HIVATALOS AGILITY
VERSENY BEJELENTÉSE
Általános szabályok
Hivatalos versenyt csak a MEOESZ-szel már szerződött egyesület szervezhet. Minden versenyszervező 8, azaz
nyolc versenynappal rendelkezik.
A 2019-es szezonra tervezett versenyidőpontok igényének bejelentésére minden versenyszervezőnek 2018. 07.
09. és 2018. 08. 15. között van lehetősége.
A bejelentéseket pályázat formájában várjuk a meoeszasb@gmail.com e-mail-címre.
Amit a pályázatnak tartalmaznia kell:
•
•

•
•
•
•

A 2019-es évre tervezett versenyek időpontjai (2019. január 1-től 2019. december 31-ig)
Elképzelések a versennyel kapcsolatban*
o versenynapok száma
o ringek száma
o futamok száma
o futamok típusa
o tervezett nevezési létszám
o bírók személye (a tervek szerint)
A helyszín és a talaj képes illusztrációja
Pálya méretei (hossz x szélesség)
Akadályok képes illusztrációja**
2019-ben útjára indítjuk a Magyar Kupa versenysorozatot. A nyolc állomásból álló sorozathoz
bármilyen verseny csatlakozhat, amelyik teljesíti a vonatkozó előírásokat. Az időpontigények
leadásánál kérjük a versenyszervezőket, jelezzék, hogy kívánnak-e valamelyik versenyükkel csatlakozni
a Magyar Kupa sorozathoz.***

*A versenybejelentő szerepe átalakul az előző évekhez képest. Technikailag a szervező ezzel véglegesíti az
időpontját és a fent felsorolt lényegi információkat. A 2019-es évi versenyek versenybejelentőit legkésőbb a
verseny időpontja előtt két hónappal kell az ASB számára megküldeni.
A pályázat célja, hogy az ASB összetett képet kapjon a versenyszervező elképzeléseiről. Bizonyos pontokban
lehetnek eltérések a pályázat és a végleges versenybejelentő között.
A bejelentő az www.agility-sportbizottsag.com „Letöltések” menüpontja alatt lesz elérhető.
Amennyiben a végleges bejelentőhöz képest változás történik a versenyt illetően, azt a szervező köteles
azonnal e-mailben jelezni az ASB felé.
** Szeretnénk emlékeztetni a versenyszervezőket, hogy bizonyos akadályokra vonatkozó szabályok 2018-tól
megváltoztak. A hazai versenyeken a Magyar Agility Szabályzat szerint 2019. 01. 01. a türelmi idő vége. Azok a
versenyszervezők, akik a pályázat beadásának határidejéig nem rendelkeznek a megfelelő akadályparkkal, és
ennek hiányában nem teljes a pályázati anyaguk, 2018. 12. 31-ig kapnak haladékot a kiegészítésre. Amennyiben
ez nem történik meg, úgy a szervező versenyidőpontja(i) kikerülnek a versenynaptárból.
*** Általános tájékoztatás a 2019-re tervezett Magyar Kupa versenysorozatról a 2. oldalon található
mellékletben.
A beérkezett pályázatok alapján az ASB legkésőbb 2018. 08. 31-ig nyilvánosságra hozza a 2019-es
versenynaptárat. Az elbírálás menetében nem számít a pályázatok beérkezési időpontja. Előnyt élveznek azok a
versenyek, amelyek csatlakozni kívánnak a Magyar Kupa sorozathoz.
A Hungarian Open, az FCI Válogatók és az Országos Bajnokság időpontjai nem foglalhatóak. Tájékoztatásul
közöljük a European Open és az FCI Agility Világbajnokság időpontjait is.

2019-es évre vonatkozó időpontok
Hungarian Open

2019. 02. 24–25.

FCI Válogatók

2019. 03. 30–31. 2018. 04. 27–28.

European Open

2019. 07. 25–28.

FCI Agility Világbajnokság

2019. 09. 18–22.

Országos Bajnokság

2019. 10. 18–20.

Magyar Kupa Sorozat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyolc állomásból álló, egész évet átívelő, pontgyűjtő versenysorozat.
(A nyolc verseny egységesen elosztva Budapest/agglomeráció illetve a vidéki helyszínek között.)
A sorozathoz minden versenyszervező 10.000 Ft-os, az ASB felé befizetett részvételi díj ellenében
csatlakozhat.
A sorozaton részt vevő versenyzők az állomások nevezési díjain túl egyszeri, 2000 Ft-os regisztrációs
díjat fizetnek meg az ASB felé.
Versenyzőként a sorozathoz tervezetten egész évben lehet csatlakozni.
A verseny 200.000 Ft összértékű díjazással zárul az utolsó állomáson, melynek költségeit az ASB állja.
Minden állomáson egy Open Agility és egy Open Jumping futam számít az összetett eredménybe.
A Magyar Kupa sorozatra való jelentkezés feltétele, hogy az adott versenyen legalább egy Open Agility
és egy Open Jumping futam kerüljön megrendezésre.
Az adott versenyen a Magyar Kupa sorozatba beszámító Open Agility és Open Jumping futamok
összetett eredményének díjazása kötelező.
Azok a versenyidőpontok, melyekkel az adott versenyszervező csatlakozni kíván a sorozathoz, előnyt
élvezhetnek a versenynaptár kialakításának folyamatában.

Minden versenyszervező egy versenynappal csatlakozhat a sorozathoz. Kérjük a versenyszervezőket a
pályázatban, jelöljék meg, melyik dátummal kívánnak csatlakozni. Az ASB igyekszik majd a legoptimálisabban
kialakítani a nyolc állomás egymáshoz viszonyított elhelyezkedését (időben és térben), ezért ezzel kapcsolatban
további egyeztetések várhatóak a versenynaptár publikálását megelőzően. Amennyiben több mint nyolc
jelentkezés érkezik be, úgy az ASB a pályázatok alapján bírálja el, hogy melyik nyolc szervező kapja meg a
lehetőséget, hogy csatlakozzon a sorozathoz.
További részletek és tájékoztató a versenysorozatról hamarosan.
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