
Bernd Hueppe-Suzi Novak Szeminárium 

Szigetköz kupa után közvetlenül, 

a Győr-Sárás A-Team pályán 

 

Bernd Hueppe Ausztria: 

23 éve aktív agilitys, 16 éve világszerte nagyon elismert, kiváló 

FCI agility bíró és edző. Több mint 20 országban bíráskodott 

közöttük két világbajnokságon és két Europa Openen. 2012-es 

libereci világbajnokságon az osztrák válogatott tagja, 2013-ban 

osztrák országos bajnok. Suzi Novak edzője. A világ számos 

országában tart szemináriumokat ( Szlovénia, Spanyolország, 

Észtország, Norvégia Japán stb.) 

Suzi Novak Ausztria: 

2009-ben  világbajnoki dobogós. 

2011-ben a lievini világbajnokságon aranyérmet nyert agility 

futamban. 

Időpont: 2014. szeptember 1-2. hétfő-kedd 

Helyszín: A-Team agility pálya, Győr-Sárás Újfalusi út 6. 

GPS koordinaták: 47.725089, 17.627788  

Szeminárium témája:  

1. Mi az optimális útvonala a kutyának egy meghatározott 

pálya részen? (pálya olvasása, értelmezése) 

2. Hogyan vezessem a kutyámat ezen az útvonalon? (vezetés 

technika, egyéni mozgás, időzítés) 



3. Felvezető munkája az akadályok között. 

4. A szemináriumon messzemenően tekintetbe vesszük a 

kutyák adottságait (méret, sebesség, ugrástechnika) és a 

felvezetők közötti különbségeket (mozgékonyság, futási 

sebesség, reakció sebesség). Minden párosnál a számukra 

legoptimálisabb, személyreszóló megoldásokat választjuk ki 

és gyakoroljuk. (Bernd) 

Regisztráció: 2014. március 17-től, e-mailben 

Jelentkezési, fizetési határidő: 2014. Július 20-30. között 

Túljelentkezés esetén (a részvételi díj beérkezésekor) az 

előzetesen regisztrált jelentkezők élveznek elsőbbséget. 

Jelentkezés: arpirity59@gmail.com 

Kutyás helyek száma: 12-20 

Minimum 16 páros jelentkezése esetén két edző lesz. Kevesebb 

mint 16 páros esetén csak egy edző lesz (Bernd Hueppe) max 12 

párossal minimum 10 párossal 

A szeminárium csak abban az esetben tartjuk meg, ha minimum 

10 páros jelentkezik.  

Néző helyek: nincsenek korlátozva 

Részvételi díj kutyával: 75 €/nap 10-12 főnél  (egy edző) 

Részvételi díj kutyával: 65 €/nap 16-20 főnél (két edző) 

Részvételi díj: nézőként 25 €/nap 

Amennyiben két edző lesz (min 16 páros), az első 10 jelentkező 5 

Euró/nap kedvezményt kap. 

mailto:arpirity59@gmail.com


Sátorozásra a helyszínen van lehetőség. (WC, hideg víz van, a 

melegvízen még dolgozunk ) Főzni, sütögetni is lesz lehetőség. 

Sátorhely árammal: 1500 Ft/nap/sátor 

Fizetés: Átutalással az alábbi számlaszámra:  

OTP Bank 11773377-01850712 Számla tulajdonos: Pirity Árpád 

Jelentkezés a részvételi díj átutalásával válik elfogadottá. 

Váró lista nincs: ha egy regisztrált páros részvételi díja a fizetési 

határidőig nem érkezik be, akkor automatikusan azok a párosok 

kerülnek előbbre, akik fizettek.   

Az első 10 jelentkező (beérkezett részvételi díj) napi 5 Euró 

kedvezményt kap. 

Természetesen, ha létszám feletti befizetés érkezik, a kieső páros 

részvételi díját vissza utaljuk. 

Lemondás: Fizetés utáni lemondás esetén nincs módunkban a 

befizetett összeget visszatériteni, de a lemondó átadhatja a 

helyét másnak. 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 

 

Pirity Árpád 

 

  

 

 



 


