztvevő versenyzők az állomások nevezési díjain túl egyszeri regisztrációs 

díjat fizetnek meg az ASB felé kutyánként. Mivel az ebből befolyt teljes összeget az 

összdíjazásba forgatjuk, örömmel fogadjuk és köszönjük, ha önkéntes alapon, támogatás 

képpen nagyobb pénzösszeget utaltok a kiírtnál. 

- A nevezési díjakat az alábbi számlaszámra kérjük elutalni a határidőn belül: 

Pro Agility SE 

MagNet Bank 

16200151-18543700 

Közleményben kérjük feltüntetni: “MK - felvezető neve”  

Pontrendszer és pontgyűjtés: 

Minden állomáson két Open futam áll rendelkezésre a versenyzőknek a pontgyűjtésre, egy 

Open Agility és egy Open Jumping. Maximum 10 hibapontig lehet pontot szerezni, azon túl 

és kizárás esetén nem jár pont. A kupasorozaton résztvevő versenyzők eredményét a pontállás 

számításához külön kezeljük az adott állomás eredményeitől. Tehát a szintidőt minden 

esetben a kupasorozaton résztvevő legjobban teljesítő páros fogja adni, ez alapján lesznek 

számolva a hibapontok is. 



Pontozási táblázatok: 

Maxi   Mini/Midi/M+ 

  agility jumping   agility jumping 

1. 45 42 1. 28 25 

2. 42 39 2. 25 22 

3. 39 36 3. 22 19 

4. 36 33 4. 19 16 

5. 33 30 5. 16 14 

6. 30 28 6. 14 12 

7. 28 26 7. 12 10 

8. 26 24 8. 10 8 

9. 24 22 9. 8 7 

10. 22 20 10. 7 6 

11. 20 18 11. 6 5 

12. 18 16 12. 5 4 

13. 16 14       

14. 14 12       

15. 12 11       

16. 11 10       

17. 10 9       

18. 9 8       

19. 8 7       

20. 7 6       

21. 6 5       

22. 5 4       

 

Magyar Agility Kupasorozat 2019 állomásai: 

1. 2020.február 15-16. - IV. Farsang Királya, Székesfehérvár 

2. 2020. március 8. - TordasZoo Kupa, Gyúró 

3. 2020. május 03. - V. Születésnapi Kaland, Tés 

4. 2020. május 30. – Smaragd kupa, Erdőkertes 

5. 2020. június 20. - A-Team Kupa, Győrzámoly 

6. 2020. augusztus 08. - Smaragd kupa, Erdőkertes 

7. 2020. szeptember 20. - Kraft Kupa, Tárnok 

 



Díjazás: 

- Minden állomáson az aznapi, a Magyar Agility Kupasorozatba beszámító Open Agility és 

Open Jumping futamok első három helyezettjének összetett eredménye díjazásra kerül, amit 

az adott verseny szervezője ad át. 

- A kupasorozat ünnepélyes díjátadására az Országos Bajnokságon (2020. október 17-18.) 

kerül sor.  

- A győztes minden kategóriában megszerzi „<az adott év> Magyar Agility Bajnoka” 

címet, ami vezetve lesz az ASB honlapján illetve kap egy névvel gravírozott vándor kupát, 

ami évről-évre átadódik a bajnokok közt. Kérjük a 2019 Magyar Agility Bajnokait, hogy a 

vándorkupákat a 2020-as év utolsó állomásán (2020. szeptember 20. - Kraft Kupa, Tárnok) 

adják át egy ASB tagnak! 

- Emellett az ASB úgy döntött, hogy mind a 4 kategóriában az első helyezettek előnyt 

élveznek a Hungarian Open nevezésnél. 

Különdíjak:  

- A tavalyi évhez képest több különdíjjal készülünk, ilyen újítás például: az összes 

kategóriából A legeredményesebb junior versenyző (2002-ben vagy után születetteknek) és 

A legeredményesebb szenior versenyző (1975-ben vagy előtt születetteknek) díjazása. 

Ennek fényében kérünk mindenkit, hogy aki konkurálni szeretne ezekért a különdíjakért 

ellenőrizze és ha szükséges, töltse ki a születési dátumát a dogresult.com profiljában!  

- A lista pontosításáról és az esetleges bővítésről az információk a 2020-as év folyamán 

várhatóak.  

- Mindezen felül még a versenysorozat szponzorai által felajánlott díjak kerülnek kiosztásra, a 

szponzorok listája a későbbiekben kerül megosztásra. 


