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1. A teljesítményvizsgálat célja
Teljesítményvizsgálat a tenyészértékbecsléséhez szolgáló eljárás, mely alapján megállapítható az állatok saját
teljesítményének, valamint ősei, rokonai és utódai teljesítményének minősége.
Minden magyarországi rendezvény, amelyen az egyesület gondozásában lévő ebfajták magyar törzskönyvben
szereplő egyedeinek sorrendjét meghatározzák, egyedi vagy csoportos munka- vagy küllemi teljesítményét
mérik, teljesítményvizsgálatnak számít, melyen tenyésztési adat keletkezik.

2 Tenyészszemle szabályzat
A Magyar Verseny Agár Egyesület (továbbiakban MAVE) csak egészséges, a fajtajelleget tükröző, kifogástalan és
a standard követelményeinek megfelelő ebek tenyésztésbe vételét engedélyezi. A tenyésztésre alkalmatlan
egyedeket a tenyésztésből kizárja. A tenyésztésbe vétel alapvető feltétele a tenyészszemlén szerzett
„tenyészthető” vagy „tenyésztésre javasolt” minősítés.
Fajtaazonossági szemle a tenyészszemlékkel egy időben és helyen, azonos feltételek mellett végezhető. Ehhez a
szemléhez a MAVE által elismert származási lap nem feltétel.
A tenyészszemlék időpontját és helyét a MAVE honlapján közzé teszi.
2.1.1
I.
II.
III.
2.1.2

Tenyészszemlén elérhető minősítési osztályok
osztály: „tenyésztésre javasolt” minősítés (ösztönpróba: megfelelt, küllembírálat: megfelelt).
osztály: „tenyészthető” minősítés (ösztönpróba: nem felelt meg, küllembírálat: megfelelt).
osztály: „nem tenyészthető” minősítés (küllembírálat: nem felelt meg).
Tenyészszemle bírók

A bíróknak a MAVE tenyésztésvezetője által tartott tájékoztatáson kell részt venni, ahol megismerik a MAVE
tenyészszemle szabályzatát.
A tenyészszemle ösztönpróba bírói vonatkozásában a szóló licenszszerzésre vonatkozó szabályok
alkalmazandóak. A bírók a teljesítményvizsga végén a részvételi jegyzőkönyvet aláírják, „ösztönpróbán
megfelelt”, ill. „ösztönpróbán nem felelt meg” minősítéssel.
A tenyészszemle küllembírálati részén bíróként egy, a MAVE és az FCI által is elismert nemzetközi szaktekintéllyel
rendelkező küllembíró tevékenykedik. Standard szerint megítéli a felvezetett kutyák küllemét és jellemét, dönt a
tenyésztésbe vonhatóságról.
2.1.3

Tenyésztési bizottság

A Tenyésztési Bizottság a MAVE tenyésztési vezetőjéből, az Egyesület elnökéből vagy megbízottjából és a
tenyészszemle bírókból áll.
A Tenyésztési Bizottság dönt minden kétséges kérdésben, ami a tenyészszemlével és a tenyésztésengedélyezés
alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos, ill. azokban az ügyekben, amelyek a rendelkezésekben nincsenek
szabályozva.
A Tenyésztési Bizottság a tenyészszemlét, a tenyésztési engedélyt érvénytelenné nyilváníthatja, feltételeket és
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korlátozásokat állapíthat meg, a kutya tenyészszemlén való újbóli bemutatását kérheti.
A végleges döntésig a Tenyésztési Bizottság a tenyésztési engedélyt ideiglenesen felfüggesztheti. Panasz a
tenyésztési bizottság felfüggesztő döntése ellen nem lehetséges. A tenyésztési bizottság döntése ellen a MAVE
vezetőséghez lehet 3 napon belül fellebbezni.
A tenyészszemlén elért eredményeket számítógépes feldolgozás után a MAVE weboldalán nyilvánosságra hozza.
A nyilvánosságra hozatalhoz a tenyészszemléztető a tenyészszemlére való jelentkezéssel hozzájárul.
2.1.4

A tenyészszemle lebonyolítása

A tenyészszemle két részből áll: ösztönpróbából és küllembírálatból. Tenyésztésre javasolt minősítést csak a
mindkét részen megfelelt minősítést szerzett kutyák kaphatnak. Az FCI X-es fajtacsoportjához tartozó ebeknek az
ösztönpróba kötelező.
2.1.5

A feltételek a részvételhez

A tenyészszemlén minden szemlére jelentkező kutyát kötelező elbírálni, amely a szabályoknak megfelelően
jelentkezett, előzetesen befizette az eljárás díját, a MAVE által elismert származási lappal és érvényes veszettség
elleni oltással rendelkezik.
Beteg kutya felvezetése nem engedélyezett. A tüzelő szukákat a tenyészszemle megkezdése előtt a bíróknak be
kell jelenteni: ők szabályozzák a részvételt.
Tenyészszemlén 12 hónapos kort betöltött kutyák vehetnek részt.
Az egy tenyészszemle napon elbírálható kutyák megengedett létszámát a tenyésztési bizottság a tenyészszemle
kiírásában állapítja meg.
2.1.6

Jelentkezés a tenyészszemlére

A MAVE weboldalán online tenyészszemle jelentkezési űrlapon, legkésőbb a tenyészszemle napját megelőző 5
munkanappal.
2.1.7

A tenyészszemle végrehajtási rendelkezései

A tenyészszemle helyszínén jelen kell lennie a MAVE Tenyésztési Bizottság egyik tagjának, aki a tenyészszemlén
résztvevő kutya mikrochipjét, eredeti származási igazolását, eredeti, érvényes oltási könyvét vagy állatútlevelét
ellenőrzi. A felsorolt feltételek hiányossága esetén a kutya nem vehet részt a tenyészszemlén. Ilyen esetben a
tenyészszemle díja nem követelhető vissza.
2.1.8

Ösztönpróba

A tenyészszemléztető személy választhatja, hogy az agarat dupla „U” alakú pályán vagy coursingterületen
szemlézteti. A próba lebonyolítása az agár fajtájának megfelelő távon történik.
Dupla „U” alakú pályán az eb engedhető boxból vagy box elől kézből egyaránt. Felszerelés: az agáron a hivatalos
starttakarót és versenyszájkosarat kivéve más felszerelés nem lehet (pl. nyakörv), viszont viselésük nem
kötelező. Az ösztönpróba célja az űzési hajlandóság meglétének ellenőrzése. Ösztönpróbára egy napon két
lehetőség biztosított, valamint a küllembírálattól időben eltérhet, de minden esetben megelőzi azt.
Az ösztönpróba kiváltható pályaverseny vagy coursing licenszkönyv felmutatásával, ill. sikeres licenszfutammal.
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A hosszúszőrű szekció a teljesítményvizsga során szőrkötést viselhet.
2.1.9

Küllembírálat

Célja a standardnak megfelelő küllem, jellem és mozgás megítélése: A fajtastandardben megnevezett
hiányosságokat súlyossági fokuknak megfelelően értékelni kell.
A küllembírálati jegyzőkönyvet minden kutya bírálata közben a MAVE megbízottja rögzíti a bíró diktálása alapján.
A kutya felvezetője megkapja ennek a jegyzőkönyvnek az eredeti példányát, amelyet a bíró aláír. A bírálati lapon
„Küllembírálaton megfelelt”, ill. „Küllembírálaton nem felelt meg” minősítés adható.
A küllembírálat végeztével a MAVE megbízottja összeveti az ösztönpróba és a küllembírálat eredményét, majd a
kutya eredeti származási lapjára rávezeti a megfelelő minősítést. A tenyészthető vagy tenyésztésre javasolt
minősítés elérése után a kutya tenyésztése megengedett, amennyiben a MAVE Tenyésztési Programjában előírt
további feltételeknek megfelel.
A küllembírálaton az ebektől genetikai azonosításhoz szükséges DNS-mintát kell venni és azt megfelelően tárolni.
2.1.9.1 A küllembírálat menete
A kutyákat lényeges segítség nélkül kell bemutatni a bírónak (felvezetés tempós ügetésben, laza pórázon).
Minden ebet tisztán kell bemutatni.
Bírálat közben arra kell törekedni, hogy az egyed minden testtájéka álló helyzetben és mozgás közben is
megszemlélésre kerüljön. A négy lábra állított állatot testtájainak analízisekor elölről, oldalról, hátulról és felülről
is meg kell szemlélni. Mozgás közben is csak a felülnézettől lehet eltekinteni. A bírói körbe belépő kutyát először
oldalról célszerű szemügyre venni. így bírálhatók el a testrészek arányossága, az alkotórészek harmóniája.
Elölről ítéljük meg a fejet és tájékait, a tekintet és legfőbb alkotóit (szemek, szemöldök, orrhát, stb.), a fogazat
záródását és részeit, a frontot, az elülső végtagokat állás és mozgás közben.
Felülről és hátulról bíráljuk a hát, ágyék, és a far teltségét, izmoltságát, a bordázat ívét, a hátulsó végtagok
elhelyezkedését és alakját, valamint mozgás közbeni munkájukat, vonalvezetésüket, funkcionális stabilitásukat.
A kutya összbenyomása az a bírálóban kialakult kép, melyet a testrészek egymással kialakított aránya határoz
meg. Ha a testrészek harmonizálnak, az egyed harmonikus felépítésű, egységes (homogén). Ha részei
aránytalanok, heterogén felépítésű, emiatt elmarasztalandó.
Az összbenyomás és a harmónia jelentős befolyásolója a fejlettség. Ez alatt értendő, hogy a standard
előírásainak megfelelő módon - korához, neméhez képest mekkora, milyen izmoltságú, súlyú, milyen
testtömegű. A jó kondíció a kiegyensúlyozott szervezet külső megjelenési formája. Nem csupán tápláltsági
állapot, hiszen az ideg-, izomrendszer, kötőszövet-zsírszövet, és só-vízháztartás aktuális állapotától függ.
Az ún. tenyészkondíció azonos a kiállítási kondícióval. A túltápláltságból adódó pluszkondíció éppúgy rontja a
funkciót, mint az elhasználódásból adódó mínuszkondíció. A jó pigment nagyobb biológiai értékű, így ez is
figyelmet érdemel.
A testméretek felvétele
A részletes bírálat legobjektívebb része a testméretek felvétele. A méréseknek mindig azonos körülmények
között, azonos módszerrel kell történniük. Követelmény: hibátlan mérőeszközök precíz használata. Feltétel:
egyenes talajon, nyugodtan álló kutya, amely mind a négy lábát egyenletesen terheli. Eszközök: mérőbot,
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mérőszalag, ívkörző. A kutya mérése vízszintes, csúszásmentes felületen történjen. A marmagasságot minden
esetben meg kell mérni.









Marmagasság: a mar legmagasabb pontjának távolsága a talajtól (bottal, könyökbúb fölött).
Törzshosszúság: a vállbúb távolsága az ülőgumótól (vízszintes bottal).
Testhosszúság: tarkó és faroktő távolsága (a felső vonalon végigsimított szalaggal).
Frontszélesség: a vállbúbok közötti vízszintes távolság (bottal).
Dongásság: (mellkas szélesség): a lapockák mögötti bordák legtávolabbi pontjainak egymástól való
távolsága (harántirányban, bottal).
Mellkas mélység: a mar legmagasabb és a mellkas legmélyebb pontja között mért távolság (bottal
függőlegesen, a könyökbúb mögött).
Fejhosszúság: orrhegytől a tarkóbúbig mért távolság (ívkörzővel mérve).
Fejszélesség; a fülek előtt az agykoponya legkeskenyebb részének átmérője (ívkörzővel mérve).

A kapott értékek nem ítélendők meg az abszolút számok tükrében, mivel itt is fő szempont az arányosság. Ezért
alapméretként a marmagasságot kell használni és ehhez kell viszonyítani. Az arányokat százalékban fejezzük ki.
2.1.10 Felfüggesztések
Felfüggesztések lehetnek, ha várható, hogy egy megállapított hiba a felfüggesztés idején belül megszűnik. Ha egy
kutyát felfüggesztettek ugyanabból az okból második alkalommal nem lehet felfüggeszteni. Ebben az esetben
nem kap tenyésztési engedélyt.
2.1.11 Ideiglenes tenyésztésbe vétel
Ideiglenes tenyésztési engedély időtartam- vagy alomszám korlátozással adható. (azaz bizonyos ideig korlátozva
van a tenyésztése), örökítés ellenőrzése céljából a tenyészszemlén, utódokkal való együttes bemutatás után
oldható fel.
2.1.12 Egyedi tenyészszemle
Kivételesen a Vezetőség engedélyezheti az egyedi tenyészszemlét. Kérelmeket legalább 4 héttel a tervezett
tenyésztésbe vonás előtt a Tenyésztési Vezetőhöz kell intézni. Az egyedi tenyészszemlét ugyanúgy kell
végrehajtani, mint a rendes tenyészszemlét. Ennek teljes költségét a kérelmező viseli.

3 Kiállítási szabályzat
3.1.1

Bevezető

A MAVE az FCI jogosítványokkal rendelkező szervezettel együttműködve a kiállítások lebonyolításának rendjét a
következőképpen határozza meg:



3.1.2

40-nél több nevezett kutya esetén külön ring és külön bíró biztosítását kéri.
Nevezési létszámtól függetlenül a kutyák védelmében szükséges a fajta bírálatának pontos kezdetét
megadni.
A kiállítást csak akkor ismeri el címadónak a MAVE, ha az ott bíráló bírót elfogadja.
A kiállításokon való részvétel

Az FCI jogosítványokkal rendelkező szervezettel együtt rendezett kiállításokra kizárólag az FCI által elismert
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származási lappal rendelkező kutyák nevezhetők be.
Magyar természetes vagy jogi személy, vagy jogi személységgel nem rendelkező társaság tulajdonában lévő
kutya kizárólag az Egyesület által honosított származási lappal nevezhető be.
A kiállítás területére csak érvényes állatorvosi oltási igazolvánnyal rendelkező kutya vihető be.
A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa felelős. Harapós kutya csak „harapós”
jelzéssel, szájkosárral és rövid pórázon tartható a kiállításon. Az ilyen kutyáról a szájkosarat csak bírói körben
szabad levenni, bírói utasításra.
A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos!
3.1.3

Nevezési feltételek

A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig (feladás dátuma) jogosult a kutyát benevezni.
A nevezéshez minden esetben csatolni kell:





pontosan és olvashatóan kitöltött és nevezési lapot, melyek az irattárba lefűzésre kerülnek;
a származási lap másolatát;
a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását (csekkszelvény másolat);
champion vagy munka osztályba történő nevezéshez a megfelelő igazolás másolatát.

