
PÁLYÁZAT FCI European Open és Világbajnokság válogató versenyeinek,
valamint Országos Bajnokság rendezésére

A MEOESz ASB megpályáztatja a következő versenyek rendezési jogát 2022-ben:

1. I. Válogató 2022. március 26-27.
2. II. Válogató 2022. április 23-24.
3. Országos Bajnokság 2022. október 8-9.

A fenti hétvégéket külön-külön kell az egyesületeknek megpályázni.
Azon egyesületek, amelyek elnyerik a rendezés jogát, extra verseny napokkal rendelkeznek: Minden
egyesületnek 8 versenynap áll rendelkezésre, melyet kiegészít annyi nappal, ahány az elnyert
rendezvény megrendezéséhez szükséges. Így az egyesület a normál évi menetrendjén túl tudja
betenni éves tevékenységébe a fenti rendezvényeket.

A fenti rendezvényeket az egyesületek az ASB-vel együttműködve rendezik meg az alábbiak
szerint:

Az ASB
- meghatározza a dátumot
- kijelöli a bírókat
- elbírálja a pályázatokat, felkéri a nyertes pályázókat a versenyek megrendezésére
- az egyesülettel közösen kapcsolatot tart a bíróval
- megírja a nevezési felhívást és megszabja azon feltételeket, hogy amennyiben van üres hely

az első körös nevezések után, milyen feltételekkel lehet feltölteni a megmaradt helyeket. A
cél, hogy maximum létszámon futhasson a rendezvény

- nevezési díj meghatározása az egyesülettel közösen, figyelembe véve a kiadásokat
- folyamatosan kapcsolatot tart az egyesületekkel, adminisztrációs ügyekben segít
- szponzor összeköttetésekben segít
- a válogató pontállását ellenőrzi, hitelesíti és a végén eredményt hirdet
- a versenyek alatt jelen lesz
- részt vesz az OB eredményhirdetésén
- a válogatottal kapcsolatos ügyintézés az ASB feladata



Az Egyesület
- kikéri a kijelölt bírókat a MEOESZ Bírói Testülettől (biroitestulet@kennelclub.hu), egyezteti és

szervezi a bíró utaztatását és szállását, étkezést biztosít
- felkészül a rendezvényre a szokásos módon a felhívásnak megfelelően
- ASB-t tájékoztatja az aktuális állapotokról
- a verseny szervezéséből származó bevétel az egyesületet illeti
- befizeti az FCI-MEOESZ rendezvények esetén előírt járulékot
- 1000 FT/kutya/hétvége adminisztrációs díjat fizet az ASB-nek, melyet az ASB kizárólag a

válogatottak támogatására fordít úgy, mint nevezési díj, csapatkapitány utaztatás, egyéb
támogatások

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- egyesület adatai
- kapcsolattartók: min. 3 kapcsolattartó, akikkel szervezői bizottság alakul
- a helyszín és a talaj szöveges bemutatása és képes illusztrációja
- pálya mérete (hossz x szélesség)
- akadályok(brand megnevezése, fotókkal alátámasztva)
- részletes akadály lista, a  rendelkezésre álló kúszórögzítők számának megjelölésével,

fényképes illusztráció akadály típusonként
- versenyszervezői tapasztalat

A pályázatok beadási határideje: 2021. október 24.
Beadás módja: elektronikusan a meoeszasb@gmail.com e-mail címre
Pályázatok elbírálásának határideje: 2021. október 29.

Az ASB fenntartja, hogy elvegye a szervezési jogot az egyesülettől abban az esetben, amennyiben
annak járulékfizetési kötelezettsége áll fenn.

2021. október 7.
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