
Válogató kiírás a 2022. évi Belga Juhászkutya Agility 

Világbajnokságra 
 

A világbajnokság helyszíne: Görögország, Karpenisi  

A világbajnokság időpontja: 2022.05.03-08. 
 

Az világbajokság hivatalos honlapja: https://fmbb2022.com/  

https://www.facebook.com/FMBB-World-Championship-2022-100947944942826  

 

A Belga VB válogató futamai a következő versenyeken lesznek: 

 

2021. szeptember 25. - IX. Állati Nagy verseny 2021 (Monor) 

- A3 Jumping futam és A3 Agility futam  

A versenyen a nem A3-as párosoknak az A3-as agility  és jumping futamot is teljesíteniük kell, 

ezekre kapnak pontokat. Ez a verseny szervezőivel egyeztetésre került. 

 

2021. Október 16. – Országos Bajnokság (később lesz ismert) 

- 1 Open Jumping és 1 Open Agility futam 

Az Országos Bajnokságon az A1-es párosok lehetőséget kapnak az indulásra, és lefuthatják az 

egyéni agility és jumping futamot, ezekre kapnak pontokat, de az Országos Bajnoki címért nem 

konkurálhatnak. Ez a verseny szervezőivel egyeztetésre került. 

 

2022. Március 26-27. - I. FCI EO-VB válogató (később lesz ismert) 

- 3 Open Jumping és 3 Open Agility futam 

 

A válogató sorozatra várhatóan 5.000 Ft/páros lesz a nevezési díj. Az így összegyűlt összeg 

felhasználása: 

- a kijutottak közül választott csapatkapitány esetén, a válogatott tagjai kapják meg 

egyenlően elosztva (ahány felvezető, annyifelé osztódik az összeg), 

- külsős csapatkapitány esetén pedig a csapatkapitány kapja meg utazási és 

szállásköltségeinek a fedezetére. 

 

A nevezési díj befizetésével kapcsolatban az egyeztetések folyamatban vannak. A nevezőket a 

bankszámlaszámról utólag értesítjük. 

 

A válogató nevezési díján felül az adott verseny nevezési díját meg kell fizetni a verseny 

szervezőinek. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a válogatóra leadott nevezés nem helyettesíti a fenti versenyekre való 

nevezést. A nevezési létszámra tekintettel minden esetben jelentkezzetek a versenyre a felhívásban 

megadott nevezési határidőig, nehogy emiatt maradjatok le a válogatóról! 

 

A világbajnokságra a válogatott keret tagjaként összesen 8 versenyző páros illetve további 2 

tartalék páros nevezhető. Ha valaki nem vállalja a kiutazást, akkor helyette a keret után következő 

versenyző kap lehetőséget az utazásra, amennyiben a válogató során szerzett pontot. 

 

Lehetőség van a válogatott tagjai közül egy 4 fős csapat nevezésére is. 

 

VB-n való részvétel feltétele a minimum A2-es szint. A válogatón A1-es párosok is indulhatnak, 

de legkésőbb 2022 március 31-ig meg kell szerezniük az A2-es feljutáshoz szükséges utolsó 

eredményt.  

https://fmbb2022.com/
https://www.facebook.com/FMBB-World-Championship-2022-100947944942826


A válogató rendszert jutalmazó pontrendszer alapján állítottuk össze a következő 

kritériumok alapján:  

 

EGYÉNI 

 

- A világbajnokságon való indulás jogáért minden páros konkurál, aki nevezett a válogató 

sorozatra. 

- A párosokat az adott futamban elért idejük és kapott hibapontjuk alapján rangsoroljuk.  

- Adott futamban a szintidő a leggyorsabb hibátlan vagy max 1 hibával futó belga juhászkutya 

idejének a 115 %-a (mind agility, mind jumping futam esetén), illetve ennek hiányában a szintidő 

az adott futamra a bíró által a versenyen megadott szintidő. (1 hibás futam értelemszerűen akkor 

adhatja a szintidőt, ha jobb a hibátlan futam idejénél) 

- Azok a párosok kaphatnak az adott futamért pontot, akik szintidőn belül teljesítették a pályát és 

maximum 1 db ötpontos hibájuk vagy megtagadásuk volt.  

Futamonként az első 8 páros kap pontot, az alábbi pontrendszer szerint: 
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- A helyezésekért járó pontok kiosztása nem automatikus, mindig csak a feltételt teljesítő párosok 

kaphatnak pontot. 

- A kizárás, a távollét, vagy bármely futam kihagyása 25 hibapontot eredményez az adott futam 

során a páros számára. 