Minden kiállításra csak azonosítható (transzponderrel ellátott) kutyát lehet benevezni.
A kiállító-versenyeztető a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére
is, amely nevezési díj semmilyen esetben nem téríthető vissza.
A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, illetve „best in show” időpontjának
betartására.
A nevezési lapon közölt adatokért a kutya tulajdonosa a beküldéssel egyidejűleg felelősséget vállal, a kiállításiversenyszabályzatot szabályzatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Nem nevezhető és nem bírálhatók a kiállításokon rejtett-, egyheréjű vagy heresorvadásban szenvedő, beteg,
nyomorék kutyák, valamint a láthatóan vemhes (kb.40 napos) szoptatós kutyák.
A kiállításokon – kivétel a tájjellegű kutyakiállítás – sem pótnevezés, sem helyszíni nevezés nem lehetséges.
Azt a kiállítót, aki a kiállításon sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területéről ki kell utasítani, ha
egyesületi tag, fegyelmi eljárás alá vonható.
A bírálat alkalmával a bíró utasítására a Ringtitkár jogosult a felvezetett kutya azonosító számának ellenőrzésére.
3.1.4





A kiállítás

A kiállító felelőssége, hogy a benevezett kutyájával a bírói körben időben megjelenjen.
Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési, a bírálat befejezése után kérheti, hogy a Bíró a kutyát
minősítse, de nem tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az
osztálybírálatának megkezdését követően az elkésett kutya felvezetője csak a Bíró külön engedélyével
léphet a bírói körbe. A helyezési eljárás megkezdése után érkezett kutya nem helyezhető.
A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és felvezetőin kívül csak a
bíró, az írnok, a Ringtitkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez a vezető bíró. A Bírálatba
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azonban senkinek sem szabad beavatkoznia.
Támadó, harapós kutyák, amelyek nem hagyják magukat végig tapintani, nem kaphatnak minősítést.
Ilyenkor a bírálati lapra rá kell vezetni, hogy a kutya nem bírálható és az okot is meg kell jelölni.
A kiállításokon csak a kiállítási katalógusban szereplő kutyák bírálhatók, kivétel a tájjellegű kutyakiállítás.
A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni.
A Ringtitkár szúrópróbaszerűen a tetoválási számokat / mikrochipeket ellenőrizheti.

3.1.5

Átsorolás

Ha a kutya tulajdonosa a champion osztályban történő nevezésekor nem csatolta a nevezéshez szükséges
igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet jogosult a kutyát automatikusan a nyílt osztályba
besorolni, természetesen a kutya korára tekintettel.
A bíró jogosult a kiállításon a nem megfelelő osztályba lévő kutyát a megfelelő osztályba átsorolni, de az csak
kor, nem vonatkozásában lehetséges.
Ha rendező szervezet elírást követ el, a Vezető Bíró feladata a beküldött nevezési lapot ellenőrizni és a nevezési
lapnak megfelelően a helyszínen a kutyát abba az osztályba átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte és csatolta a
szükséges igazolásokat is. A megfelelő mellékletek hiányában a kutyát a kora szerinti – illetve ahol a
katalógusban szerepel – osztályban kell elbírálni. Egyéb esetben átsorolást a bírálati lapon és az összesítőn is fel
kell tüntetni.
3.1.6

FCI konform szabályok

3.1.6.1 Kiállítási osztályok
BÉBI osztály:
Ebbe az osztályba a 3 – 6 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást kapnak.
KÖLYÖK osztály: 6 – 9 hónapos korig
Ebben az osztályban a kutyák csak leírást kapnak, és több kutya esetében a bíró sorolást végez I – IV.
besorolással. A kutyák fehér szalagot kapnak, ígéretes vagy nagyon ígéretes differenciálás lehetőségével.
FIATAL osztály: 9 – 18 hónapos korig
Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez
kitűnő I – IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a „Hungária Príma Junior” (HPJ) címet,
amelyhez egy kék-fehér szalag és HPJ kártya jár.
NÖVENDÉK osztály: 15 – 24 hónapos korig
Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez
kitűnő I – IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet egy nemzeti színű szalaggal és
egy kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a „Res.CAC” címet (kártyával).
NYÍLT osztály: 15 hónapos kortól
Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire.
Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez
kitűnő I – IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet egy nemzeti színű szalaggal és
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egy kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a „Res.CAC” címet (kártyával).
MUNKA osztály:
Nevezhető minden olyan kutya, amelyik a nevezési határidőig megszerezte az FCI ötnyelvű munkavizsga
bizonyítványát vagy a Magyar Verseny Champion címet.
Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez
kitűnő I – IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet egy nemzeti színű szalaggal és
egy kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a „Res.CAC” címet (kártyával).
CHAMPION osztály:
Nevezhető minden olyan kutya, amelyik a nevezési határidőig megszerezte a nemzeti vagy nemzetközi
szépségchampionátust. Ebben az osztályban is kapnak leírást és minősítést a kutyák.
Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I – IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya
„Champion osztály CAC” címet kaphat, amelyhez egy nemzeti színű szalag és egy kártya jár. A kitűnő II.
minősítésű kutya megkaphatja a „Champion osztály Res.CAC” címet (kártyával).
ÉRETT osztály: 7 éves kortól
Nevezhető minden olyan kutya, amelyik betöltötte a 7. életévét tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire.
Ebben az osztályban is kapnak leírást a kutyák és több minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I – IV.
besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya „Érett osztály Győztese” címet kaphat, amelyhez egy nemzeti színű
szalag és egy kártya jár.
Egyéb feltételek:
-

minden kutya csak egy osztályba nevezhető,
kor szerinti nevezésnél minden esetben a bírálat napja az irányadó.

3.1.6.2 A kiállításon elérhető minősítések és címek
Az egyes osztályokban elérhető minősítések:





kitűnő
nagyon jó
jó
megfelelő

kék szalag
piros szalag
sárga szalag
zöld szalag

A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező.
3.1.6.3 Egyéb kiadható címek
CACIB





CACIB: nemzeti színű zsinór arannyal és kártya, amely igazolja, hogy a kutya az adott kiállításon elnyerte
a CACIB várományt a kártyán fel kell tüntetni „az FCI visszaigazolásának fenntartásával”.
CACIB váromány csak olyan kiállításokon adható ki, amelyeken az FCI ezt külön engedélyezte.
CACIB cím kizárólag csak akkor viselhető, ha azt az FCI hivatalosan visszaigazolta.
A CACIB várományt a növendék-, nyílt-, munka- és champion osztály kitűnő I. győztes (CAC) címet kapott
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kutyái közül a legjobb kaphatja.
CACIB kiadása nemenként történik.
Abban az esetben, ha az adott kutyafajtát több bíró bírálja az adott kutyakiállításon, akkor minden
esetben meg kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a CACIB várományt kiadja. A kijelölt bíró
jogosult a CACIB javaslat kiadására és egyedül határoz anélkül, hogy ebben a kérdésben valakivel is
tanácskozna.
A CACIB váromány visszaigazolásainak feltételeit az FCI előírásai tartalmazzák, ezek meglétét a bíró nem
vizsgálhatja a kiállításon.

Reserve CACIB: nemzeti színű zsinór ezüsttel és kártya
A bíró a CACIB váromány kiadását követően a bírói körben lévő kutyákhoz behívja a CACIB várományt elnyert
kutya osztályában kitűnő II. minősítést kapott kutyát és ebből a konkurenciából választja ki a Reserve CACIB
kutyát. Ez a cím akkor adható ki, ha a bíró meggyőződése, hogy a Res.CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB
címet, ha a CACIB címet kapott kutya nem lenne jelen.
Hungária Fajtagyőztes (HFGY): arany zsinór és kártya
A bébi és kölyök osztály kivételével valamennyi osztálygyőztes kutya konkurál nemre való tekintet nélkül.
Ahhoz, hogy a fajtagyőztes cím kiadható legyen, a bírónak tekintettel kell lennie arra, hogy a kutya kvalitásai
ennek a címnek megfeleljenek és a fajtagyőztes kutya méltó reprezentánsa legyen fajtájának.
Hungária Derbygyőztes (HDGY) piros – fehér zsinór
A szövetség évente egy alkalommal Derby kutyakiállítást rendez.
A HDGY címért konkurálhat fajtánként és nemenként minden előző évben született kutya, amelyik ezen a derby
kiállításon a bírálat napján a 9 hónapos kort betöltötte és kitűnő minősítést kapott.
Fiatal Klubgyőztes
Minden évben egy alkalommal az adott fajta részére az Egyesület által megrendezett klubkiállításon adható ki
nemenként a fiatal osztályban kitűnő I., HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra a „Fiatal Klubgyőztes”
cím mellé az évszámot is fel kell tüntetni minden esetben.
Klubgyőztes
Minden évben egy alkalommal az adott fajta részére az Egyesület által megrendezett klubkiállításon adható ki
nemenként a növendék, nyílt és champion osztályban kitűnő I. győztes címet kapott kutyák összevetését
követően a bíró által legjobbnak tartott kutya részére.
Tenyésztési Nagydíj, Tenyésztési Díj
Tenyésztési Nagydíj I-II-III. fokozatát kizárólag nemzetközi CACIB kutyakiállításon lehet kiadni.
A tenyészcsoportban a rangsort a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg.
Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy
két különböző anyától származó legalább három azonos fajtájú kutyával lehet indulni.
A nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák az adott kiállításon legalább két kitűnő és egy nagyon
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jó minősítést kapjanak. A nevezés további feltétele a külön nevezési díj befizetése.
Nem CACIB kiállításon ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni.
Az elnyerhető címek: Tenyésztési Díj I-II-III. fokozat. Kétnapos kiállításon mindkét napon megrendezhető ez a
verseny.
Fajtacsoportgyőztes
Az FCI mindenkori előírásinak figyelembevételével a fajtacsoport beosztásnak megfelelően a fajta győztes kutyák
vehetnek részt ebben a konkurenciában.
A Vezető Bíró feladata felkérni a fajtacsoportot bíráló bírót, akinek a kiválasztásakor figyelembe kell venni az FCI
bírói szabályzatában foglaltakat.
A fajtacsoportot bíráló bíró általában az első és második helyezett kutyát választja ki, akik a fajtacsoportgyőztes
(BOG), illetve a reserve fajtacsoportgyőztes (Res.BOG) címet kapják.
Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.
A kiállítás legszebb kutyája – BEST IN SHOW
A vezető bíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák közül. Az első helyezett a
kiállítás legszebb kutyája címet kapja (BIS), míg a második a reserve győztes (Res.BIS) címet kapja. Mindkét
eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra.
A kiállítási eredményeket formanyomtatványon kell vezetni, melyek számítógépes feldolgozásra kerülnek.
3.1.6.4 Egyéb versenyek
Az Egyesület a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet, pl.: „fiatal felvezetők versenye”,”kutyapárok
versenye”.
Ezen versenyekre minden esetben a fajtagyőztesek kiválasztása előtt kerül sor. Ezeknek a szabályait az elnökség
külön megállapítja.
A CACIB kiállítások kivételével egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet. Ezeket azonban a kiállítás reggelén
a szervezet elnöke be kell jelentse a Vezető Bírónak.
3.1.6.5 Speciális kiállítások tervezete
Champion Show speciális szabályai (minden év decemberben rendezik meg).
A MAVE évente egy alkalommal champion kiállítást rendezhet, amelyre nevezni az alábbi címek birtokában
lehet:




Bármely ország Junior Championja,
valamely ország nemzeti championja,
nemzetközi szépségchampion.

Ezen rendezvényen a kutyák bírálatot nem kapnak, rangsorolás nem történik, a kiállítás kizárólag bemutató
jellegű, melyen a tenyésztők kennelük reprezentánsait bemutathatják a szakma és a közönség számára.
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3.1.6.6 Kiállításon kívül elnyerhető címek
Hungária Junior Champion (HJCH): oklevél és kupa
Teljesítésének feltétele 9 – 18 hónapos kor között 3, Magyarországon a Szövetség által rendezett kiállításon
kapott HPJ vagy Fiatal Klub győztes cím, amelyek közül legalább kettő nemzetközi vagy klub-, ill. speciálkiállításon kell elérni, két különböző bírótól.
A Hungária junior champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez, a Champion kiállításon
azonban ennek a címnek birtokában már lehet nevezni a kutyát.
Hungária Champion (HCH): oklevél + serleg
Magyarországon a MAVE által rendezett vagy a MAVE általelismert kiállításon a nyílt osztályban elért négy CAC
cím, amelyek közül az egyiket nemzetközi CACIB, vagy speciál-, 2-t klubkiállításon, vagy speciál kiállításon kell
megszerezni, három különböző bírótól. Az első és az utolsó CAC között egy évnek el kell telnie.
Hungarian Grand Champion (HGCH): oklevél + serleg
Hungária Champion cím birtokában Magyarországon a Szövetség által rendezett kiállításon a champion
osztályban elért három győztes cím és ezen kívül szintén a champion osztályban a győztes cím elérése után egy
fajtagyőztes cím is.
Nemzetközi Campion (ICH) Int de Beaute: oklevél
Négy CACIB (FCI-től már visszaigazolt) cím, legalább három különböző országból, amelyek közül az egyiket a fajta
standard országában vagy a kutya tulajdonosának lakóhelye szerinti országban ért el a kutya. Az első és az utolsó
CACIB között egy évnek el kell telnie és három különböző bírótól kell megszerezni.
Az itt leírt címek kiadása nem a kiállításon történik, ezt a kutya tulajdonosának a megfelelő igazolások (bírálati
lapok és CACIB visszaigazolás) bemutatásával kell kérelmeznie a MAVE Központi Irodájában, melyet a MEOESZ
továbbít az FCI felé.
Mestertenyésztő: oklevél + plakett
Feltétel:




Bronzkoszorús: 4 különböző alomból származó CAC vagy CACL címet nyert kutya.
Ezüstkoszorús: 8 különböző alomból származó CAC vagy CACL címet nyert kutya.
Aranykoszorús: 12 különböző alomból származó CAC vagy CACL címet nyert kutya.

3.1.6.7 Óvási Bizottság







A bírói döntés ellen óvásnak helye nincs. Ez pontosan azt jelenti, hogy a kapott minősítés, vagy a kiadott
címek, illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt óvásnak helye nincs.
Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl.: rossz osztályba sorolás) a bírálatot követő két órán belül,
óvási díj befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az Óvási Bizottsághoz kell benyújtani.
Az Óvási Bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Ha helyt ad az óvásnak, akkor a
befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj a rendező szervezetnél
marad.
Az Óvási Bizottság döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
Az Óvási Bizottság három tagból áll, amelynek egyik tagja, egyben elnöke a kiállítás Vezető Bírója, egy
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bíró, akit a kiállítás katalógusában fel kell tüntetni, és a WHWT Egyesület által kijelölt személy írásos
megbízás alapján.
3.1.6.8 Bírói testület
Értelmezés
Bírói testület alatt a bírók sokaságát értjük. Vezetőjük a Bírói Referens, aki koordinálja a bírókat.
Az egyesületnek lehetősége van saját bírók képzésére (Speciálbírók).
Egyesületi bírói képesítés feltételei:









Középiskolai végzettség.
Életkor: betöltött 25 év.
Minimum 1 FCI nyelv ismerete.
Legalább 5 éves egyesületi tagság (MEOE tagságot beszámítjuk).
Minimum 3 alom felnevelése.
Egyesület által szervezett tanfolyam sikeres elvégzése.
Elméleti vizsga sikeres letétele.
Egyesület által kijelölt min 2 különböző bírónál legalább 25 kutya sikeres bírálata.

