TÁJÉKOZTATÁS
WUSV VB részvétel támogatásáról

A Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület a MEOESZ idei évi pályázatán 400.000 Ft támogatást
nyert a 2018. évi WUSV IPO & Agility Világbajnokságon résztvevők támogatására.
A támogatás a WUSV IPO & Agility Világbajnoksággal kapcsolatos költség csökkentésére, a nevezési
díjak, a résztvevők terheinek (szállás, útiköltségek) enyhítésére lehet fordítani.
Az alábbi feltételek teljesülése esetén részesülhet támogatásban a versenyző:
- IPO esetében rendelkezik tavalyi és idei évi tagsággal, melyet legkésőbb 2018. március 30-ig
teljesített a HNJE részére.
- Agility esetében rendelkezik idei évi HNJE tagsággal, melyet legkésőbb 2018. március 30-ig
teljesített a HNJE részére.
- Rendelkezik a kvalifikációhoz szükséges feltételekkel (IPO esetén lásd külön kvalifikációs
kiírás).
- Vállalja a HNJE-MEOESZ színeiben történő versenyzést, erre vonatkozóan a közös
formaruha viselését.
Az IPO csapat tagjai és az agility részvevő egyenlő mértékben részesülnek a támogatásból.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a WUSV Agility Világbajnokságon való részvételre
Cél:
A 2018. évben Dániában, Randersben megrendezésre kerülő WUSV Világbajnokságon agility
versenyszámban delegálni 1 fő magyar versenyzőt a HNJE-MEOESZ képviselete.
(Mivel az agility versenyre korlátlan létszámban nevezhető versenyző országonként, így ez esetben
nem áll fenn a kötelező közös kvalifikációs versenyen részvétel. A HNJE Vezetősége dönthet több
versenyző delegálásáról.)
Feltételek:
- HNJE tagság, melyet legkésőbb 2018. március 30-ig teljesítenek a HNJE részére.
- A kutya rendelkezzen honosított származási lappal.
- Agility szinten megszerzett érvényes vizsga, mely teljesítményfüzetbe bejegyzéssel
igazolható. (2018. évben teljesített és a kiírást megelőzően teljesítettek is beszámítanak)
- A versenyeket 2018. január 1. és június 1. között kell teljesíteni.
- Részvétel vállalása a HNJE és a MEOESZ képviseletében.
Döntés:
- A magasabb szinten eredményes páros előnyt élvez.
- Azonos szintű jelentkezések esetén elsődlegesen az érvényes futamok száma a döntő.
Ugyanannyi teljesített futam esetén az időeredmény, majd a helyezések döntenek.
- A HNJE Vezetősége a június 1-jei határidőt követő vezetőségi ülésén dönt a részvételről a
jelentkezések alapján.
A jelentkezéseket kérjük a mellékelt nyomtatvány kitöltésével jelezni és a z.diana@yahoo.com e-mail
címre megküldeni legkésőbb 2018. június 1-ig.

KÉRELEM
a 2018 évi WUSV Agility Világbajnokságon
való részvételre1

Alulírott,
Név:
Szül. hely, idő:
Lakhely:
Tagsági szám:
Elérhetőség (e-mail, tel):
kijelentem, hogy a Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület által kiírt pályázatnak megfelelően az
Egyesület tagja vagyok, és MEOESZ szövetségi kártyával rendelkezem, a kiírásban szereplő éves
tagsági díjaim rendezésre kerültek.
Egyúttal kérem, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően a WUSV Agility Világbajnokságra nevezni
szíveskedjenek.
A HNJE által kiírt feltételeket az alábbiak szerint teljesítettem: (tkv., teljesítményfüzet másolatot
kérjük megküldeni)
Kutya neve:
Tkv. száma:
Verseny helyszíne, időpontja

Agility szint

A HNJE kiírásában foglalt kvalifikációs feltételeket ismerem, azokat elfogadom, és magamra
kötelezőnek ismerem el.
A fentiek alapján kijelentem, hogy a megrendezésre kerülő világbajnokságon részt kívánok venni.

Kelt:
………………………………………
aláírás
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A kérelem és a szükséges dokumentumok leadási határideje 2018. június 1. – z.diana@yahoo.com címre
kérjük továbbítani

