Nevezési felhívás
KÖLYÖK DERBY
Rövid- és Hosszútávú Bajnokság, Veteran Verseny, Baby Verseny
Alsónémedi, 2017.10.28-29.
Rendező: Magyar Versenyagár Egyesület
Verseny helye: Alsónémedi, Agárpark
Verseny kezdete: 2017.10.28. 10.00 óra /jelentkezés 9.00 órától./
Versenyvezető: Schultz András
Nevezési határidő: 2017.10.25.
Nevezési díj: tagoknak 5000 Ft/ agár, ugyanazon tulajdonos 4. agarától
ingyenes. Nem tagoknak a duplája.
Nevezési cím: www.raba-agar.hu/online-nevezes/
Átutalás: MAVE 64400068-30108856-51100013 Alsónémedi Tak. Szöv.
Angol agaraknak előfutamok szombaton, döntők vasárnap, minden más fajtának
előfutamok és döntők vasárnap.
Kölyök Derby:
Táv: 480 m,
Kistestű fajtáknak 370 m.
Lebonyolítás: 2 kötelező előfutam , ( angolagaraknál a második - javító –
futam választható).
A hat legjobb időt futó agár kerül a döntőbe, a többi helyosztó
futamokba.
Indulási jogosultság:
A Kölyök Derby-n a 2015. október 1-jén vagy azután született (de minimum 11
hónapos), tréningfüzettel vagy licenckönyvvel rendelkező agarak indulhatnak
(tehát licenc nem szükséges, de legalább egy igazolt tisztán futott társas futam
igen).
Sprint Kölyök Derby:
18 hónaposnál fiatalabb agaraknak
Táv: 280 m,
Lebonyolítás: 2 kötelező előfutam , ( angolagaraknál a második - javító –
futam választható).
A hat legjobb időt futó agár kerül a döntőbe, a többi helyosztó
futamokba.
Indulási jogosultság:
A Kölyök Derby-n a 2016. április 28-án vagy azután született (de minimum 11
hónapos), tréningfüzettel vagy licenckönyvvel rendelkező agarak indulhatnak
(tehát licenc nem szükséges, de legalább egy igazolt tisztán futott társas futam
igen).

Veterán Verseny:
Azoknak az agaraknak, melyek 2016-ban töltötték be a negyedik életévüket
vagy idősebbek, de 2017-ben még nem töltik be a 8. életévüket.
Táv: minden fajtának 280 m
Lebonyolítás: 1 időelőfutam, a 6 legjobb idő kerül a döntőbe, a többi helyosztó
futamba.
Rövidtávú Bajnokság:
Táv: Minden fajtának 280 m
Lebonyolítás: 2 idő előfutam, (az angolagaraknak 1 kötelező, a második
választható), a hat legjobb idő kerül a döntőbe, a többi helyosztó
Hosszútávú Bajnokság:
Táv: Minden fajtának
760 m
Wippet, Kis Olaszagár 480 m
Lebonyolítás: 1 időelőfutam, legjobb 6 idő kerül döntőbe, a többi helyosztó.
Halloween:
Táv
480 m
Wippet, Kis Olaszagár: 370 m
Lebonyolítás: 2 időelőfutam, (angolagaraknak 1 kötelező, a második
választható), a hat legjobb idő kerül a döntőbe, a többi helyosztó.
Ha a Kölyök Derbyben nincs meg a verseny lebonyolításához szükséges létszám,
akkor együtt futnak a felnőttekkel.
Baby verseny:
Táv:
cca. 80 m
Indulási jogosultság: 6 hónapos kórtól, 11 hónapos korig.
Lebonyolítás: az agarak egyenként indulnak a 480 m.-es boxból - segítség
megengedett - , az idejüket a célvonalnál mérik. A helyezés a 2
futamban futott jobbik idő alapján.