Bírói referens feladatai:







Egyesület rendezvényeire bírók biztosítása.
Bíróképzés megszervezése.
Bírók minősítése.
Külföldi bírókkal kapcsolattartás.
Bírók munkájának ellenőrzése.
Ebtenyésztési Tanácsadó Testülettel való kapcsolattartás.

Bírók minősítése:







Kezdő bíró: olyan kiállításokon bírálhat, melyeken CAC cím nem kerül kiadásra.
Nemzeti bíró: CAC cím kiadására jogosult.
Nemzetközi bíró: CACIB kiadására jogosult.
Csoportbíró: aki a csoporton belül minden fajtát bírálhat.
All-round bíró: mindent bírálhat.
A bírók jogait és kötelességeit az FCI szabályzat tartalmazza.

FCI bírói szabályzata
Az FCI kiállítási bírója lehet: aki legalább 25 éves kort elérte.
a. A fajtabíró olyan bíró, aki a saját nemzeti szervezetétől engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több fajtát
bíráljon.
b. A csoporbíró olyan bíró, aki nemzeti szervezetétől engedélyt kapott arra, hogy az FCI-nomenklaturában
meghatározott csoportok közül egy vagy több csoportot bíráljon.
c. Az all-around bíró olyan bíró, aki nemzeti szervezetétől engedélyt kapott arra, hogy valamennyi, az FCI
által elismert faja kutyáit CACIB-ra javasolja.
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Specifikus rendelkezések azon bírók számára, akiket a lakóhelyük szerinti ország hivatalosan elismert





Miután egy bíró illetékes nemzeti szervezetétől engedélyt kapott és FCI bíróként elismerték,
először saját országán belül a kiállításokon legalább 2 éven keresztül legalább 5 alkalommal kell
bírálnia azokat a fajtákat, amelyekre engedélyt kapott, mielőtt még felhatalmaznák arra, hogy a
lakóhelye szerinti országokon kívül rendezett FCI kiállításokon bírálatokat vállaljon.
Egy bíró neve csak akkor kerülhet a nemzetközi FCI bírók hivatalos listájára, ha ezeket a
feltételeket teljesítette, azzal a felhatalmazással, hogy külföldön CACIB-ot adjon ki.
Azoknak a bíróknak, akik nemzeti szervezetüktől bírói engedélyt kaptak, de öt éve vagy még
hosszabb ideje nem bíráltak, egy kérelmet kell benyújtaniuk nemzeti szervezetüknek, hogy új
gyakorlati vizsgát tegyenek le. A nemzeti szervezetnek, mielőtt ismét kiadná a bírói engedélyt,
meg kell győződnie arról, hogy ez a személy alkalmas-e a fajta vagy fajták bírálatára, melyekre
egykor engedélyt kapott.

A nemzetközi FCI bíró jogai és kötelességei
Kötelességek
A bíróknak mindig követniük kell az általuk bírált fajták FCI fajtastandardjainak előírásait. A bíróknak
tevékenységük gyakorlása közben mindig lelkiismeretesnek és figyelmesnek kell lenniük. Tiszteletben kell
tartaniuk az etika és a többi bíróval szembeni illendőség szokásos alapelveit.
Meghívások fogadása







Egy nemzetközi FCI bíró csak az FCI tagországai illetve szerződéses partnerei által szervezett kiállításokon
tevékenykedhet. Nincs joga ahhoz, hogy olyan kiállításokon bíráljon, melyeket olyan országok vagy
szervezetek rendeznek, melyek nem tagjai vagy nem szerződéses partnerei az FCI-nek.
Ha bíró meghívást kap egy országán kívüli bírálatra, meg kell bizonyosodnia arról, hogy a kiállítás
szervezése az FCI joggyakorlatának hatáskörébe tartozik.
Ha a kiállítást egy klub szervezi, a bírónak meg kell bizonyosodnia arról, ezt a klubot hivatalosan elismeri
az FCI azon tagországának vagy szerződéses partnerének nemzeti szervezete, melyben a kiállítás
ténylegesen megrendezésre kerül.
Egy bírónak folyékonyan kell beszélnie az FCI négy nyelve közül legalább az egyiket (angol, francia,
német vagy spanyol).

A meghívások törlése





A Bírónak mindig teljesítenie kell a már elvállalt bírálati kötelességeit, hacsak nyomós okok nem
akadályozzák.
Ha a Bíró egészségi okokból vagy más fontos okból az előre vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni,
a kiállítás szervezőjét telefon, fax, telex vagy távirat útján haladéktalanul értesíteni kell. A törlést írásban
meg kell erősíteni.
A Bírónak pontosan ott kell lennie a programban megjelölt időpontban, a kiállítást csak a rábízott
feladatok teljes mértékű teljesítése után hagyhatja el.

Viselkedés
Egy nemzetközi FCI Bíró viselkedésének, függetlenül attól, hogy tevékenységét gyakorolja-e, vagy
magánéletében, kifogástalannak és makulátlannak kell lennie.
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Ezért:









Egy bíró egy másik bíró tevékenységét nem kritizálhatja igazságtalanul a nyilvánosság előtt.
A bírói tevékenység befejezése előtt tilos számára a katalógusba való betekintés.
Nem bírálhat olyan kutyát, melynek a kiállítás napját megelőző hat hónapban tulajdonosa,
társtulajdonosa, kiképzője, vezetője, tartója vagy ápolója, eladója vagy privát közvetítője volt. Ez a
bíróval egy háztartásban élő személyekre és bíró partnereire is vonatkozik.
Egy bíró a kiállítás előtt nem lakhat olyan kiállítónál vagy annak költségére, akinek a kutyáit bírálnia kell.
A ringben korrekt módon kell viselkednie és minden kutyát becsmérlés nélkül kell bírálnia. Egyszerűen és
az általa végzendő feladathoz illően kell öltöznie és mindig korrektnek és udvariasnak kell lennie.
A kiállítási ringben a bírálat közben mellőznie kell a dohányzást.
Egy bíró semmi esetre sem ajánlkozhat bírálatra szóló meghívások érdekében.

Jogok








A Bírónak előre tájékozódnia kell azokról a fajtákról, melyek bírálatára kijelölték. A rendező feladata,
hogy ezeket az információkat a bírónak előre írásban megküldje.
A Bíró a kiállítások rendezőivel privát megállapodásokat köthet, melyek a rendezők fentebb felsorolt
kötelességeitől eltérők lehetnek. Ha azonban nem kötöttek ilyen privát megállapodásokat, elvárható,
hogy a fentebb felsorolt kötelezettségeket betartsák. A bírók igényeit, akiknek a saját országain kívüli
nemzetközi kiállításokra kell utazniuk, a következőképpen szabályozzuk:
A kiállítás szervezőinek saját költségükre gondoskodniuk kell a bírókról, attól a perctől kezdve, hogy
megérkezett az országba, ahol bírálni fog, elutazásának pillanatáig.
A Bírónak minden esetben első osztályú szállást és ellátást kell juttatni, az útiköltség szabályozásaira
külön rendelkezése van az FCI-nek.
A Bíró felmerülő összes normális útiköltségét megérkezésekor azonnal meg kell téríteni, illetve egy
korábbi megállapodással összhangban előre ki kell egyenlíteni.
A kiállítás szervezőinek legalább egy Ringsegédet kell rendelkezésre bocsátaniuk, aki a ringben a bíró
mellett áll. Ennek a segédnek meg kell értetnie magát a bíróval, egy a bíró által megkövetelt nyelven.

Ajánlatos, hogy a pénzügyi megállapodásokat előre, mégpedig egy írásos szerződés, vagy a bíró és a kiállítás
szervezői között megkötött megállapodás formájában rögzítsék, melyet mindkét félnek tiszteletben kell tartania.
A bírókat terhelő költségekre vonatkozó megállapodások azon nemzeti szervezetek mindenkori rögzített
elszámolási módozataitól függenek, ahol a kiállítás megrendezésre kerül.
Eljárás
A nemzetközi kiállításokon a kutyák értékelésénél az FCI minden országában mindig azonos kritériumok szerint
kell eljárni.
Ennél fogva:




Ha a Bíró abban a helyzetben van, hogy óránként kb. 20 kutyát tud bírálni, naponta legfeljebb 80
kutyáig, akkor a nemzeti szervezet részéről minden kutyáról külön leíró bírálatot kell adni. A bírónak
naponta maximum 150 kutyát kell bírálnia, amennyiben nem kérnek ilyen leírást. Amennyiben 80 kutyát
jelölnek ki jelentési kötelezettséggel, vagy 150-et jelentési kötelezettség nélkül, a bírót megfelelően
tájékoztatni kell, és beleegyezését kell kérni: kész-e arra, hogy ennyi kutyát bíráljon.
A küllembírónak minden kutya bírálatát, akár álló helyzetben, akár mozgásban, mindig azonos rendszer
szerint kell elvégeznie. Mozgásban különösen a korrekt futásra a fajtára jellemző, megfelelő mozgásra
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kell ügyelnie.
A bírálatnál minden bírónak lehet saját rendszertana, amely egy másik bíró rutinjától eltérő lehet. A
kivitelezés is változhat, a bírált fajtára, a nevezések számára, az időjárásra és más feltételekre való
tekintettel.
A Bírónak ringjükben mindig ellenőrzést kell tartaniuk. Elvárható tőlük az FCI KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT
tökéletes ismerete.
A lehető legjobban tájékozottnak kell lenniük a kizáró hibákkal, illetve a fajtastandardban mutatkozó
hiányosságokkal kapcsolatban. A hozzárendelésnél azon ország alkalmazandó eljárásait kell követni, ahol
a kiállítás megrendezésre kerül és ezzel kapcsolatban meg kell kérdezni a rendezőket vagy a kiállítás
vezetőit.
A Bíró a főnök a ringben, amelyet vezet és minden csak az ő beleegyezésével történhet.
A bíróknak a kiállítókkal szemben udvariasnak és előzékenynek kell lenniük és mindenkire egyformán
figyelmet kell fordítaniuk.
Ha egy bíró egy osztály felvezetett kutyáinak végleges helyezéseire vonatkozó döntését meghozta, ezt
világosan és érthetően közölnie kell a kiállítókkal.
A bíróknak szigorúan tartaniuk kell magukat az időelőírásokhoz, melyeket előre juttattak számukra a
bírálataikhoz. A kiállítókkal és a segédekkel folytatott megbeszéléseket a minimumra kell korlátozni.
A Bírónak mindig biztosítania kell, hogy minden osztály mindegyik kutyája egyénileg és azonos módon
mozoghasson. Ha a ring túl kicsi, a nagy osztályokat fel kell osztani oly módon, hogy a mozgáshoz több
hely álljon rendelkezésre.
A későn jövők számára és a kutyavezetők cseréjéhez a bírónak mindig megfelelő engedélyt kell adnia,
miközben be kell tartani azon ország rendelkezéseit, ahol a kiállítás megrendezésre kerül.
A kistermetű kutyák álló helyzetben való bírálatát alapvetően egy asztalon kell elvégezni, ezt a
rendezőknek kell rendelkezésre bocsátaniuk.
A Bírónak a kutya formai értékére és helyezésére vonatkozó döntése végleges és megtámadhatatlan.
Ezért, miután egy osztályt bíráltak, a kutyának a bíró által a kiállítókkal világosan közölt értékelését már
nem lehet megváltoztatni és a helyezését sem.

4 Általános pályaverseny- és coursingszabályzatok
4.1 A lebonyolítás módja és irányelvei
A pályaverseny az agarak teljesítményvizsgálata!


A szervező határozza meg a lebonyolítás módját. A versenyek előfutamokból és döntőkből állnak.
Bármely selejtezőfutam előfutamnak tekintendő.



Minden döntőbe résztvevő agár részére két futamot kell tervezni (kivétel a kategória verseny).
Amennyiben versenyszámonként 6 vagy annál kevesebb induló van, az agaraknak egy előfutamot kell
teljesíteniük.



Az angol agaraknak minden esetben egy előfutamot kell tervezni. Az ő számukra a második előfutam
fakultatív. A fakultatív futamot legalább három, a versenyre nevezett agár részére lehet megtartani.



Fakultatív futamot csak abban az esetben lehet megtartani, ha a továbbjutás időeredmény
figyelembevételével történik.
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A döntőbe legfeljebb 6 agár juthat.



A döntőbe jutás feltételeinek egyik lehetséges meghatározása az előfutamokban elért helyezés.



Másik lehetőség a döntőbe jutásra, az előfutamokban elért időeredmény figyelembe vétele. Utóbbi csak
akkor alkalmazható, ha minden előfutamban biztosítva van az önműködő időmérés (min. 100 fps-es
kamerával) minden, a célvonalon áthaladó agár vonatkozásában. Az időmérésnek minden esetben a
startboxok nyitásakor kell elindulnia. Abban az esetben, ha két vagy több agár az előfutamok során
azonos időt ér el, a továbbjutást a versenyvezető nyilvános sorsolással dönti el. Ha az időmérő
berendezés a verseny alatt végleg elromlik, az érintett fajta összes előfutamában a továbbjutásról a
befutási sorrend dönt.



Az országos bajnoki pontszerző versenyeken – mindkét lebonyolítási mód esetén – amennyiben
elegendő létszámú versenyző van, az országos bajnoki pontrendszerben induló agarak érdekében az első
12 helyezést el kell dönteni, vagyis kötelező a további döntők megrendezése. („B”, „C”, „D”, stb. döntő).
Ez alól kivétel, ha az adott versenyszámban az utolsó döntőben csak egy agár indulna. Az utolsó döntőt
már 2 induló agár esetén is kötelező megtartani. Bármely döntőből történő visszalépés esetén az
agárnak nem jár pont.

