
Agárverseny –és Coursing bírói képzés feltételei! 

 

Kanyarbírói vizsga jelentkezési feltételei: 

– Betöltött 18 éves életkor 

– 8 általános iskolai végzettség 

– Legalább 2 éves aktív pályaversenyzői tevékenység a MEOESz valamelyik 
versenyagár egyesületében. 

-   Legalább 2 éves folyamatos MEOESz  tagság. 

 

Vizsga tárgya: 

-  MEOESz Országos Agárverseny- és Coursing Szabályzat 

Vizsga módja: 

– Írásbeli vizsga (teszt) 

– 5 alkalommal próbabírálat versenybíró mellett 

– Sikeres gyakorlat után szóbeli vizsga 

A probabírálat minden esetben teljes versenynapot jelent, melyen saját agarat a 
vizsgázó nem indíthat .A próbabírálatot magyarországi, illetve külföldi versenyeken is 
lehet teljesíteni. 

Részvételi díj : 35 000 Ft. melyet a MEOESz alábbi bankszámlájára utalással lehet 
teljesíteni 

10102086-09723300-01000009 

A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni,:  Agárversenybírói vizsgadíj 

A jelentkezéseket a befizetési igazolással, és a jelentkezési feltételekben kért 
bizonyítványmásolatokkal az agarversenybizottsag@gmail.com  e-mail címre kérjük 
beküldeni 2023 március 15.-ig 

Az irásbeli vizsga időpontja március, a pontos dátum a későbbiekben kerül kiírásra. 

 

 

 



VERSENYBÍRÓI  VIZSGA 

 

 
Versenybírói vizsga jelentkezési feltételei: 

– Betöltött 18 éves életkor 

– Érettségi 

– 3 éves kanyarbírói tevékenység,  

-  Legalább 3 éves folyamatos MEOESz  tagság. 

 
Vizsga tárgya: 

-  MEOESz Országos Agárverseny- és Coursing Szabályzat 

- FCI Nemzetközi Agárverseny-és Coursing Szabályzat 

 
Vizsga módja: 

– Írásbeli vizsga (teszt) 

– 2 alkalommal próbabírálat versenybíró mellett 

– Sikeres gyakorlat után szóbeli vizsga 

.A próbabírálatot magyarországi, illetve külföldi versenyeken, illetve rendezvényen is 
lehet teljesíteni. 

Részvételi díj : 40 000 Ft. melyet a MEOESz alábbi bankszámlájára utalással lehet 
teljesíteni 

10102086-09723300-01000009 

A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni,:  Agárversenybírói vizsgadíj 

A jelentkezéseket a befizetési igazolással, és a jelentkezési feltételekben kért 
bizonyítványmásolatokkal az agarversenybizottsag@gmail.com  e-mail címre kérjük 
beküldeni 2023 március 15.-ig 

Az írásbeli vizsga időpontja március, a pontos dátum a későbbiekben kerül kiírásra. 

 

 

 



 

COURSINGBÍRÓI  VIZSGA 

 
 
Coursingbírói vizsga jelentkezési feltételei: 

– Betöltött 18 éves életkor 

– Érettségi 

– Legalább 5 éves tagság és tevékenység a MEOESz valamelyik agár 
egyesületében 

-  Legalább 5 éves versenyeztetői tapasztalat 

 
Vizsga tárgya: 

-  MEOESz Országos Agárverseny- és Coursing Szabályzat 

- FCI Nemzetközi Agárverseny-és Coursing Szabályzat 

-Vizsga módja: 

– Írásbeli vizsga (teszt) 

– Min. 12 alkalommal próbabírálat coursingbíró mellett 

– Sikeres gyakorlat után szóbeli vizsga 

A probabírálat minden esetben teljes versenynapot jelent, melyen saját agarat a 
vizsgázó nem indíthat .A próbabírálatot magyarországi, illetve külföldi versenyeken is 
lehet teljesíteni, melyből minimum 4-et CACIL versenyen kell teljesíteni. 

Minden esetben a próbabírálatot,a bírónak az erre kiadott nyomtatványon igazolnia 
kell. 

Részvételi díj : 75 000 Ft. melyet a MEOESz alábbi bankszámlájára utalással lehet 
teljesíteni 

10102086-09723300-01000009 

A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni,:  Agárversenybírói vizsgadíj 

A jelentkezéseket a befizetési igazolással, és a jelentkezési feltételekben kért 
bizonyítványmásolatokkal az agarversenybizottsag@gmail.com  e-mail címre kérjük 
beküldeni 2023 március 15.-ig 

Az írásbeli vizsga időpontja március vége április eleje, a pontos dátum a 
későbbiekben kerül kiírásra. 


