Nevezési felhívás
2015. 06. 20-21. Cseh Derby
FCI PÁLYAVERSENY ÉS MAVE KATEGÓRIAVERSENY A CGWF TÁMOGATÁSÁVAL

Rendező:
Helyszín:
Versenyvezető:

Magyar Versenyagár Egyesület
Alsónémedi, Főúti erdő 11.
Gálik István

Verseny kezdete:

Regisztráció: szombat (greyhound) 16,00-16,30h. Vasárnap: 9,30-10,00h.
Futamok kezdete: szombat 17,00h (csak greyhound). Vasárnap: 10,30h (többi fajta).

Versenytáv:
Nyúlhúzás:
Pálya:
Időmérés:

280m, 370m, 480m, 760m.
Automata rendszer.
Homok öntözőrendszerrel, dupla U kanyar.
Video, időmérés minden agárnak.

Lebonyolítás:

Lebonyolítás a MAVE Teljesítményvizsgálati Szabályzata szerint. Min. 4 nevező
esetén verseny, kevesebb nevező esetén bemutató futam biztosított. Kanok és szukák
nemenként versenyeznek min. 4 - 4 nevező esetén. Két időelőfutam alapján, a jobb
időt figyelembe véve kerülnek az agarak az „A”-, „B”-, stb. döntőkbe. 6 vagy annál
kevesebb nevező esetén csak egy időelőfutam lesz. Boxkiosztás: előfutamokban
sorsolás útján, a döntőkben takarósorrendben az agár felvezetője választhat boxot.
Angol agaraknak nevezési számtól függetlenül egy időelőfutam kötelező (a javító
futam fakultatív). Kategóriaverseny: csak egy, döntő futam, időelőfutam nincs.
Boxkiosztás a versenyprogram szerint. Bemutató futamokra a versenyfutamok után
van lehetőség.

Felelősség kizárása:

Sem a rendező, sem a közreműködők nem felelnek az agarat, a tulajdonosát,
illetőleg a közreműködőket ért sérülésekért, károkért. Éppúgy nem vállalnak
felelősséget elszabadult agarakért. A tulajdonos nem felel az agara által a verseny
alatt más agaraknak okozott sérülésekért. Egyéb esetekben a tulajdonost az agárért,
és az általa okozott károkért teljes kárfelelősség terheli.

Díjak:

Minden agár díjazásban részesül. Minden agár döntőt futhat.

Nevezési díj:

FCI: Az első agár nevezési díja 4.000 Ft, a második és harmadik agár nevezési díja
3.000-3.000 Ft, a negyedik agártól (ugyanazon tulajdonos esetén) a nevezés
ingyenes. Kategóriaverseny: 4.000 Ft/agár, a nevezett agarak számától függetlenül.
Bemutató futam: 2.000 Ft. Egyenes: 1000 Ft. Nem MAVE/MEOESZ tagoknak a
nevezési díjak duplája! A kedvezményekre jogosultságot igazolni szükséges
érvényes tagsági kártyával, illetve az eredeti származási lapok bemutatásával
(tulajdonjog). Helyszíni fizetés esetén tulajdonosonként + 1.000 Ft pótdíj
fizetendő. Előre fizetés átutalással lehetséges. A nevezés leadásával a tulajdonos
vállalja, hogy a nevezési díjat abban az esetben is befizeti, ha kutyáját a versenyen
nem indítja el.

Nevezési cím:

Online nevezés: http://www.raba-agar.hu/online-nevezes/

Nevezési határidő:

2015. június 15. hétfő éjfél.