4.1.1

Indulók száma, nemek szerinti futamok, futambeosztás és a program

Indulók száma és a futam összeállítása
Legkevesebb induló fajtánként: 4 agár.
Legkevesebb induló futamonként: 3 agár.
Ennél kisebb létszám esetén bemutató futam biztosítandó. Kivétel ez alól a pontszerző versenyek döntői
lehetnek.
Legtöbb induló futamonként:
 Akadály nélküli pálya estén: 6 agár.
 Akadályos pálya esetén: 4 agár.
Az előfutam(ok)ban a startboxok sorsolás útján kerülnek kiosztásra, míg a döntő(k)ben az időelőfutamban elért
eredmény alapján felállított sorrendben (vagyis takarósorrendben) a tulajdonos/handler választ boxot.
Kikérhető a 6-os box. Amennyiben többen kérik a 6- os boxot, úgy sorsolni kell a külső boxok közül.
Amennyiben olyan agár indul a futamban, melynek liszenszkönyvében a „widerunner” fel van tüntetve, köteles a
6- os boxból startolni. Ha egy futamban több „widerunner” agár fut, úgy sorsolni kell a külső boxok közül.
Nemek szerinti elkülönítés
Ha fajtánként és nemenként legalább 4 agár van nevezve, a kanok és a szukák külön versenyeznek. Ellenkező
esetben a kanok és szukák vegyesen futnak.
A versenyprogram
A versenyprogramot a versenyvezető állítja össze. Az agarakat a különböző futamokra úgy kell kijelölni, hogy az
ne részesítsen előnyben egy agarat sem. A leggyorsabb, valamint az azonos tulajdonban lévő agarak azonos
előfutamokban való együttes indítását kerülni kell.
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Közreműködők– a közreműködők feladata
 Zsűri,
 Versenyvezető,
 Célvonalbírók,
 Időmérők,
 Kanyarbírók,
 Starterek,
 Nyúlhúzást kiszolgáló személyzet,
 Helyszíni állatorvos.
Zsűri
A zsűri a rendezvény legfőbb szerve. A verseny teljes ideje alatt felügyeli a versenyszabályzat betartását. Vitás és
kétséges esetekben döntése végleges, jogorvoslatnak helye nincs. A zsűri kettő, versenybírói liszensszel
rendelkező tagból áll.
Versenyvezető
Minden technikai és szervezési kérdésért ő felel. Minden, a technikai és szervezési problémákat érintőkérdés az
ő döntésének van alárendelve. Egyben kapcsolatot tart a résztvevők és a bírók között.
Célvonalbírók
A befutási sorrenddel kapcsolatban felmerülő összes kérdés a hatáskörébe tartozik. A befutási sorrend
eldöntésénél az agár orrának a hegye a döntő tényező. A zsűri átvállalhatja a célbírók feladatát.

Időmérők
A versenyvezető jelöli ki az időmérőket és határozza meg az időmérés módját. Az agár orrának hegye az
időmérésnek is döntőtényezője. Az időmérő berendezést a startboxok nyitása hozza működésbe. Az időmérő
berendezés minden hibáját haladéktalanul jelezni kell a versenyvezető felé.
Kanyarbírók
A rendező kanyarbírókat helyezhet el a pálya körül. A kanyarbíróknak verseny/coursing pályabírói liszensszel kell
rendelkezniük. Ezen személyeket a versenyvezetőnek, a pálya különbözőpontjain kell elhelyeznie.
Feladatuk a futamok felügyelete és minden egyes futam után a zsűri haladéktalan tájékoztatása az észlelt
szabálytalanságokról, illetve a versenyszabályzat megsértéséről, mely események a pályán történtek.
Amennyiben a zsűri döntése nincs összhangban a kanyarbírók véleményével, a zsűri köteles azt megindokolni.
Starterek
A tulajdonosok/handlerek kötelesek az agárra a nyergelőbe, illetve a starthoz a megfelelőidőben megjelenni.
Mielőtt az agarakat a boxba helyeznék, a starternek ellenőriznie kell:





A startboxokat.
Az agarak megfelelő startsorrendjét.
A szájkosarak helyes felhelyezését. A szájkosár az FCI által engedélyezett bármely típusú lehet (lásd a 11.
mellékletet).
A nyakörv, hám levételét az agár startboxba kerülése előtt. A nyergelőben minden agár nyakörvet vagy
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hámot visel a startig. A szöges és fojtó nyakörv, illetve póráz használata tilos!
A starttakarók helyes felhelyezését. A starttakaró az FCI által engedélyezett bármely típusú lehet,
beleértve a színösszeállítást is (lásd a 11. mellékletet- FCI starttakaró meghatározás).
Az agarak nem viselhetnek szemellenzőt A Starter felügyeli, hogy az agarak a kellőidőben, de
szükségtelen sietség nélkül kerüljenek be a startboxokba. A Starter minden szabálytalanságot a
legrövidebb időn belül köteles a zsűrinek jelenteni.

Nyúlhúzó személyzet
A nyúlhúzást végző személy a versenyvezetőtől kapja az utasításokat. A műnyulat a futamban élen haladó agár
előtt kb. 20 méterrel kell húzni. Ha a start hibás, a műnyulat azonnal le kell állítani úgy, hogy az az első egyenes
szakasz fele előtt megálljon.
Helyszíni állatorvos
Amennyiben nincs helyszíni állatorvos, sérülés esetén, illetve állatvédelmi szempontok alapján a zsűri dönt az
adott agár további futtatását illetően. Az állatorvos – hiányában a zsűri – ellenőrzi az agarak oltásának
érvényességét. Érvénytelen oltási könyvvel vagy annak hiányában az agár nem versenyezhet.
Közreműködők felfüggesztése
Az a közreműködő (aki tagja a zsűrinek, vagy célvonalbíró, vagy kanyarbíró), akinek az agara részt vesz a
versenyben, az érintett nem, illetve osztály futama alatt nem láthatja el a feladatát, erre az időre fel kell
függeszteni. A felfüggesztés idejére helyettesítésükről gondoskodni kell.
Versenytáv, a pálya méretei és részletes leírása
A pálya méreteivel és leírásával kapcsolatban lásd a 11. mellékletet.

Távok a különbözőfajtáknak
A versenytávot a belsőkorláttól számítva befelé egy méterre kell mérni. Ezek a következők lehetnek:



250 – 500 méter a whippet és kis olasz agár esetében
250 – 900 méter a többi fajtának.

A versenytáv és az agár kora közötti összefüggés
Azok az agarak, melyek a tárgyév január 1- én a második életévüket betöltötték, és a hatodik életévüket nem
haladták meg, részt vehetnek 525 métert meghaladó távú versenyen. Ezeken a hosszútávú versenyeken az
agaraknak speciális állatorvosi felügyelet és ellenőrzés alatt kell állniuk.
A műnyúl haladása a célvonal után
A műnyúlnak a célvonalon való áthaladása után tovább kell haladnia legalább 30 métert a futam alatti
sebességgel azonos tempóban.
Pályaszemle
A zsűri jogosult megvizsgálni a pályát, a rendezvényt megelőzően. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a
pálya megfelel a rendező által állítottaknak, az agarak biztonságának szem előtt tartásával.
A verseny technikai berendezése
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A rendezőszerv köteles biztosítani a verseny technikai feltételeit olyan berendezés és tartalék berendezés
biztosításával, mely tökéletesen működik, azaz meghibásodás nélkül, biztonságosan használható.
A nyúlhúzógépnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:




képesnek kell lennie gyors sebességnövekedésre,
gyorsan kell reagálnia a sebesség szabályozására,
elegendő tartalék teljesítménnyel kell rendelkeznie.

A görgők nem lehetnek világos színűek, vagy fényesek.
A műnyúlnak könnyűnyúlbőrből, vagy ahhoz hasonló világos színanyagból kell készülnie, kb. 40 cm hosszúsággal.
Esős vagy párás időesetén használható műanyag vagy textil műnyúl.
A startboxok minimális méretei és kiképzése a következő:
•
•
•
•
•

hosszúság 110 cm, magasság 84 cm, szélesség 28cm;
a boxok közötti üres rés minimálisan 10 cm;
a belsőkiképzés sima, éles elemektől mentes;
a belsőpadozat csúszásmentes, jól kapaszkodó, a pálya talajával egy szintben van;
a boxajtók nem lehetnek tükröződőek, biztosítaniuk kell, hogy az agár a műnyulat tisztán lássa, és oly
módon kell azokat kiképezni, hogy az agárnak sérülést ne okozzanak.

Futamismétlés
A futamismétlés okai
A zsűri feladata a futamismétlés elrendelése. Ennek okai lehetnek:







Az élen futó agár 10 méteren belülre megközelíti a műnyulat, vagy 30 méternél távolabbra kerül tőle.
A műnyulat 30 méternél rövidebb távon húzzák át a célvonalon, vagy az a célvonal után 30 méteren
belül megáll.
A startbox nem működik.
A műnyúl a futam közben megáll.
A kanyarbírók vagy a zsűri olyan súlyos zavart, illetve szabálytalanságot észlelnek a futam közben, mely
befolyásolhatja a futam eredményét. Az agár felbukása önmagában nem minősül súlyos zavarnak.
Amennyiben – időfutam esetén – technikai okok miatt az időmérés meghiúsul.

Kivétel a futamismétlés alól
Egy vitatott futamban, nagyon tiszta esetben, a zsűri eltekinthet az élen haladó agarak futamismételtetése alól,
ha az alábbi feltételek teljesültek:




A futamban elfoglalt helyezésük kétséget kizáróan megkérdőjelezhetetlen volt.
Az agarak a táv legalább felét teljesítették.
A verseny további szabályos lebonyolítása így is biztosított.

A kérdéses agarakat a futam félbeszakadását megelőző helyzetük szerint kell rangsorolni.
Pihenőidő a futamismétlés előtt
A futamot azonnal meg lehet ismételni, ha az agarak a táv felénél kevesebbet teljesítettek, más esetben
pihenőidőt kell biztosítani.
A pihenőidőt az alábbiak szerint kell betartani:
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525 méter alatti versenytáv esetén legalább 30 perc.
525 méter feletti versenytáv esetén legalább 60 perc.

525 métert meghaladó távon az agarak egy napon legfeljebb két alkalommal futhatnak. Ugyan azon a napon
történő futamismétlés ebben az esetben tilos!
4.1.2

Verseny- és coursing címversenyek szabályzata

4.1.2.1 Általános rendelkezések
4.1.2.1.1

A szabályzat célja

A MAVE keretein belül megrendezett pálya- és coursing- versenyek alapfogalmainak szabványosítása.
Valamennyi versenyt rendező klub számára tartalmazza mindazokat a kötelező feltételeket, melyek a
startjogosultságra, versenyek meghirdetésére és lebonyolítására vonatkoznak.
4.1.2.2 Állat- és környezetvédelem
Az agarak biztonsága és egészsége kell, hogy iránymutató legyen a rendezők és a résztvevők számára a pálya-és
coursing- versenyek lebonyolítása alatt, illetve a pályák megépítésénél.
Minden esetben az agarak érdekeit kell figyelembe venni. Következésképpen, az agártulajdonos bármikor
visszavonhatja agarát a pálya- és coursing- versenyből.
Ha az állatorvos (állatorvos hiányában a zsűri) úgy látja, hogy az agár egészsége veszélyeztetve van, a
rendezőnek ki kell zárni az agarat a további versenyzésből/futamokból.
Gyakorlatilag a szájkosár minden fajtára nézve kötelező, kivétel ez alól a kis olasz agár, melynek szájkosár
használatáról a rendező klub dönt.
Az agarak tulajdonosai kötelesek óvni a versenypálya és környéke tisztaságát, higiéniáját.
4.1.2.3 Engedélyezés, időpont biztosítás
4.1.2.3.1 Megnevezés
A „pályaverseny agárverseny” és „coursing- verseny” megnevezés csak olyan rendezvényen használható,
melynek helyét és időpontját a rendező klub kérte, és amely rendezvényt a MAVE engedélyezte, és az Elnöksége
jóváhagyott.
Engedélyt az adott rendezvényt megelőző év augusztus 1-jéig kell a MAVE Elnöksége elé, írásban beterjeszteni.
4.1.2.4 Versenykérelem elutasítása
A MAVE a versenykérelmeket akkor utasítja el, ha:


Az időpontot egy másik klub versenyére már biztosította.



Az időpont egybevág más jelentős kutyás rendezvénnyel.



A rendező klub részéről nem biztosított a feltétele a kifogástalan megrendezésnek.

Nem FCI rendezvényeken illetve MAVE engedélye nélküli rendezvényeken történő részvételt a MAVE
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Elnöksége szankcionálhatja.
4.1.2.5 Nevezés, start jogosultság
4.1.2.5.1 Nevezés
Az alapelv az, hogy minden agárfajta (X. fajtacsoport) nevezhető.
Az V. fajtacsoportból kérhetik a nevezésük elfogadását a bajnokságokon, azonban részükre a CACL cím nem
adható ki.
4.1.2.5.2 A nevezés előfeltételei
Érvényes nevezéshez a következő feltételeket kell az agaraknak teljesíteni:
•
•

Az agárnak FCI által elismert törzskönyvvel kell rendelkeznie, illetve az FCI által elismert nyilvántartásban
kell szerepelnie.
Az agárnak érvényes versenyengedéllyel (liszensz) kell rendelkeznie, melyet az FCI által elismert bármely
Nemzet Szervezete állított ki.

Alsó korhatár:
• whippeteknél és kis olasz agaraknál: 12 hónap.
Minden egyéb fajtánál: 14 hónap.
• Ez alól kivétel a Kölyök Derby. Kölyök Derby- n csak a két évnél nem idősebb és tréningkártyával vagy
liszenszkönyvvel rendelkező agár indulhat. A kor meghatározásánál a naptári hónapot kell figyelembe
venni.
Felső korhatár:
•

A verseny/coursing szezon befejezéséig, mikor az agár a 8. életévét betölti.

•
•

A verseny engedélyben és a törzskönyvben feltüntetett tulajdonos nevén történő nevezés.
Az agár külső megjelenése nem lehet mesterségesen kialakított (pl. a természetes szőrzet
megváltoztatása).
A whippetek marmagassága legfeljebb: 51 cm kanok esetében, 48 cm szukák esetében.
A kis olaszagarak marmagassága legfeljebb: 38 cm.
Oltási könyvvel, benne a szükséges oltások igazolásával.

•
•
•

4.1.2.6 Magasság mérése whippetek és kis olasz agarak esetében
Ha 24 hónapos kort megelőzően a mért magasság:
•
•
•

49 cm whippet kanoknál.
47 cm whippet szukáknál.
37 cm kis olasz agaraknál.

A mérést meg kell ismételni annak a szezonnak a kezdetén, mely a 2 éves kor elérését követi. Ennek a mérésnek
az eredménye kerüljön rögzítésre a liszenszkönyvbe.
Ha a tulajdonos elmulasztja a második mérést, akkor a liszensz érvénytelenné válik és a MAVE felelőssége annak
bevonása.
A marmagasság mérése csak a MAVE által megbízott és képesített bíró által végezhető el, illetőleg hitelesíthető,
az alábbiak szerint:
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1. Az agár életkora megfelel az 1.4. paragrafusban meghatározottaknak
2. A mérésnél az agárnak nyugodtan kell állnia. Egyenletes és csúszásmentes felületen kell állnia, korrekt
szögelésekkel és természetes fejtartással (a torok kb. a mar magasságának szintjén van)
3. A mérések közt az agarat legalább két alkalommal körbe kell mozgatni a helyszínen. Ezt a tulajdonosnak,
vagy az általa kijelölt handlernek kell elvégeznie. A bíró az agár álló helyzetén csak a tulajdonos/handler
beleegyezésével módosíthat.
4. A mérés csak akkor kezdődhet meg, ha az agár megfelelően áll. A mérést a marnál, illetve, ha a
hátcsigolya a lapockacsont vonala felett húzódik, ott kell elvégezni. Ha az agarat nem lehet megfelelően
beállítani, a mérést meg kell szakítani, és annak eredménye érvénytelen.
5. A mérőeszköznek pontosnak kell lennie, akár elektromos szenzorral is fel lehet szerelni. Az eszköznek két
lábbal kell rendelkeznie, hogy pontos és könnyen leolvasható eredményt biztosítson.
6. A MAVE a mérésért felelős bírókat, a mérést szervező klub pedig az eredmény rögzítéséért felelős titkárt
nevezi ki. A bírók és a titkár nem lehetnek az agár tulajdonosai vagy tenyésztői.
7. A mérésért felelős bizottság két bíróból és egy titkárból áll. A titkár felügyeli a mérést és rögzíti az
eredményt.
8. Az agarat tízszer kell megmérni. A leggyakrabban előforduló mérési eredményt kell bejegyezni az agár
okmányaiba. Ha az agár jóval a megengedett legnagyobb mérethatár alatt van, és a bizottság egyhangú
döntésre jut, a mérési eljárást négy mérés után be lehet fejezni és az eredményt rögzíteni. Ha tíz mérést
követően öt eredmény a megengedett mérethatár felett, öt pedig alatta van, egy tizenegyedik mérést is
el kell végezni, és ennek az eredménye adja meg a végső méretet.
9. A méretet csak olyan személy vezetheti be az agár liszenszkönyvébe, akit a MAVE erre felhatalmazatott.
4.1.3

A liszenszkönyv

4.1.3.1 A liszenszkönyv tartalma
•

A liszenszkönyvet a MAVE állítja ki.

