
Nevezési felhívás 
 

Szeretettel Meghívunk Minden Kedves Agility Versenyzőt és 

Érdeklődőt az A-Team Győri Agility csapat által szervezett  

II. Szigetköz Agility kupára 

 
A verseny minden egyes futamát EO és FCI világbajnokságon bíráskodott 

elismert hazai és nemzetközi FCI  bírók bírálják. 
 

Rendező: A-Team Győr Agility csapat 

Versenyért garanciát vállaló szervezet: MEOE SZÖJSZ (Szombathelyi Önálló Jogú Szervezet)  

Időpont: 2014. augusztus 30-31 Szombat, Vasárnap 

Helyszín: Győrzámoly sportpálya: https://goo.gl/maps/1axZT 

GPS: 47.745463, 17.581547 

Regisztráció: 7-8,30 

Első pályabejárás: 8,30 

Részletes program a nevezések beérkezések után 

 

Bírok/Futamok 

Szombat: 

A1/A2/ (Traj Tamás) A3/ (Bernd Hueppe);  Open agility (Herendy Veronika), 

Kúszó verseny (Bernd Hueppe) Kezdő Jumping1; Kezdő jumping2 (Herendy 

Veronika) 

Vasárnap: 

 J1/J2;  Herendi Veronika; J3 Tráj Tamás; Open agility (Bernd Hueppe) Kezdő 

agility, Kezdő J3 (Traj Tamás) 

 A bíró akadályoztatása esetén a változtatás jogát fenntartjuk 

Nevezési/lemondási és befizetési határidő: 2014. július 20. 

Nevezési díjat kizárólag a felvezető vagy a kutya igazolt betegsége vagy a 

verseny elmaradása esetén térítünk vissza. 

 

 

 

https://goo.gl/maps/1axZT


 

Nevezési díj: 

 Szombat + vasárnap: 1. kutya 5500;  2. kutya 5000 

 Szombat:  1. kutya 3500; 2. kutya 2800 

 Vasárnap: 1. kutya 3200; 2. kutya 2500 

 Lehetőség van csak kúszó versenyre nevezni, ebben az esetben 

500Ft/kutya a nevezési díj. 

 

Nevezési cím: 

Kizárólag csak online nevezést fogadunk el: Szigetköz Kupa - Nevezés 

A nevezés csak a nevezési díj beérkezésével együtt érvényes. 

Díjazás: Futamonként az első három helyezettet díjazzuk. 

Nevezési limit: szombat 120 páros, vasárnap 140 páros 

A verseny  minimum 90 induló/nap  nevezése esetén rendezzük meg. 

 

 

Befizetés módja átutalással: 

Pirity Árpád  OTP bank: 11773377-01850712 

 

A versenyre smart-99 akadálysort biztosítunk. 

A helyszínen lehetőség van sátorozásra, zuhanyzási és áram vételi lehetőséggel:  

 Díja 1500 Ft/sátor 

Jelentkezni E-mailen, vagy a regisztrációs űrlapon lehet. 

 

Elérhetőség 

Pirity Árpád 

E-mail. arpirity59@gmail.com 

Mobil: 20-621-7701 

 

Néhány vélemény a tavalyi Szigetköz kupáról. 

 

Nikolett Korcz Nagyon jó érzés azt látni, hogy sikerül a kutyákkal kevesebbet vagy egyáltalán nem foglalkozó emberek 
előitéleteit megváltoztatni  
Éva Nagy lehet ez valami kezdete??? 
6 órája · Tetszik 
Maráczi Bernadett Gratulálok a szervezéshez és az összes résztvevőnek. Jövőre mi is megyünk! Nikolett Korcz Köszönjük a 

szervezést, nagyon jól éreztük magunkat, szép volt a helyszín, finom volt az ebéd, szuperek voltak a pályák és a hangulat!  

https://docs.google.com/forms/d/1mmqyWqmUxXyPDDnUtT3WkmtxZQREq4dPG-7E1zHZiJA/edit?usp=sharing
mailto:arpirity59@gmail.com
https://www.facebook.com/nikolett.korcz
https://www.facebook.com/eva.nagy.334491
https://www.facebook.com/groups/170009876343740/permalink/624287680915955/?comment_id=624312287580161&offset=0&total_comments=2
https://www.facebook.com/groups/170009876343740/624287680915955/?notif_t=like
https://www.facebook.com/vesper82
https://www.facebook.com/nikolett.korcz
https://www.facebook.com/nikolett.korcz


Dalma Kárpáti Szerintem is fantasztikus 2 nap volt! Köszönjük  

Káli Anita Mi is nagyon jól éreztük magunkat! Köszi Árpi!!!  

Debreczeni Zsuzsa csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz! nagyon-nagyon szép 2 napot tölthettem el Zámolyon! 
Remélem jövőre is találkozunk!  

Erika Jakab Szuper nap volt! Köszönjük! 

Adel Slanitz Köszönjük, nagyon jó kis verseny volt!!!  

Zsuzsa Galla Nagyon jól éreztük magunkat, mindenki nagyon kedves és segítő kész volt! Köszönjük:) 

Viktória Németh A fehérvári banda nevében is köszönjük, h megszerveztétek a versenyt! Nagyon szuper két nap volt, 
reméljük lesz még ilyen!!! Mi tuti ott leszünk.  

Szilvia Lovró Én biztos megyek  Nem tudom mi volt a levegőben (a szúnyogokon kívül  ), de a kutyám a kánikula ellenére 

önmagához képest száguldozott a pályán. 

Vivien Tóth Köszönjük a képeket, szuperek lettek!  
Debreczeni Zsuzsa Köszönöm szépen a képeket! Szupi jók lettek  
Káli Anita én is köszönöm a képeket!  
Ágnes Ács-Kövesi Köszi a képeket, zseniálisak! 
Viktória Hajnal Mi is köszönjük. szuper képek. 
Gróf Krisztián Köszönjük a szuper képeket! 
Adel Slanitz Köszönjük, nagyon szép képek! 
Zsuzsa Galla Fantasztikus képeket csináltál, élmény volt végig nézni! Köszönjük:) 
Zsuzsanna Telekes Mi köszönjük ezt a remek hétvégét  Lehet ez volt életem legjobb hétvégéje  
Vágó ZoltánAgilitysek 

Győrzámoly még Jazzt is megihlette, elfelejtett nem futni, sőt! Még a kis kihagyásom ellenére is megnyerte az A1 
agilityt. :) 

..és a legjobb a kúszóverseny volt! :) ilyet még sosem próbáltunk, Will 6. lett a 41 maxiból, szerintem nagyon 
szép 43 mp-es idővel :), perszeDalma Kárpáti mindenkit lenyomott :) ! Le a kalappal! 

Zsuzsa Galla Fantasztikus képeket csináltál, élmény volt végig nézni! Köszönjük:) 

Tamás Ágoston Gratula, majdnem mi is mentünk... Árpi nagyon szerette vna Suzyt bemutatni Bruninak és én is.... 

Debreczeni Zsuzsa Kívánok a szervezőknek nagyon jó egészséget, erőt, hogy sok ilyen jó hangulatú, barátságos, családias versenyt 

szervezhessenek még! És nem utolsó sorban további szép, és eredményekben gazdag sikeres versenyzést minden versenyzőnek!  

A rendező csapat nevében köszönjük a pozitív visszajelzéseket, reméljük, hogy az 

idén is hasonló véleményeket kapunk a verseny után. 

 

A-Team Győr 
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