Nevezési felhívás
2015. 10. 24-25.

Kölyök Derby, Rövidtávú Magyar Bajnokság, Hosszútávú Magyar Bajnokság
FCI RENDSZERŰ PÁLYAVERSENYEK ÉS MAVE KATEGÓRIAVERSENY

Rendező:
Helyszín:
Versenyvezető:

Magyar Versenyagár Egyesület
Alsónémedi, Főúti erdő 11.
Gálik István

Verseny kezdete:

Regisztráció: Szombaton versenyzőknek: szombat 14,00-14,30h. Vasárnap
versenyzőknek: vasárnap 9,30-10,00h.

Versenytáv:
Nyúlhúzás:
Pálya:
Időmérés:

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

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.

Kategóriaverseny:

A MAVE Teljesítményvizsgálati Szabályzata szerint, egy futamos verseny,
vasárnap. Minden távon megrendezésre kerül.

Boxkiosztás:

Kategóriaversenynél: versenyvezető általi. FCI rendszerű versenyeknél: az
előfutamokban sorsolás, a döntők előtt takarósorrendben az agár felvezetője választ
boxot.

Nevezési díj:

FCI: MAVE/MEOESZ tagoknak: 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. Nem tagoknak duplája. Kategóriaverseny:
Tagoknak 4.000 Ft/agár, a nevezett agarak számától függetlenül. Nem tagoknak
duplája. Bemutató futam: 2.000 Ft. Liszenszfutam: 1.000 Ft. 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 vagy
PayPalon 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. október 18-a, vasárnap éjfél.
A Rövid- és Hosszútávú Magyar Bajnokságok, valamint a Kölyök Derby
részletes kiírása a következő oldalakon található!

FCI Rövidtávú Magyar Bajnokság 2015
FCI rendszerű címverseny. Lebonyolítás a MAVE Teljesítményvizsgálati Szabályzata szerint.
Nevezési feltétel:

Nevezésre jogosult minden, FCI versenyengedéllyel (liszensz) rendelkező agár,
mely a verseny napján legalább 14 hónapos (kistestű fajtáknál: 12 hónapos), és
2015-ben még nem tölti/töltötte be a 9-ik életévét.

Versenynap:

Vasárnap.

Versenytáv:

280 méter minden fajtának.

Lebonyolítás és díjazás:

4-nél kevesebb nevező esetén bemutató futam biztosított. 4 vagy 5 nevező esetén
verseny biztosított, cím és dísztakaró kiadása nélkül. 6 vagy annál több nevező
esetén a versenyen dísztakarót és Rövidtávú Magyar Bajnok 2015 címet adunk ki.
Szukák és kanok nemenként futnak nemenként legalább 6-6 nevező esetén,
ellenkező esetben vegyesen versenyeznek.
6 nevezőig egy előfutam és egy döntő. 6 nevező felett két időelőfutam, melyből a
leggyorsabb 6 időt futó agár kerül az „A”-döntőbe, a következő 6 leggyorsabb a
„B”-döntőbe, stb. Angol agaraknak 6-nál több nevező esetén is csak egy időelőfutam
kötelező, a második, „javító” futam szabadon választható. A fakultatív futamban
legalább 3 agárnak kell futnia.

FCI Hosszútávú Magyar Bajnokság 2015
FCI rendszerű címverseny. Lebonyolítás a MAVE Teljesítményvizsgálati Szabályzata szerint.
Nevezési feltétel:

Nevezésre jogosult minden, FCI versenyengedéllyel (liszensz) rendelkező agár,
mely 2009. 01. 01. és 2013. 01. 01. között született.

Versenynap:

6 vagy annál kevesebb nevező esetén egy nap: vasárnap. 6-nál több nevező esetén
szombaton egy időelőfutam, vasárnap döntő.

Versenytáv:

760 méter a nagytestű fajtának, 480 méter a kistestű fajtáknak (whippet, kis olasz
agár).

Lebonyolítás és díjazás:

3-nál kevesebb nevező esetén bemutató futam biztosított. 3, 4 vagy 5 nevező esetén
verseny biztosított, cím és dísztakaró kiadása nélkül. 6 vagy annál több nevező
esetén a versenyen dísztakarót és Hosszútávú Magyar Bajnok 2015 címet adunk ki.
Szukák és kanok nemenként futnak nemenként legalább 6-6 nevező esetén,
ellenkező esetben vegyesen versenyeznek.
6 nevezőig csak egy döntőt futnak az agarak, melynek napja vasárnap.
6-nál több nevező esetén egy időelőfutam szombaton, melyből a leggyorsabb 6 időt
futó agár kerül a vasárnapi „A”-döntőbe, a következő 6 leggyorsabb a „B”-döntőbe,
stb.

FCI Kölyök Derby 2015
FCI rendszerű címverseny. Lebonyolítás a MAVE Teljesítményvizsgálati Szabályzata szerint.
Nevezési feltétel:

A nevezéshez a következő feltételeknek kell megfelelni:
- az agár FCI törzskönyvben bejegyzésre került, és
- az agár rendelkezik FCI versenyengedéllyel (liszensz), vagy tisztán futott társas
futamot versenypályán, és ezt tréningfüzettel vagy liszensz jegyzőkönyvvel
bizonyítani tudja, valamint
- az agár 2013. 09. 30. után született.

Versenynap:

Angol és magyar agaraknak: szombaton előfutamok, vasárnap döntő. Többi
fajtának: minden futam vasárnap.

Versenytáv:

Standard táv minden fajtának: nagytestűeknek 480 méter, kistestűeknek 370 méter.

Lebonyolítás és díjazás:

4-nél kevesebb nevező esetén bemutató futam biztosított. 4 vagy 5 nevező esetén
verseny biztosított, cím és dísztakaró kiadása nélkül. 6 vagy annál több nevező
esetén a versenyen dísztakarót és Kölyök Derby Győztes 2015 címet adunk ki.
Szukák és kanok vegyesen versenyeznek a nevezők számától függetlenül.
6 nevezőig egy előfutam és egy döntő. 6 nevező felett két időelőfutam, melyből a
leggyorsabb 6 időt futó agár kerül az „A”-döntőbe, a következő 6 leggyorsabb a
„B”-döntőbe, stb. Angol agaraknak 6-nál több nevező esetén is csak egy időelőfutam
kötelező, a második, „javító” futam szabadon választható. A fakultatív futamban
legalább 3 agárnak kell futnia.

Tervezett CACIL versenyek - 2016
Coursingek:
Március 19-20.
Június 25-26.
Október 8-9.
Pályaversenyek:
2016.05.28. Nemzetközi Magyar Bajnokság Alsónémedi
2016.07.30-31. Holdfény Derby Rábapatona
2016.10.01. MAVE Bajnokság Alsónémedi