•

A liszenszkönyvnek a következő információkat kell tartalmaznia: az agár- fajtája, neme, neve, törzskönyvi
száma, tetoválás vagy transponderszáma, születési ideje, a tulajdonos neve és pontos címe.

•

Whippeteknél és kis olasz agaraknál a marmagasság, az előírtaknak megfelelően tanúsítva.

•

A liszenszkönyvben fel kell tüntetni, ha az agár egyértelműen külső íven fut (widerunner). Ezt az agár
tulajdonosa vagy a zsűri bármikor kezdeményezheti.

4.1.4

A liszenszszerzés követelményei

Érvényes liszenszkönyv csak a következő feltételek teljesítése után adható ki:
1. Liszenszszerzési lehetőség versenyeken vagy előre meghirdetett időpontokban lehetséges.
2. A 12 hónapos kort betöltött agár teljes versenyfelszerelésben (starttakaró, szájkosár) zárt startboxból indítva
először egyedül, majd 2 különböző napon legfeljebb 3 liszenszszerző társával együtt, de minden esetben
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legalább 2 – már liszensszel rendelkező – agár társaságában – figyelemmel arra, hogy létrejöjjön a liszensz
elbírálásához szükséges helyzet, melyben bebizonyosodik, hogy az agár másik agarat nem támad és futás
közben a műnyúlra összpontosít – hibátlanul teljesítse a távot. Ritka fajtáknál a klub elnöke vagy a
liszenszbírók ettől a szabálytól egyedi esetben belátásuk szerint eltérhetnek.
3. Sikertelen futamot aznap nem lehet megismételni.
4. A liszenszet futó agár tulajdonosa köteles a futam teljesítéséhez szükséges „társagárról” gondoskodni.
5. Liszenszet a fajtára meghatározott klasszikus távon kell futni:
a. Whippetek és kis olasz agarak esetében 340 – 365 méter
b. Egyéb fajták esetében 470 – 495 méter
6. A liszenszfutam előtt a bíróknak a liszenszet futó agarat azonosítaniuk kell.
7. A liszenszigazolás csak a kanyarbíró és a versenybíró egybehangzó „alkalmas” véleménye alapján állítható ki.
8. Ritka fajták esetében a különböző agárfajták együttes liszenszfutása is engedélyezhető feltéve, hogy a
vélhető teljesítménykülönbség ellenére létrejön a liszensz elbírálásához szükséges helyzet.
9. Idegen pályán futott és szabályosan igazolt liszenszfutam beszámítható.
10. Kölyök Derby- n a liszenszszerzési kort el nem ért agarak tréningfüzettel indulhatnak, amelyben más
agarakkal teljesített tiszta futás igazolt. A Kölyök Derby- n szabályosan versenyzett agarak díj ellenében a
liszenszet automatikusan megkapják.
11. A MAVE versenyprogramjában meghirdetett Szólóversenyen teljesített sikeres futam betudható a liszensz
szerzés szólófutamának is.
12. Külföldről megvásárolt agár részére - honosítása után - a magyar liszensz kiváltása kötelező
13. A liszensz díját a MAVE határozza meg és hirdeti ki a versenyszezon megkezdése előtt.
4.1.5

A versenyek meghirdetése

Csak a MAVE által engedélyezett és pontos időponttal rendelkező versenyt lehet meghirdetni.

4.1.5.1 A kiírásnak tartalmaznia kell
(*: csak pályaversenyre érvényes)
1. A rendező klub nevét, a verseny helyét és idejét, a kezdés időpontját, az agarak bejelentésének időpontját.
2. A verseny/coursing vezető nevét.
3. A nevezési díj összegét.
4. A verseny típusát (verseny/coursing).
5. A nevezési határidőt.
6. A felelősség kizárását.
7. Kis olasz agarak esetében a szájkosárra vonatkozó előírást.
8. Doppingszabályokat.
9. A verseny távját.
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10. *A versenypálya adatait (hosszúság, alak, kanyarrádiusz, talaj jellege, nyúlhúzás technikája).
11. *Az időmérés módját.
12. *A lebonyolítás megközelítő leírását.
4.1.6

Nevezési lap

A nevezési felhívásnak tartalmaznia kell nevezési lapot.
4.1.7

Helyszíni nevezés

Helyszíni nevezésre csak dupla nevezési díj ellenében van mód.
4.1.8

Agarak és közreműködők távolmaradása

4.1.8.1 Agarak távolmaradása
1. A versenyre nevezett, de a versenyben nem induló agarak távolmaradását a verseny megkezdése előtt
jelenteni kell a versenyvezetőnél. Ezen agarak után a nevezési díjat meg kell fizetni. Míg az elmaradt
díjtartozás nincs kiegyenlítve, a tulajdonos agarai nem vehetnek részt további rendezvényeken.
2. A beosztott futamról lemaradó, vagy nem a beosztott futamában indított agár további versenyzéséről a
zsűri dönt.
4.1.9

Közreműködők távolmaradása

A versenyen szolgálatot teljesítő közreműködők kötelesek a verseny megkezdése előtt tájékoztatni a
versenyvezetést akadályoztatásukról. A közreműködő feladatának idő előtti abbahagyását, szolgálati helyének
verseny alatti elhagyását csak a versenyvezetés tájékoztatását követően engedélyezheti a Versenyvezető.
4.1.10 Kizárás (diszkvalifikáció)

4.1.10.1 Indok a kizárásra
A közreműködők elutasíthatják, vagy kizárhatják azt az agarat, mely:
1. Futam közben ok nélkül megáll.
2. A futam menetét szabálytalan viselkedéssel zavarja vagy akadályozza.
3. A futam megkezdésére, vagy a célvonalon való áthaladásra hívással, mutogatással, vagy egyéb módon
ösztökélni kell.
4. Nyitott hátsó boxajtóval induló agarat az aznapi versenyből ki kell zárni (Nem diszkvalifikálás).
4.1.10.2 Verekedés
A közreműködőknek ki kell zárniuk azt az agarat, amelyik megtámad, vagy megpróbál támadni más agarat, vagy
el akarja hagyni a pályát.
Verekszik az agár akkor, mikor nem a nyúlra összpontosít, hanem más agarat támad, vagy akar megtámadni,
abból az egyértelmű célból, hogy azt megakadályozza a nyúl szabályos űzésében. A támadással szembeni
védekező reakció megengedett a támadás helyétől számított 20 méteren belül.
Nem minősül verekedésnek, ha az agár a támadás szándéka nélkül a nyúl utáni érdeklődéstől motiválva kerül
fizikai érintkezésbe másik agárral azért, hogy szabad utat biztosítson magának a futam alatt, hogy a nyulat
zavartalanul figyelemmel követhesse.
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4.1.11 Megállás
1. Ha a zsűri úgy dönt, hogy az agár a futam során okkal állt meg, nem folytathatja a versenyt, de nem
diszkvalifikálandó.
Bejegyzés a liszenszkönyvbe: „okkal megállt”.
2. Azokat az agarak, melyek futam során ok nélkül megállnak, a versenyből ki kell zárni.
4.1.12 A kizárás feljegyzése
A kizárást egyértelműen be kell jegyezni a liszenszkönyvbe. A második és további kizárások esetén a liszenszet a
verseny vezetője visszatartja és azt 3 napon belül jegyzőkönyvmásolattal az agártulajdonos klubja felé köteles
továbbítani.
A diszkvalifikáció jelölése: disq.
4.1.13 Eltiltás
1. Első alkalommal az adott naptári évben: felfüggesztés az adott napra.
2. Második alkalommal az adott naptári évben: felfüggesztés 4 hétre.
3. Harmadik alkalommal az adott naptári évben: felfüggesztés 8 hétre.
Amennyiben az agár 2 egymást követő szezonon belül 4 alkalommal kerül kizárásra, az a liszensz elvesztésével
jár. A liszenszet akkor kaphatja meg ismét, ha szabályosan teljesíti a liszenszszerzés feltételeit, az 1.4.5. pontban
leírtak alapján.
Ha ezt követően az agár 2 egymást követő szezonon belül ismételten elveszíti a liszenszet 4 kizárás után, azt
többé nem újíthatja meg, illetve nem szerezheti vissza.
4.1.14 Sportszerűtlen viselkedés a nevezők részéről
A verseny/coursing vezető a bírókkal vagy a zsűrivel egyetértésben kizárhatja, illetve kiutasíthatja a rendezvény
területéről mindazokat, akik nem tartják be a közreműködők utasításait, inzultálják őket, illetve sportszerűtlenül
illetlenül viselkednek. A Versenyvezetőnek 3 napon belül jelentenie kell ezen eseményeket a MAVE felé.
4.1.15 Dopping

4.1.15.1 A doppingolásról általánosan
Minden fajta doppingszer használata tilos!
Az FCI szabályai szerint megrendezésre- és lebonyolításra kerülő verseny/coursingeken bármikor végezhető
doppingvizsgálat. A nevezéssel a tulajdonos beleegyezik abba, hogy agarát tiltott teljesítményfokozó szerek
kimutatására szolgáló vizsgálatnak vethetik alá.
4.1.15.2 Doppingvizsgálat a rendezvényeken
Amennyiben doppingolás gyanúja merül fel, a zsűri az állatorvossal egyetértésben, doppingvizsgálatot
rendelhetnek el. A tulajdonos köteles agarát e vizsgálat céljára hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a vizsgálat
eredménye tiltott teljesítményfokozó szer alkalmazását igazolja, a felmerülő költségek az agár tulajdonosát
terhelik.
4.1.15.3 Doppingolás szankcionálása
A MAVE köteles szankciót alkalmazni a tiltott teljesítményfokozó szert alkalmazó tulajdonos, illetve az érintett
agár vonatkozásában.
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A szankcionálás alapelvei:
1. Aki nem veti alá agarát a doppingvizsgálatnak, attól a versenyen elért eredmény visszavonásra kerül és
mind az agarat, mind a tulajdonosát legalább 18 hónapra el kell tiltani a versenyzéstől.
2. Ha egy agárról bebizonyosodik a doppingolás, attól a versenyen elért eredmény visszavonásra kerül és
mind az agarat, mind a tulajdonosát legalább 24 hónapra el kell tiltani a versenyzéstől.
4.1.16 A 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/coursingfutam alatt más agaraknak okozott sérülésekért. Egyéb esetekben a tulajdonost az
agárért, és az általa okozott károkért teljes kárfelelősség terheli.
4.1.17 Vitás kérdések
A versenyen felmerült minden vitás kérdésben a zsűri dönt. A zsűri döntése végleges, további jogorvoslat a vitás
ügyben nem lehetséges.
4.1.18 Tájékoztatás
A verseny szervezője a verseny lebonyolítását követő két héten belül köteles az összes eredményt tartalmazó
programfüzetet 1 példányban megküldeni a MAVE- nak.

5

Pályaverseny szabályzat

5.1 A lebonyolítás módja és irányelvei
1. A szervező határozza meg a lebonyolítás módját. A verseny előfutamokból és döntőkből állnak. Bármely
selejtező futam előfutamnak tekintendő.
2. Minden döntőbe résztvevő agár részére két futamot kell tervezni. Amennyiben versenyszámonként 6 vagy
annál kevesebb induló van, az agaraknak egy előfutamot kell teljesíteniük.
3. Az angolagaraknak minden esetben egy előfutamot kell tervezni. Az ő számukra a második előfutam
fakultatív. A fakultatív futamot legalább három, a versenyre nevezett agár részére lehet megtartani.
Fakultatív futamot csak abban az esetben lehet megtartani, ha a továbbjutás időeredmény
figyelembevételével történik.
4. A döntőbe legfeljebb 6 agár juthat.
5. A döntőbe jutás feltételeinek egyik lehetséges meghatározása az előfutamokban elért helyezés.
6. Másik lehetőség a döntőbe jutásra, az előfutamokban elért időeredmény figyelembe vétele. Utóbbi csak
akkor alkalmazható, ha minden előfutamban biztosítva van az önműködő időmérés minden, a célvonalon
áthaladó agár vonatkozásában. Az időmérésnek minden esetben a startboxok nyitásakor kell elindulnia.
Abban az esetben, ha két vagy több agár az előfutamok során azonos időt ér el, a továbbjutást a
versenyvezető nyilvános sorsolással dönti el. Ha az időmérő berendezés a verseny alatt végleg elromlik, az
érintett fajta összes előfutamában a továbbjutásról a befutási sorrend dönt.
7. Az országos bajnoki pontszerző versenyeken – mindkét lebonyolítási mód esetén – amennyiben elegendő
létszámú versenyző van, az országos bajnoki pontrendszerben induló agarak érdekében az első 12 helyezést
el kell dönteni, vagyis kötelező a további döntők megrendezése. („B”, „C”, „D”, stb. döntő). Ez alól kivétel, ha
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az adott versenyszámban az utolsó döntőben csak egy agár indulna. Az utolsó döntőt már 2 induló agár
esetén is kötelező megtartani. Bármely döntőből történő visszalépés esetén az agárnak nem jár pont.

