Nevezési felhívás
2014.10.25.

KÖLYÖK DERBY & HOSSZÚTÁVÚ BAJNOKSÁG
FCI CÍMVERSENY ÉS MAVE KATEGÓRIAVERSENY
RÁBAPATONA
Rendező:
Helyszín:
Versenyvezető:
Verseny kezdete:

Magyar Versenyagár Egyesület
Rábapatona, Zrínyi M. u. 1.
Gálik István
2014. október 25. 10.30h. Regisztráció: 9.45-10.15h.

Versenytávok:
Nyúlhúzás:
Pálya:
Időmérés:

300m, 360m, 503m, 726m.
Winkler System.
Homok öntözőrendszerrel, dupla U kanyar.
Video, időmérés minden agárnak.

Lebonyolítás:

Min. 3 nevező esetén verseny, kevesebb nevező esetén bemutató futam.
Kölyök Derby: FCI rendszerű verseny 503 m-en, whippeteknek és kis
olasz agaraknak 360 m-en. Nevezhetők a 2012. októberében és azután
született agarak. A győztesnek dísztakaró és Kölyök Derby Győztes cím jár
min. 6 nevező esetén. Az agarak vegyesen futnak, a nevezők nemek
szerinti számától függetlenül. Liszensz nem szükséges, legalább egy,
igazolt, tisztán futott társas futam igen.
Hosszútávú Magyar Bajnokság: FCI rendszerű verseny 726 m-en,
kistestű fajtáknak 503 m-en. A győztesnek dísztakaró és Hosszútávú
Magyar Bajnok cím jár min. 6 nevező esetén. Nevezhetők azok az agarak,
melyek 2014. január 1-jén második életévüket betöltötték, de hatodik
életévüket nem haladták meg. 3-6 nevező esetén csak döntőt futnak,
előfutam nélkül. 6-nál több nevező esetén: időelőfutamok (angol agárnak a
második előfutam fakultatív) és döntő. Nemenként min. 6-6 nevező esetén
szukák és kanok külön versenyeznek, ellenkező esetben vegyesen futnak.
FCI verseny: A versenyen a MAVE Teljesítményvizsgálati Szabályzata
érvényes. Minden agár (kivétel angol) 2 előfutamot teljesít. A 6 legjobb
időt elért agár kerül az „A”-döntőbe. Az angol agaraknak a második futam
fakultatív. A többi fajtának 4-6 nevező esetén csak egy előfutam van.
Távok: 300 m, 370 m, 503 m. Veteránoknak 300 m.
Kategóriaverseny: 3 fajtának: angol agár, magyar agár, whippet. Angol
agaraknak egy futam, whippeteknek és magyar agaraknak egy előfutam és
az ott futott idő alapján döntő futamok. Távok: 300 m, 370 m, 503 m.

Felelősség kizárása:

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

Díjak:

Minden agár tárgydíjazásban részesül. Címversenyeken dísztakaró, a fenti
feltételek teljesülése esetén.

Nevezési díj:

Verseny: 5.000 Ft/agár. Nem tagoknak duplája.
Bemutató futam: 2.000 Ft/futam.
Online nevezés: http://www.raba-agar.hu/online-nevezes/
FCI versenyre: 2014. október 21. kedd délelőtt 10 óra.
Kategóriaversenyre: 2014. október 23. csütörtök délelőtt 10 óra.

Nevezési cím:
Nevezési határidő:

