
 

Az évadzáró vacsora ezúttal is a jól bevált helyen, az újbudai Trófea Grill étteremben (Budapest 
XI. ker. Hauszmann Alajos u. 6/b, a Lágymányosi híd budai lejárójánál) kerül megrendezésre, 
2014. március 1-jén (szombaton), 18-24 óráig. Jelentkezni Gálik Istvánnál lehet, a részvételi díj 
befizetésével. A belépıjegy ára: 5.500 Ft. A részvételi díjért korlátlan étel és italfogyasztás 
lehetséges. A jegyet elıvételben lehet megvásárolni mindenkinek, másképpen nem tudjuk a 
létszámot egyeztetni az étteremmel. Csak belépıjeggyel rendelkezık léphetnek a terembe, mert a 
terem után létszám szerint kell a bérleti díjat fizetni. A gyerekek kedvezményesen vehetnek részt: 
150 cm alatti gyermek esetén fél ár, 3 év alatti gyermek esetén ingyenes (a belépıjegy árának 
befizetésnél mindenképpen kérjük jelezni a „megjegyzés” rovatban, hogy hány gyerekkel érkeztek). 
A részvételi szándékot kizárólag a vacsora részvételi díjának átutalásával vagy rózsaszín postai 
utalványon történı befizetésével lehet jelezni. A terem 110-fıs, akik késve érkeznek, és a létszám 
megtelik, sajnos nem tudnak részt venni a rendezvényen. 
 
A jegyek megvásárolhatók 2014. február 20-ig Gálik Istvánnál 
Postai csekken: Gálik István, 5925 Gerendás, Damjanich u. 9. 
Banki átutalás esetén: Unicredit Bank, 10918001-00000040-60000004 
Megjegyzés: „klubvacsora” 
 
A klubvacsorán az alábbi szépség illetve teljesítmény címek és díjak kerülnek kiosztásra:  

„Év Fiatal Gyıztese 2013” 
„Magyar Szépséggyıztes 2013”  
„TOP Agár 2013” 
„Legeredményesebb Champion 2013” 
„2013. év Fiatal Felvezetıje I.-II.-III.” 
„Országos Bajnok 2013” 
„Országos Coursing Bajnok 2013” 
„Év Agara 2013”  
„Év Agara Coursing 2013” 
„2013. év Coursing Bajnoka” (vándordíj) 
 
A címekért verseng az összes agárfajta kivéve az ír farkasagarat, továbbá nevezhetı az V. 

fajtacsoportból a basenji, a fáraókutya, a cirneco dell’ etna és a podenco ibicenco! 

 
(A teljesítmény címek kiadása az Országos Versenyszabályzat 4.2.-4.5. pontjai alapján történik. A 
vacsora keretében történı egyéb – egyéni – díjak átadását, kérjük mellızzétek!) 
 
Nevezési címek: 
Szépség díjazás: Gyóllai Emese – agarklub@gmail.com 
„Év Agara 2013” cím: Gálik István – galik@primcom.hu 
„Év Agara Coursing 2013” cím: Gyóllai Emese – coursingnevezes@gmail.com 
 
Nevezési határidı: 2014. február 20. csütörtök éjfél 
 
A szépség és Junior Handler díjak elnyerésének feltétele a 2013-as évi tagság megléte az alábbi 
klubok egyikénél: Magyar Versenyagár Egyesület, Magyar Agarász Egylet vagy Agártenyésztık és 
Versenyeztetık Egyesülete.  
 
A nevezéshez minden esetben kérjük mellékelni az agár törzskönyvének másolatát, szépség 
díjazás esetén a bírálati lapok másolatát és a 2013. évi klubtagság igazolását, a 
teljesítménydíjazásnál pedig a licenckönyv másolatát. 
 
FIGYELEM! A kiosztásra kerülı serlegeket csak személyesen (a vacsorán) lehet átvenni!  



 

A "Magyar Szépséggyıztes" és "TOP Agár" címek ponttáblázata 

Fajtagyıztes (HFGY, BOB)        25 p 
BOS    22 p 
Klubgyıztes, CACIB       20 p 
Fiatal Klubgyıztes, Res.CACIB        15 p 
Derby Gyıztes       12 p 
CAC, HPJ       10 p 
Res.CAC       8 p 
Kitőnı I.       6 p 
Kitőnı II.       5 p 
Kitőnı III.       4 p 
Kitőnı IV.       3 p 
Kitőnı       2 p 
Nagyon jó       1 p 
     
CACIB és Klubkiállításon fajtagyıztes (BOB)       +10 p 
CACIB és Klubkiállításon szerzett CAC és HPJ       +5 p 

A számításoknál mindig a legmagasabb elért eredményt kell figyelembe venni, de ehhez 
még hozzá kell adni: 

        Felnıtt   Junior & Veterán 

Fajtacsoport gyıztes - BOG       5 p   3 p 
Fajtacsoport II. hely - Res.BOG       4 p   2 p 
Fajtacsoport III. hely - BOG III.       3 p   1 p 
Best In Show - BIS       10 p   5 p 
Best In Show II. – Res.BIS       8 p   4 p 
Best In Show III. - BIS III.       6 p   3 p 

Az "Év Fiatal Gyıztese 2013" az összes fiatal osztályban elért eredmény alapján a legtöbb 
pontot szerzett kan és szuka. 

A "Magyar Szépséggyıztes 2013" címet az adott évben Magyarországon, MEOE 
kiállításokon elért összes eredmény figyelembe vételével számítjuk ki. 

A "TOP Agár 2013" címért az adott évben bel- és külföldön elért legjobb 10 eredmény 
számít.  

A Champion-, tájjellegő- és MKSZ, MESZ kiállítások eredményét nem számítjuk be! 

A kiállítási eredményekhez (bírálati lapok másolata) kérjük csatolni a törzskönyv (mindkét 

oldalának) másolatát, a tulajdonos nevét és telefonszámát és a 2013. évi klubtagság 
igazolását. A Best In Show-ban elért eredményeket képpel illetve a serleg fotójával 
igazolhatja. 



 

"A Legeredményesebb Champion 2013" 
(kan és szuka) 

 
Feltételek: A "Legeredményesebb Champion 2013" címért azok az agarak vetélkednek, 
amelyeknek az adott évben igazolták vissza az Interchampion címet. A gyıztes az lesz, 
amelyik agár az ICH/CIB mellé a legtöbb nemzeti champion címet szerezte. Egyenlıség 
esetén az egyéb eredmények döntenek az alábbi sorrendben: WDS, EDS, Euro Sighthound, 
KKCh, magyar klubkiállításon elért eredmény, Amsterdam Winner, Német Bundessieger. 

Az LECh címhez kérjük csatolni az oklevél színes másolatát (de nem az igazolást!) és egy 
színes képet csak az agárról, a LECh oklevél elkészítéséhez. 

 

 

„2013. év Junior Handlere”  
(I.-II.-III. helyezés) 

 

Az ÉV Junior Handlere címért csak agárklub tagja (a gyermek vagy a szülı tag) 
indulhat, korcsoportbontás nélkül (9-17 éves korig). Nevezési feltétel továbbá, hogy az 
elért eredmények közül legalább egy, hazai klub- vagy speciál kiállításról származzon. 

A címet azok a versenyzık nyerik el, akik a legtöbb pontot szerezték az év során. 

Az éves pontverseny alapján díjazzuk az elsı három helyezettet a klubvacsorán. 