5.2 Indulók száma, nemek szerinti futamok, futambeosztás és a program
5.2.1

Indulók száma és a futam összeállítása

1. Legkevesebb induló fajtánként: 4 agár.
2. Legkevesebb induló futamonként: 3 agár.
• Ennél kisebb létszám esetén bemutató futam biztosítandó
• Kivétel ez alól a pontszerző versenyek döntői lehetnek
3. Legtöbb induló futamonként:
• Akadály nélküli pálya estén: 6 agár
• Akadályos pálya esetén: 4 agár
4. A startboxok csak sorsolás útján kerülnek kiosztásra. Kikérhető a 6- os box. Amennyiben többen kérik a 6- os
boxot, úgy sorsolni kell a külső boxok közül.
5. Amennyiben olyan agár indul a futamban, melynek liszenszkönyvében a „widerunner” fel van tüntetve,
köteles a 6- os boxból startolni. Ha egy futamban több „widerunner” agár fut, úgy sorsolni kell a külső boxok
közül.
5.2.2

Nemek szerinti elkülönítés

Ha fajtánként és nemenként legalább 4 agár van nevezve, a kanok és a szukák külön versenyeznek. Ellenkező
esetben a kanok és szukák vegyesen futnak.
5.2.3

A versenyprogram

A versenyprogramot a versenyvezető állítja össze. Az agarakat a különböző futamokra úgy kell kijelölni, hogy az
ne részesítsen előnyben egy agarat sem. A leggyorsabb, valamint az azonos tulajdonban lévő agarak azonos
előfutamokban
való
együttes
indítását
kerülni
kell.
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5.3 Közreműködők– a közreműködők feladata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.3.1

Zsűri,
Versenyvezető,
Célvonalbírók,
Időmérők,
Kanyarbírók,
Starterek,
Nyúlhúzást kiszolgáló személyzet,
Helyszíni állatorvos.
Zsűri

A zsűri a rendezvény legfőbb szerve. A verseny teljes ideje alatt felügyeli a versenyszabályzat betartását. Vitás és
kétséges esetekben döntése végleges, jogorvoslatnak helye nincs. A zsűri kettő, versenybírói liszensszel
rendelkező tagból áll.
5.3.2

Versenyvezető

Minden technikai és szervezési kérdésért ő felel. Minden, a technikai és szervezési problémákat érintő kérdés az
ő döntésének van alárendelve. Egyben kapcsolatot tart a résztvevők és a bírók között.
5.3.3

Célvonalbírók

A befutási sorrenddel kapcsolatban felmerülő összes kérdés a hatáskörébe tartozik. A befutási sorrend
eldöntésénél az agár orrának a hegye a döntő tényező. A zsűri átvállalhatja a célbírók feladatát.
5.3.4

Időmérők

A versenyvezető jelöli ki az időmérőket és határozza meg az időmérés módját. Az agár orrának hegye az
időmérésnek is döntő tényezője. Az időmérő berendezést a startboxok nyitása hozza működésbe. Az időmérő
berendezés minden hibáját haladéktalanul jelezni kell a versenyvezető felé.
5.3.5

Kanyarbírók

A rendezőnek legalább négy kanyarbírót kell elhelyeznie a pálya körül. A kanyarbíróknak verseny/coursing
pályabírói liszensszel kell rendelkezniük. Ezen személyeket a Versenyvezetőnek, a pálya különböző pontjain kell
elhelyeznie. Feladatuk a futamok felügyelete és minden egyes futam után a zsűri haladéktalan tájékoztatása az
esetleg észlelt szabálytalanságokról, illetve a versenyszabályzat megsértéséről, mely események a pályán
történtek.
Amennyiben a zsűri döntése nincs összhangban a kanyarbírók véleményével, a zsűri köteles azt megindokolni.
5.3.6

Starterek

A tulajdonosok/handlerek kötelesek az agárra a nyergelőbe, illetve a starthoz a megfelelő időben
megjelenni. Mielőtt az agarakat a boxba helyeznék, a starternek ellenőriznie kell:
1. A startboxokat
2. Az agarak megfelelő startsorrendjét
3. A szájkosarak helyes felhelyezését. A szájkosár az FCI által engedélyezett bármely típusú lehet (lásd a 11.
mellékletet).
4. A nyakörv, hám levételét az agár startboxba kerülése előtt. A nyergelőben minden agár nyakörvet vagy
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hámot visel a startig. A szöges és fojtó nyakörv, illetve póráz használata tilos!
5. A starttakarók helyes felhelyezését. A starttakaró az FCI által engedélyezett bármely típusú lehet,
beleértve a színösszeállítást is (lásd a 11. mellékletet- FCI starttakaró meghatározás).
6. Az agarak nem viselhetnek szemellenzőt
A Starter felügyeli, hogy az agarak a kellő időben, de szükségtelen sietség nélkül kerüljenek be a
startboxokba. A starter minden szabálytalanságot a legrövidebb időn belül köteles a zsűrinek jelenteni.

MAGYAR VERSENYAGÁR EGYESÜLET

Oldal: 34

TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZAT
5.3.7

2014.

Nyúlhúzó személyzet

A nyúlhúzást végző személy a versenyvezetőtől kapja az utasításokat. A műnyulat a futamban élen haladó agár
előtt kb. 20 méterrel kell húzni. Ha a start hibás, a műnyulat azonnal le kell állítani úgy, hogy az az első egyenes
szakasz fele előtt megálljon.
5.3.8

Helyszíni állatorvos

Amennyiben nincs helyszíni állatorvos, sérülés esetén, illetve állatvédelmi szempontok alapján a zsűri dönt az
adott agár további futtatását illetően. Az állatorvos – hiányában a zsűri – ellenőrzi az agarak oltásának
érvényességét. Érvénytelen oltási könyvvel vagy annak hiányában az agár nem versenyezhet.
5.3.9

Közreműködők felfüggesztése

Az a közreműködő (aki tagja a zsűrinek, vagy célvonalbíró, vagy kanyarbíró), akinek az agara részt vesz a
versenyben, az érintett nem, illetve osztály futama alatt nem láthatja el a feladatát, erre az időre fel kell
függeszteni. A felfüggesztés idejére helyettesítésükről gondoskodni kell.

5.4 Versenytáv, a pálya méretei és részletes leírása
5.4.1

Távok a különböző fajtáknak

A versenytávot a belső korláttól számítva befelé egy méterre kell mérni. Ezek a következők lehetnek:
• 250 – 500 méter a whippet és kis olasz agár esetében
• 250 – 900 méter a többi fajtának

5.4.2

A versenytáv és az agár kora közötti összefüggés

Azok az agarak, melyek a tárgyév január 1- én a második életévüket betöltötték, és a hatodik életévüket nem
haladták meg, részt vehetnek 525 métert meghaladó távú versenyen.
Ezeken a hosszútávú versenyeken az agaraknak speciális állatorvosi felügyelet és ellenőrzés alatt kell állniuk.
5.4.3

A műnyúl haladása a célvonal után

A műnyúlnak a célvonalon való áthaladása után tovább kell haladnia legalább 30 métert a futam alatti
sebességgel azonos tempóban.
5.4.4

Pályaszemle

A zsűri jogosult megvizsgálni a pályát, a rendezvényt megelőzően. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a
pálya megfelel a rendező által állítottaknak, az agarak biztonságának szem előtt tartásával.

5.5 A verseny technikai berendezése
A rendező szerv köteles biztosítani a verseny technikai feltételeit olyan berendezés és tartalék berendezés
biztosításával, mely tökéletesen működik, azaz meghibásodás nélkül, biztonságosan használható.
1. A nyúlhúzógépnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
• képesnek kell lennie gyors sebességnövekedésre
• gyorsan kell reagálnia a sebesség szabályozására
• elegendő tartalék teljesítménnyel kell rendelkeznie
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2. A görgők nem lehetnek világos színűek, vagy fényesek.
3. A műnyúlnak könnyű nyúlbőrből, vagy ahhoz hasonló világos színű anyagból kell készülnie, kb. 40 cm
hosszúsággal. Esős vagy párás idő esetén használható műanyag vagy textil műnyúl.
4. A startboxok minimális méretei és kiképzése a következő:
•
•
•
•
•

hosszúság 110 cm, magasság 84 cm, szélesség 28cm.
a boxok közötti üres rés minimálisan 10 cm.
a belső kiképzés sima, éles elemektől mentes
a belső padozat csúszásmentes, jól kapaszkodó, a pálya talajával egy szintben van
A boxajtók nem lehetnek tükröződőek, biztosítaniuk kell, hogy az agár a műnyulat tisztán lássa,
és oly módon kell azokat kiképezni, hogy az agárnak sérülést ne okozzanak.

5.6 Futamismétlés
5.6.1

A futamismétlés okai

A zsűri feladata a futamismétlés elrendelése. Ennek okai lehetnek:
1. Az élen futó agár 10 méteren belülre megközelíti a műnyulat, vagy 30 méternél távolabbra kerül tőle,
vagy a műnyúl zavarja a futamot azzal, hogy elemelkedik a talajtól.
2. A műnyulat 30 méternél rövidebb távon húzzák át a célvonalon, vagy az a célvonal után 30 méteren
belül megáll.
3. A startbox nem működik
4. A műnyúl a futam közben megáll
5. A kanyarbírók vagy a zsűri olyan súlyos zavart, illetve szabálytalanságot észlelnek a futam közben, mely
befolyásolhatja a futam eredményét. Az agár felbukása önmagában nem minősül súlyos zavarnak.
6. Amennyiben – időfutam esetén – technikai okok miatt az időmérés meghiúsul.
5.6.2

Kivétel a futamismétlés alól

Egy vitatott futamban, nagyon tiszta esetben, a zsűri eltekinthet az élen haladó agarak futamismételtetése alól,
ha az alábbi feltételek teljesültek:
1. A futamban elfoglalt helyezésük kétséget kizáróan megkérdőjelezhetetlen volt
2. Az agarak a táv legalább felét teljesítették
3. A verseny további szabályos lebonyolítása így is biztosított
A kérdéses agarakat a futam félbeszakadását megelőző helyzetük szerint kell rangsorolni.
5.6.3

Pihenőidő a futamismétlés előtt

1. A futamot azonnal meg lehet ismételni, ha az agarak a táv felénél kevesebbet teljesítettek, más esetben
pihenőidőt kell biztosítani.
2. A pihenőidőt az alábbiak szerint kell betartani:
• 525 méter alatti versenytáv esetén legalább 30 perc
• 525 méter feletti versenytáv esetén legalább 60 perc
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3. 525 métert meghaladó távon az agarak egy napon legfeljebb két alkalommal futhatnak. Ugyan azon a
napon történő futamismétlés ebben az esetben tilos!

6

Coursing szabályzat

6.1 Indulók száma, nemek szerinti futamok, futambeosztás és a program
6.1.1

Indulók száma és a futam összeállítása

1. Legkevesebb induló fajtánként: 4 agár.
Ennél kisebb létszám esetén bemutató futam biztosítandó.
2. Legkevesebb induló futamonként: 2 agár.
3. Legtöbb induló futamonként: 3 agár.
6.1.2

Nemek szerinti elkülönítés

Ha fajtánként és nemenként legalább 4 agár van nevezve, a kanok és a szukák külön versenyeznek. Ellenkező
esetben a kanok és szukák vegyesen futnak.
6.1.3

A versenyprogram

A versenyprogramot a versenyvezető állítja össze. Az agarakat a különböző futamokra úgy kell kijelölni, hogy az
ne részesítsen előnyben egy agarat sem. Azonos tulajdonban lévő agarak azonos futamokban való együttes
indítását lehetőség szerint kerülni kell.

6.2 Közreműködői lista – a közreműködők feladata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.2.1

Bírók.
Versenyvezető.
Pályamegfigyelők.
Starter.
Nyúlhúzást kiszolgáló személyzet.
Helyszíni állatorvos.
Bírók

A bírók az esemény legfőbb szervei, felügyelik a versenyszabályzat betartását a rendezvény teljes időtartama
alatt. Az eléjük vitt vitás esetekben döntésük végleges, további jogorvoslatra nincs lehetőség. Technikai
kérdésekben a Coursing vezetővel kell egyeztetniük.
A verseny kezdete előtt a bírók feladata a versenyfeltételek biztosításának ellenőrzése az agarak
egészségvédelme érdekében.
Versenyeken két bíróra van szükség, akik coursing bírói liszensszel rendelkeznek. Segítőket, pályamegfigyelőket
vehetnek igénybe.
6.2.2

Versenyvezető

Tapasztalattal rendelkező szakember, aki a technikai feltételek és a szervezési kérdések felelőse. Ő irányít és
felügyel minden technikai és szervezési feladatot. Az ezekkel kapcsolatos kérdések megoldása az ő döntésének
van alárendelve a rendezvény teljes időtartama alatt.
6.2.3

Pályamegfigyelők

A bírálat elősegítése érdekében a coursingpálya különböző pontjain pályamegfigyelők helyezhetők el. Coursing
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bírói, vagy coursing pályamegfigyelői engedéllyel kell rendelkezniük. A pálya különböző részein helyezkednek el
és az a feladatuk, hogy felügyeljék a versenyt és jelezzék a futam során esetlegesen előforduló
szabálytalanságokat.
6.2.4

Starter

A Starter a startnál ellenőrzi:
1. A tulajdonosok/handlerek megfelelően fogják az agarat, és időben engedik el
2. Az agarak megfelelő starthelyzetben vannak.
3. A szájkosár típusa megfelel az FCI előírásainak és megfelelően van rögzítve.
4. A takaró megfelelően van rögzítve.
6.2.5

A nyúlhúzást kiszolgáló technikai személyzet

Az utasításokat a versenyvezetőtől kapja.
A húzógépet úgy kell elhelyezni, hogy a nyúlhúzó tisztán belássa az egész pályát.
A húzónak a műnyulat az agarak előtt megfelelő távolságban kell húznia, ami szakértelmet kíván és kizárja
tapasztalatlan személyek nyúlhúzóként való részvételét.
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Helyszíni állatorvos

Amennyiben nincs helyszíni állatorvos, sérülés esetén, illetve állatvédelmi szempontok alapján a versenyvezető,
illetve az általa megbízott személy dönt az adott agár további futtatását illetően. Az állatorvos – hiányában a
versenyvezető, illetve az általa megbízott személy – ellenőrzi az agarak oltásának érvényességét. Érvénytelen
oltási könyvvel vagy annak hiányában az agár nem versenyezhet.
Ha a versenytáv meghaladja a 600 métert, a 2 évnél fiatalabb és a 6 évnél idősebb agarakat minden futam után
állatorvosi vizsgálatnak kell alávetni.
6.2.7

Közreműködők felfüggesztése

Az a közreműködő, akinek az agara részt vesz a versenyben, az érintett fajta futama alatt nem láthatja el a
feladatát, erre az időre fel kell függeszteni. A felfüggesztés idejére helyettesítésükről gondoskodni kell.