- A futamok során szerzett pontok a válogató verseny során összeadódnak. 

 - Holtverseny esetén mindkét páros megkapja az adott helyért járó pontszámot, és a következő 

helyezés pontszáma kimarad. 

- Az utolsó kijutó helyen lévő holtverseny esetén a kevesebb pályahibával rendelkező páros szerzi 

meg a világbajnokságon való indulás jogát. A kizárás pályahibának számít, és 25 hibapontot jelent. 

 

CSAPAT 

 

A csapatba a válogatott keret tagjai közül a 4 legkevesebb hibával teljesítő páros kerül be. 

 

Hibapontok számítása: 

- A számított szintidőn felül futó párosok a túllépés mértékével megegyező időhibát kapnak, 

amelyet hozzáadunk a pályahibákhoz. 

- A kizárás és a versenyről vagy bármely futamról való távolmaradás 25 hibapontot jelent. 

- Mindenkinek van 1-1 kieső agility és jumping futam eredménye, így az ezeknél szerzett 

hibapontok törlődnek az összesítésnél. 

 

 

 

Egyéb feltételek, tudnivalók 

 

- A megnyitó és záró ünnepségen, a pályabejárások és a futamok során kötelező a csapat 

felső/ruházat viselése. 

- Amennyiben van szponzorációs ruha, annak a viselése a megbeszélt alkalmakon kötelező.  



- A válogatott tagjai számára igény esetén közös szállást foglalunk (nem kötelező), melyet a 

legjobb ár és távolság-megfelelőség alapján választunk ki. Kiemelten ajánlott a csapattal együtt 

megszállni, különben nem biztosított a megfelelő kommunikáció a válogatott tagjai felé.  

- A fenti feltételek be nem tartása a szponzorációs támogatás megvonásával jár, ezt kérjük, 

vegyétek figyelembe.  

- A válogatottsághoz HBJK vagy HMC tagság igazolása, és FCI törzskönyv vagy regisztrációs lap 

másolata szükséges.  

- A 2022. évre vonatkozó HBJK vagy HMC tagság meglétét legkésőbb 2022. március 31-ig 

igazolnia kell minden válogatott keret tagnak!  

- A tagsággal kapcsolatos információkat itt olvashatjátok: 

http://www.hbjk.eoldal.hu/cikkek/klub-es-egyesulet/  

http://www.hungariamalinoisclub.hu/  (Belépési nyilatkozat menüpont) 

- A csapatkapitány személyét a jelentkezők közül az ASB jelöli ki. 

 

Nevezéssel kapcsolatos tudnivalók 

Nevezési határidő: 2021.09.12. 

Nevezés a mellékelt Nevezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehetséges. 

A nevezéshez kérjük e-mailben megküldeni a kutya törzskönyvét vagy származási lapját is, 

enélkül a nevezés nem érvényes! E-mail: mab.fmbb@gmail.com 

A kijutóknak a nevezéssel, utazással, szállással járó költségeket teljes egészében maguknak kell 

viselniük. Az előző évek tapasztalata alapján a VB nevezési díja várhatóan 100 EUR.  

 

 

COVID-DAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

Amennyiben a vírus miatt újabb szigorítások kerülnek kihirdetésre, és emiatt bármelyik 

válogató nap(ok) elmarad(nak) az alábbiak lehetségesek: 

- ha a válogató során elért pontszámok alapján nem lehet a válogatott keretet 

kihirdetni, abban az esetben lehetőség van új versenynap kiírására, 

- vagy az enélkül megszerzett eredmények alapján kerül kihirdetésre a keret.  

 

A válogatóra nevezettek a meghirdetett versenyeken az adott időszakban érvényben lévő 

Covid szabályok betartása mellett vehetnek részt. Ezt a válogató sorozatra való nevezésük 

leadásával egy időben elfogadják.  

 

A válogatott keretbe bejutott és az utazást vállaló versenyzők mind a kiutazás, mind pedig a 

világbajnokságon való részvétel során betartják az aktuális Covid előírásokat.  

 

MINDENKINEK JÓ FELKÉSZÜLÉST ÉS SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁNUNK! 

 

 

A BELGA VB VÁLOGATÓ SZERVEZŐI 

(Szederkényi Viktória, Molnár Adrienn, Sirkó Teréz) 

http://www.hbjk.eoldal.hu/cikkek/klub-es-egyesulet/
http://www.hungariamalinoisclub.hu/
mailto:mab.fmbb@gmail.com

