
Kérelem az FCI ötnyelvű munkavizsga bizonyítvány
kiváltására agaraknak

Kérem, hogy a MEOESZ az FCI Nemzetközi Agárverseny- és Coursing Szabályzatának (FCI Regulations 
for International Sighthound Races and Lure Coursing Events) 6. pontja és az alábbi eredmények alapján 
állítsa ki a tulajdonomban lévő agár részére az FCI ötnyelvű munkavizsga bizonyítványát.

Agár neve: ...........................................................................................................................................

Fajtája: ................................................................................................................................................

Neme: .................................................................................................................................................

Törzskönyvi száma: ............................................................................................................................

Születési ideje: ....................................................................................................................................

Liszenszkönyv száma: ..........................................................................................................................

Tulajdonos neve, címe:........................................................................................................................

Tul. tel.száma / e-mail címe:................................................................................................................

A két nemzetközi CACIL verseny / coursing, melyeken az agár disqualifikáció nélkül részt vett, és köztük 
legalább 1 év és 1 nap eltelt:

Helyszín Dátum Bírók

1

2

A két nemzetközi CACIL verseny / coursing, melyeken az agár a mezőny első felében végzett, coursing 
esetében a maximális pontszám legalább 75%-át elérve:

Helyszín, dátum Helye-
zés

Indulók 
száma

Bírók Coursingen: Coursingen:

elért pont max. pont

1

2

Dátum: ................................................ Tulajdonos aláírása:...........................................................

www.raba-agar.hu



A kérelemhez kérjük csatolni:

 az agár liszenszkönyvének fénymásolatát,

 az agár származási lapjának fénymásolatát,

 a kiállítás díjáról szóló befizetés igazolását,

 a tulajdonos MEOESZ tagkártyájának fénymásolatát (amennyiben van).

FCI Nemzetközi Agárverseny- és Coursing Szabályzat
Érvényes 2018. május 1-je óta 

6. Requirements for the entry in working class at FCI International CACIB shows

To enter a dog in working class, the entry form must be accompanied by a copy of the FCI
compulsory certificate containing the confirmation -by the member country in which the 
owner has his legal residence- that the dog has fulfilled the following requirements: 

1. Proof of having a valid Coursing or Racing License
2. Proof of having participated in at least two international CACIL Races or Coursing 

over a period of more than one year and 1 day, without disqualification. 
3. Proof of two placings within the first half of the competitors of such a coursing/race. 

Results in Veteran and Sprinter classes are not taken into consideration. 
Additionally for coursing: the dog must have obtained at least 75 % of the maximum
points as established under point 3.7 of these regulations. 