6.3 Irányelvek a versenytáv meghatározására a terepviszonyok
figyelembevételével
6.3.1

A terep

A coursing pálya tökéletes terepe egy nagy mező. Lehetőség szerint enyhe lejtővel, illetve kisebb emelkedőkkel.
Néhány bokor és fa a pályán kifejezetten ajánlott, ha nem jelentenek veszélyt az agarakra.
6.3.2

A felület

A talaj nem lehet túl csúszós, köves vagy gödrös. Néhány természetes akadály nagyon ajánlott, de nem kötelező.
Az akadályoknak az agarak szempontjából jól láthatóknak kell lenniük, legalább 30 méter távolságból, főleg lejtős
terep esetén.
6.3.3

A pálya hossza

A pálya hossza:
•
•
6.3.4

Whippet és kis olasz agár esetén 400 – 700 méter.
Minden más fajtánál 500 – 1000 méter.
Tárcsák közötti távolság

Nagy jelentősége van a tárcsák közötti távolságnak, mely 40 – 90 méter lehet és alkalmazkodnia kell a terep
adottságaihoz. Az első tárcsának legalább 60 méterre a starthelytől, az utolsónak legalább 60 – 100 méter
közötti távolságra a befogási hely előtt kell lennie. A 60 foknál élesebb kanyarok nem megengedettek.
6.3.5

A pályavonal kijelölése

A nagyfokú fizikai erőkifejtés figyelembevételével a coursing pályának tökéletesen tisztán beláthatónak és
minden veszélytől mentesnek kell lennie. A pálya vonalát a második futamra meg kell változtatni.
A húzózsinórt úgy kell elhelyezni, hogy minimálisra csökkenjen annak kockázata, hogy az agár a zsinórt
keresztezve megsérüljön.
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6.4 A start
6.4.1

Starttakarók

Az agarak párosával futnak, egyidejűleg kell őket elengedni. Az egyik piros, a másik kék vagy fehér takarót visel, a
nemzeti szabályzat előírása szerint.

6.5 Páratlan számú nevezés
Páratlan nevezés esetén is meg kell kísérelni társkutya bevonását a szóló futamok elkerülése érdekében.

6.6 Tárgyi feltételek
A szervezőnek gondoskodnia kell a berendezés tökéletes működését. A Coursing vezetőnek kötelessége
biztosítani a rendezvény zavartalan lebonyolítását a felszerelés mennyiségi és minőségi szempontjainak
figyelembe vételével.
A húzó gépnek a következő szempontoknak kell megfelelnie:
1.
2.
3.
4.

Képesnek kell lennie a gyors sebességnövekedésre.
Gyorsan kell reagálnia a sebesség szabályozására.
Elegendő tartalék teljesítménnyel kell rendelkeznie.
A műnyúlnak könnyű nyúlbőrből, vagy hasonló anyagból kell készülnie, kb. 40 cm hosszúsággal. Esős
vagy párás idő estén használható műanyag vagy textil műnyúl.
5. A tárcsák nem lehetnek világos színűek vagy fényesek.

6.7 Bírálat
A coursing bírók öt (5) alapszempont szerint bírálják az agár teljesítményét. Minden egyes szempontra
legfeljebb 20 pont adható (FCI pontrendszer).
Azok az agarak, akik az első futamban nem érik el a maximálisan adható pontok 50%- át (bírónként), nem
vehetnek részt a második futamban.
6.7.1

Gyorsaság

A gyorsaság a zsákmány elejtéséhez szükséges. Megmutatkozik a rajtnál, mikor az agár megpillantja a préda
felbukkanását.
Az agár sebessége a versenytáv teljes hossza alatt ítélhető meg, de főleg a műnyúl elfogásánál. A gyorsaság
megmutatkozik a lépéshosszban, a lépések számában és a sebesség fokozásában.
A bírónak azt az agarat kell jutalmaznia, amelyik alacsonyan, jól kinyújtóztatva fut, és küzd a műnyúlért. Mivel a
sebesség meghatározására nem használnak időmérő berendezést, az értékelés egyik fontos szempontja az
agárnak az a képessége, ahogy a pályán „adja magát”.
Az abszolút sebességet a bírálatkor nem veszik figyelembe, mivel az agár sebességét a versenytárs sebességével
kell összehasonlítani.
A „go-bye” akkor adható, amikor a hátul futó agár minden tőle telhetőt megtesz és megelőzi ellenfelét. Az
előzést minden esetben két egymást követő tárcsa között kell értékelni.
6.7.2

Űzési kedv

Lelkesedés az űzésben bármilyen terepviszonyok között (egyenetlenség vagy akadályok), és történjék bármilyen
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váratlan esemény, mint kipördülés, esés, vesztes helyzet a műnyúllal szemben.
Egy agár űzési kedve megmutatkozik:
1. A rajtnál:
•
•

ahogy összpontosít
ahogy rászegezi tekintetét a műnyúlra

2. A műnyúl üldözése alatt:
• ahogy folyamatosan a műnyúl elfogására törekszik, így a nyúlhúzót a sebesség növelésére
készteti annak elkerülése érdekében, hogy az agár még a futam vége előtt megfogja a
műnyulat.
• ahogy tétovázás nélkül átugrik egy akadályt
• ahogy igyekszik visszafordulni a műnyúlra, ha az mögé kerül
3. A műnyúl elfogásánál:
Teljes sebességnél
• ahogy becsúszik a műnyúl megszerzése érdekében
• ahogy megkísérli megfogni a műnyulat, még akkor is, ha azt vetélytársa már előtte
megszerezte.
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Intelligencia

Megmutatkozik abban, ahogy az agár a műnyúl űzése során úgy választja meg az útvonalát, hogy optimális
helyzetbe kerüljön a műnyúl elfogásához, olyan fordulékonyságot mutatva, amely nélkül még a leggyorsabb agár
sem képes elejteni a prédát. Az agár intelligenciáját mutatja, ha úgy helyezi magát a műnyúl és annak elképzelt
útvonala közé, hogy megakadályozza a „nyúl szökését”.
6.7.4

Fordulékonyság

Az agár fordulékonysága megmutatkozik:
1. gyors irányváltásokban, melyre a műnyúl cikázása készteti
2. az akadályok leküzdésében
3. fogásnál, különös tekintettel arra, ahogy a műnyúlra becsúszik
6.7.5

Állóképesség

Az a képesség, mely lehetővé teszi, hogy az agár jó erőnlétben fejezze be a versenyt. Ez egyaránt értendő a
fizikai és lelki képességekre.

6.8 Büntetések
Csak kvalifikált versenyvezető alkalmazhat büntetést, melynek összhangban kell lennie jelen szabályzattal.
6.8.1

Korai elengedés büntetése

Amennyiben a handler túl korán engedi el az agarat a rajtnál, a bírók az agár e futamának összpontszámából
10%- ot levonhatnak. Ha ugyanez a futam megismétlésre kerül, a büntetés nem alkalmazható.
Egy ilyen fajta rossz rajt esetén a bíróknak tanácskozni kell a Starterrel vagy a Coursing vezetővel.
6.8.2

A futam késleltetése

A start időpontjának lekésése a verseny napjára vonatkozó eltiltást von maga után.
6.8.3

Kizárás- felmentés

A bírók kizárják (disq) az agarat az adott napra, ha:
1. gazdájánál marad a startjel megadása után, vagy lesétál a pályáról.
2. a versenytársát üldözi és nem a műnyulat
A bírók felmentik az agarat az adott napra, ha nincs a versenyzéshez szükséges megfelelő fizikai kondícióban és
erről az illetékes állatorvos szakvéleményt állít ki.

7

Verseny- és coursing címversenyek szabályzata

A MAVE határozza meg, hogy mely versenyklub és coursing szervezet jogosult címversenyt rendezni
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7.1 Versenyeken elérhető címek
A MAVE évente valamennyi agárfajta részére címversenyeket ír ki.
Ezek a következők:
1. Nemzetközi Magyar Bajnokság
• whippeteknek és kis olasz agaraknak 340 – 375 méter.
• többi fajtának 470 – 510 méter.
A címet magyar és külföldi agár egyaránt elnyerheti.
Díj: Fehér színű takaró, piros- fehér- zöld rojtokkal díszítve.
Felirata: Nemzetközi Magyar Bajnok.
2. Rövidtávú Magyar Bajnokság
• whippeteknek és kis olasz agaraknak 270 – 305 méter.
• többi fajtának 340 – 375 méter.
A címet magyar és külföldi agár egyaránt elnyerheti.
Díj: Fehér színű takaró, piros- fehér- zöld rojtokkal díszítve.
Felirata: Rövidtávú Magyar Bajnok.
3. Hosszútávú Magyar Bajnokság
• whippeteknek és kis olasz agaraknak 470 – 510 méter.
• többi fajtának 700-870 méter.
A címet magyar és külföldi agár egyaránt elnyerheti.
Díj: Fehér színű takaró, piros- fehér- zöld rojtokkal díszítve.
Felirat: Hosszútávú Magyar Bajnok.
4. Magyar Derby
• whippeteknek és kis olasz agaraknak 340 – 375 méter.
• többi fajtának 470 – 510 méter.
A címet magyar és külföldi agár egyaránt elnyerheti.
Díj: Kék színű takaró, arany rojtokkal díszítve.
Felirata: Magyar Derby Győztes.
5. Kölyök Derby
• whippeteknek és kis olasz agaraknak 340 – 375 méter.
• többi fajtának 470 – 510 méter.
A címet magyar és külföldi agár egyaránt elnyerheti.
Díj: Zöld színű takaró, arany rojtokkal díszítve.
Felirata: Kölyök Derby Győztes.
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6. Klubbajnokságok (Rába Klubbajnok, Magyar Agár Klub Győztes)
• whippeteknek és kis olasz agaraknak 340 – 375 méter.
• többi fajtának 470 – 510 méter.
A címet csak a rendező klub tagjainak tulajdonában álló agarak nyerhetik el.
7. Szuka díj
• whippeteknek és kis olasz agaraknak 340 – 375 méter.
• többi fajtának 470 – 510 méter.
A címet magyar és külföldi szuka agár egyaránt elnyerheti.
Díj: Kék színű takaró, ezüst rojtokkal díszítve.
Felirat: Szuka díj győztes.

7.2 Éves pontversenyen elérhető cím
A MAVE az „Országos Bajnok” és az „Országos Coursing Bajnok” címet a pontszerző versenyeken elért
eredmények alapján ítéli oda.
A címet csak a magyar ebtörzskönyvbe bejegyzett és magyar liszensszel rendelkező agár nyerheti el.
Díj: Nemzeti színű takaró, arany rojtokkal és hímzéssel díszítve.
Felirata:

7.2.1

Országos Bajnok 200X (pl. 2004).
Országos Coursing Bajnok 200X (pl. 2004).

Pontozás az „Országos Bajnok” címért meghirdetett versenyeken

A MAVE által meghatározott pontszerző versenyeken a pontozás a következőképpen történik:
1. „Országos Bajnok” cím csak abban a versenyszezonban adható ki, melyben legalább 6 pontszerző
verseny kerül megrendezésre
2. Egy- egy fajta esetében a cím csak akkor adható ki, ha a pontszerző versenyek legalább felében verseny
volt az adott fajta részére.
3. Egy fajtán belül csak akkor hirdethető nemenként külön- külön „Országos Bajnok” cím, ha az
értékelésbe vont versenyek legalább felében a szukák és a kanok külön versenyeztek.
4. A bajnoki pontversenyben való értékeléshez az agárnak a legjobb 5 helyezése számít a pontok
összesítésénél.
5. Holtverseny esetén az elbírálás a következő: az elbírálás alapja az a verseny, ahol az összes agár indult,
akit a holtverseny érint és az az agár nyer, aki ezen a versenyen a vetélytársánál (vetélytársainál)
előkelőbb helyen végzett. Amennyiben egymással nem versenyeztek, az az agár kerüljön előre, aki
nagyobb létszámú versenyeken nyert vagy ért el jobb helyezéseket.
6. Az értékelésbe vont pontszerző versenyeket az agárnak legalább két versenypályán kell teljesítenie.
7. Az „Országos Bajnok” címet csak a magyar ebtörzskönyve bejegyzett és magyar liszensszel rendelkező
agár nyerheti el.
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8. Az agarak a teljesített pontversenyen elért eredményük alapján a következő pontokat kapják:
1. helyezés: 13 pont
2. helyezés: 12 pont
3. helyezés: 11 pont
4. helyezés: 10 pont
5. helyezés: 9 pont
6. helyezés: 8 pont
7. helyezés: 7 pont

7.2.2

8. helyezés: 6 pont
9. helyezés: 5 pont
10. helyezés: 4 pont
11. helyezés: 3 pont
12. helyezés: 2 pont
13. helyezés: 1 pont
a verseny győztesének + 1 pont jár

Pontozás az „Országos Coursing Bajnok” címért meghirdetett versenyeken

A MAVE által meghatározott pontszerző versenyeken a pontozás a következőképpen történik:
1. „Országos Coursing Bajnok” cím csak abban a versenyszezonban adható ki, melyben legalább 3
pontszerző verseny kerül megrendezésre
2. Egy- egy fajta esetében a cím csak akkor adható ki, ha legalább 3 pontszerző verseny volt az adott fajta
részére.
3. Egy fajtán belül csak akkor hirdethető nemenként külön- külön „Országos Coursing Bajnok” cím, ha az
értékelésbe vont versenyek legalább felében a szukák és a kanok külön versenyeztek.
4. Az „Országos Coursing Bajnok” címet csak a magyar ebtörzskönyve bejegyzett és magyar liszensszel
rendelkező agár nyerheti el.
5. Az agarak a teljesített pontversenyen elért eredményük alapján a következő pontokat kapják:
•
•
•
•
•
•
7.2.3

1. helyezés: 10 pont.
2. helyezés: 6 pont.
3. helyezés: 4 pont.
4. helyezés: 3 pont.
5. helyezés: 2 pont.
6. helyezés: 1 pont.

Év Agara” cím megszerzésének szabályai

1. A MAVE az „Év Agara” címet pályaverseny és coursing vonatkozásában egyaránt kiadhatja.
2. Pályaversenyen minden klasszikus távon megrendezett FCI verseny döntőjében elért eredményt
figyelembe kell venni.
3. Coursingen minden szabványos távon megrendezett FCI verseny az első hat helyezett agarat lehet
értékelésbe vonni.
4. Az értékeléshez legalább öt versenyen részt kell vegyen az agár.
5. Pontozás a következő:
1. hely – versenyen induló agarak számával megegyező pontszám.
2. hely – versenyen induló agarak számával megegyező pontszám -1 pont.
3. hely – versenyen induló agarak számával megegyező pontszám -2 pont.
4. hely – versenyen induló agarak számával megegyező pontszám -3 pont.
5. hely – versenyen induló agarak számával megegyező pontszám -4 pont.
6. hely – versenyen induló agarak számával megegyező pontszám -5 pont.
6. A végeredmény kiszámítása a következő: a szezonban összegyűjtött összes pont összege.
7. Az év agara címért az agár abban az esetben konkurálhat, ha a tulajdonosa adott határidőre elküldi a
liszenszkönyv másolatát.
8. Az „Év Agara” címet csak a magyar ebtörzskönyvbe bejegyzett és magyar liszensszel rendelkező agár
nyerheti el.
Díj: Bordó takaró, arany rojtokkal és hímzéssel díszítve. Felirata: Év Agara 200x (pl. 2004).
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7.3 Pályával szemben támasztott követelmény
A bajnokság kizárólag olyan pályán kerülhet megrendezésre, mely megfelel a szabályzatban foglaltaknak.

7.4 Díjak kiadásának feltételei címversenyeken
7.4.1

Agarak száma hat vagy több

Amennyiben fajtánként és nemenként több mint hat agár indul címversenyen, nemenként adható ki a győztes
cím. Amennyiben fajtán belül nemenként az induló agarak száma hatnál kevesebb, vegyesen kell versenyezniük
és csak egy győztes cím adható ki.
7.4.2

Agarak száma hatnál kevesebb

Ha egy fajta esetében mindkét nem figyelembevételével összesen kevesebb, mint hat agár indul, győztes címet
elnyerni nem lehet. Ebben az esetben azonban a versenyvezető és a zsűri közösen dönthet a cím kiadásáról, ha a
körülmények ezt indokolttá teszik. A meghirdetett díjakat minden esetben ki kell adni.
7.4.3

Agarak száma négynél kevesebb

Ha egy fajtán belül négynél kevesebb agár indul, az adott fajtában nincs verseny MEOE címversenyen.

7.5 Pontszerző versenyek távjai
7.5.1

Távok a versenypályán

MEOE pontszerző versenyeken a következő távokat kell alkalmazni:
1. Whippetek és kis olasz agarak: 350 – 375 méter.
2. Minden más fajta: 475 – 510 méter.
Kis eltérés a versenytáv hosszában még elfogadható.
7.5.2

Távok coursingen

MEOE pontszerző versenyeken a következő távokat kell alkalmazni:
1. Whippetek és kis olasz agarak: 400 – 700 méter.
2. Minden más fajta: 500 – 1000 méter.
Kis eltérés a versenytáv hosszában még elfogadható.

7.6 Díjak
7.6.1

Bajnoki takarók

Címverseny győzteseinek bajnoki takaró kerül kiadásra. Ezeket a címeket az agár viselheti.
7.6.2

Döntősök

Minden döntősnek tiszteletdíj jár.

7.7 Nevezési díj
A nevezési díj összegét a MAVE határozza meg.
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7.8 Lebonyolítás
A biztonságos verseny lebonyolítása érdekében a szervező felelőssége a tartalék verseny- vagy
coursingfelszerelést biztosítani.

7.9 Szükségtelen futamok
Az állatvédelmi követelmények érvényesítése érdekében törekedni kell a szükségtelen futamok elkerülésére.

7.10 Időmérő rendszer a versenyen
Időmérésnél a „videós” rendszert kell alkalmazni. E rendszer minden agár idejét kell, hogy mutassa a célvonalon
való áthaladás pillanatában. Az időmérő készüléket a szervező telepíti. A berendezés kiegészítése céljából, a
célvonalnál bíró is lehet jelen.

8

CACL szabályok

8.1 Érintett fajták
A szabályozás azokat az ebfajtákat érinti, melyek a MAVE gondozásába tartoznak.

8.2 Érintett rendezvények
A szabályozás csak azokat a verseny- és coursing- rendezvényeket érinti, ahol CACL cím adható ki, és amelyeket a
rendezők a MAVE jóváhagyásával hirdetnek meg.

8.3 Legalacsonyabb pontszám coursingen
CACL cím csak akkor adható ki az agárnak, ha a maximálisan adható összpontszám legalább kétharmadát elérte.

8.4 Champion cím feltételei
A „Magyar Verseny Champion” címet az alábbi feltételekkel ítéli oda az MEOE:
1. Bármely agárnak, amely betöltötte a legalább 15 hónapos kort, legalább 4 igazolt CACL címet kell elérnie,
legalább két pályán, a MEOE által támogatott hazai versenyen vagy coursingen.
2. A legalább 15 hónapos agárnak két, legalább „nagyon jó” minősítést kell elérnie (növendék, nyílt, munka,
champion osztályban) az FCI/MEOE keretei között rendezett kiállításon - melyből az egyiknek klub- vagy
speciálkiállításnak kell lennie - két különböző bírótól, a nevezések számától függetlenül.

8.5 „Reserve” cím
A Reserve CACL (R-CACL) cím akkor jogosít a “Magyar Verseny Champion” címre, ha a CACL címet elnyert agár
már verseny champion, vagy nem jogosult a CACL címre az 5.7. pont alapján.

8.6 Induló agarak száma
1. Ha legalább hat agár indul fajtánként és nemenként, a CACL címet külön ki lehet adni kanoknak és
szukáknak.
2. Ha kevesebb, mint hat agár indul nemenként, akkor a kanok és szukák együtt versenyeznek és csak egy
CACL cím adható ki.
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3. Ha kevesebb, mint hat agár indul bármelyik fajtából, a CACL cím nem adható ki.

8.7 Ismeretlen származás
Azon agarak részére, melyek regiszter törzskönyvvel rendelkeznek, a bírók által kiadott CACL cím nem igazolható
vissza, hanem a R- CACL címet kapott agárra száll.

8.8 Reserve CACIL cím feltételei
CACL vagy R-CACL címre javasolni a törzskönyv hiányosságainak és egyéb alaki feltételek vizsgálata nélkül lehet.
A bírók a R- CACL címre javasolhatják a CACL- ra javasolt agár mögött a legjobb helyen végzett agarat. Ez csak
akkor megengedett, ha az agár megfelel az 5.7. pontban írt követelménynek.

8.9 CACL átruházása
Amennyiben a CACL cím várományosa már magyar verseny champion, illetve alkalmatlan a díjazásra (pl. hiányos
törzskönyv), a cím a R- CACIL cím várományosa lesz, amennyiben a feltételeknek megfelel.

8.10 CACL javaslatok
A CACL javaslatokat az illetékes klubok nyújtják be a MAVE felé.
A CACL cím megszerzéséhez a versenyre nevezéskor az agárnak már rendelkeznie kell egy kiállításon növendék,
nyílt, munka vagy champion osztályban elért „nagyon jó” minősítéssel.

8.11 MAVE határozat
A MAVE a cím kiadása előtt meggyőződik, hogy a várományos minden tekintetben megfelel ezen szabályzatban
foglalt követelményeknek. Ez esetben a bírók javaslata bizonyítottnak tekintendő. Ha nem, a cím nem kerülhet
kiadásra.

8.12 A cím véglegesítése
A „Magyar Verseny Champion” címet a MAVE véglegesíti.

9

A munka osztályba nevezés szabályai a MEOESZ CAC kiállításokon

Az agár munka osztályba nevezéséhez mellékelni kell egy igazolást, melyet a MAVE állít ki, ami igazolja, hogy az
agár teljesítette az alábbi követelményeket:
1. Rendelkezik érvényes verseny, vagy coursing liszensszel.
2. Nemzetközi CACIL versenyen vagy coursingen vett részt, legalább 4 alkalommal több, mint 1 éves és 1
napos periódusban.
3. A 2. pontban leírtak alapján két alkalommal a mezőny első felében végzett az agár, illetve coursing
esetében az ezen szabályzat 3.8. pontja szerint a maximum pontszám legalább 2/3-át elérte.
4. A 2. és 3. pont kivételével a „Magyar Verseny Champion” cím birtokában.

10 Az FCI címversenyekre történő nevezés
FCI címversenyekre az agarakat a MAVE nevezi.
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Öt agár kiválasztása a nevezési határidőt megelőző pontszerző versenyek alapján, a sorrendben elöl álló, az
FCI bajnokságon részt venni szándékozó agarakból történik.
Hatodik agár nevezéséről a MAVE dönt.
A nevezési szándékot az agár tulajdonosa írásban és a nevezési díj befizetésével kell jelezni a MAVE által
meghatározott határidőig.
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11 Mellékletek
11.1 Nevezési lap
MAVE verseny és coursing rendezvények esetén a nevezési felhívás mellé nevezési lapot is csatolni kell. A
nevezési lapnak az alábbi információt kell tartalmazni:
Rendezvény leírása:
A rendezvény helyszíne és időpontja.
Agár azonosítása:
• Az agár neve
• Fajta
• Nem
• Születési idő
• Liszensz szám
• Törzskönyvi szám
• Azonosítási szám (tetoválás/chip)
• Nevezési osztály (versenyen)
Tulajdonos azonosítása:
• Név
• Cím
• Ország
• Telefon
• Fax
• E- mail

11.2 Starttakaró leírása
Az alábbi leírás a versenytakarókra vonatkozik, a coursing takarókat lásd a 3.6. paragrafus alatt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vörös alapon fehér „1”
Kék alapon fehér „2”
Fehér alapon fekete „3”
Fekete alapon fehér „4”
Sárga alapon fekete „5”
Fekete és fehér csíkos alapon piros „6”

11.3 Szájkosár leírása
Anyaga: acélhuzal, műanyag bevonatú acélhuzal (acélszínű vagy fekete).
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Választható
Anyaga: Acélhuzal, műanyag, három méretben, kis fajtáknak.

Hat méretben a nagy fajtáknak.

Az „amerikai típusú” szájkosár bőrből vagy műanyagból szintén engedélyezett.

11.4 Pálya előírások
Országos pontszerző és CACIL versenyt csak a MAVE által elfogadott pályán lehet rendezni. Az
engedélyezést követő bármilyen változtatást (pálya paraméter, technikai adat) jelenteni kell a MAVEnak.
A pályák minősítését, előzetes ellenőrzést követően a MAVE végzi.

11.4.1 Általános
1. A talaj egyenletes sűrű fű, tömör homok illetve gyep, homokkal borított kanyarokkal.
2. A gyep tökéletesen előkészített, egyenetlenség vagy más, az agárra nézve veszélyes jelleg nélkül.
3. Lehetőség legyen 340 - 365 méteres és 470 - 495 méteres versenyek lebonyolítására. Szükség
szerint az első egyenes beleszámolásával.
4. A startboxokat úgy kell elhelyezni a pályán, hogy az agarak a boxok után legalább 40 métert
egyenesen futva tehessenek meg.
5. A nyergelőt a versenypályától el kell különíteni. Tisztán kell tartani és alkalmasnak kell lennie az
agarak versenyre való felkészítésére. Minden rálátást a pályára el kell takarni az agarak elől, ha
szükséges, válaszfallal.
6. A megállító területnek a célvonal után 50 méter hosszúnak kell lennie.
11.4.2 A pályára vonatkozó előírások
1. A kanyarok rádiusza lapos és döntött kanyarok esetén is legalább 40 méternek kell lennie a belső
barriertől mérve.
2. A pálya legkisebb szélessége 6 méter az egyenes szakaszon, 8 méter a lapos, 7 méter a döntött
kanyarokban. Döntött kanyarnak a 8% feletti emelés számít.
3. A versenytáv hosszát a belső barriertől számítva 1 méterrel beljebb (a pálya felé) kell méréssel
meghatározni.
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11.5 WR (külső íven futó) agarak és a 6- os boxra vonatkozó előírások
11.5.1 Külső íven futó agár (Widerunner)
A külső íven futó agár (továbbiakban WR) az a versenykutya, amely a boxból indulva a start után
rögtön kifelé, a külső barrier felé keresztbe fut a többi agár nyomvonalán, azokat feltartva,
akadályozva az egyenes, vagy befelé tartó továbbhaladásban, vagy következetesen a külső íven
marad, és nem tör a belső barrier felé.
11.5.2 WR megállapítása
A versenyagarak ez irányú viselkedésének megfigyelése minden esetben a versenyszemélyzet (bírók,
kanyarbírók) feladata.
11.5.3 A WR meghatározása
A WR kétféle módon határozható meg:
1. A tréner, tulajdonos kérésére, amennyiben a tulajdonos, tréner úgy látja, hogy agara külsős,
azt köteles jelezni az edzések és versenyek lebonyolítása előtt a rendező szervek felé. A
rendezőség ezt a jelzést figyelembe veszi. Az agár ezt követő futamainál (edzés, liszensz
futam, verseny) következetesen külső íven fut, a rendezőség bejegyzi a licenc vagy tréning
füzetbe az agár neve mellé a WR jelzést, aláírással hitelesítve azt.
2. A versenybírók és kanyarbírók javaslatára
11.5.4 A WR- agár jelölése, nevezése, versenyeztetése

11.5.4.1 Jelölés
A WR jelölést a tulajdonosoknak kötelessége tudomásul venni!
•
•

Amennyiben egy versenyagár függőben lévő WR jelölésű, tehát még nem dőlt el biztosan,
hogy WR, a tulajdonosnak kötelessége azt minden esetben előre jelezni a rendezőknek.
Amennyiben egy agár megkapta a WR jelölést, abban az esetben a neve mellé kell írni a licenc
vagy tréning füzetbe. A “WR” jelzést a tréning vagy verseny jegyzőkönyvben is jelezni kell, és
a jelentést továbbítani kell a MAVE felé.

11.5.4.2 Nevezés
A WR- agarat a tulajdonos köteles WR- ként nevezni, hogy a futamösszeállításoknál, mint
egyértelműen külsős agarat lehessen beosztani.
11.5.4.3 Versenyeztetés
Amennyiben egy agár WR jelzésű, kötelezően a 6- os boxból kell indulnia. Több WR agár esetén a 45- 6- os boxok közül előzetes sorsoláson a futamösszeállítás alkalmával kell kijelölni, s ezt
egyértelműen fel kell tüntetni a futamösszeállításban, versenyprogramban.
11.5.4.4 WR jelzése a programban
Ha egy versenyre WR- agár nevez, abban az esetben a versenyprogramban is egyértelműen jelezni
kell a neve mellett, hogy ezt a starter és a segítő személyzet is láthassa.
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11.5.4.5 Futamösszeállítás

Futam összeállítás során kerülni kell a WR agarak együtt futását. Amennyiben ez nem lehetséges a
7.5.4.3. pont szerint kell eljárni.
11.5.4.6 A 6- os box kikérése
A 6- os boxot abban az esetben kérheti ki bármely tréner vagy tulajdonos, ha az adott futamban nincs
WR- agár.

12 A kategóriaverseny szabályzata
Célja
Fiatal, vagy sérülésből felépülő, jó kondíciót mutató agarak visszavezetése a versenyzésbe.
Az agarak egy napon csak egy futamon vehetnek részt.
A nevezett agarakat ismert, adott pályán, adott versenytávon mért idejük, illetve futóstílusuk
(insider, widerunner) alapján előre kijelölt startboxokból indítjuk. Törekedni kell a gyorsabb agarak
szélső boxokból indítására (pl. a leggyorsabb belsős lehetőleg az 1-es boxból, leggyorsabb
widerunner a 6-os boxból induljon). A startboxok kiosztása a versenyvezető kizárólagos hatásköre,
reklamációnak vagy óvásnak helye nincs.
A technikai feltételek, az időmérés, és a bírálat rendje nem tér el a fenti szabályzattól.
Az országos bajnoki pontrendszerbe az itt elért eredmény nem számít bele, cím nem adható ki.

13 Hatály
Jelen szabályzat 2014. február 12. napján lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba lépését követő
viszonyokra kell alkalmazni; visszaható hatálya nincsen.
A tenyésztési program hatályba lépését megelőzően történt fedeztetés esetén, ha az alom a hatályba
lépést követően születik, a tenyésztési programban írt jogkövetkezmények csak abban az esetben
alkalmazhatóak, ha azok a korábbi, a fedeztetés időpontjában hatályban volt előírásoknál nem
állítanak szigorúbb követelményt.

Alsónémedi 2014.02.12.
………………………………………………………..
Schultz András
MAVE Elnök
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