
Lucky Dip Verseny 
UniverZoo 

( http://www.univerzoo.eu/ ) 

 
Sok szeretettel meghívunk Téged és a barátaidat  

az Első Flyball Kutyás Szabadidősport Egyesület által rendezett 

Lucky Dip Dog Dancing versenyünkre, melyet 2010. december 12-én vasárnap 

tartunk az UniverZoo Rendezvénycentrumban Mogyoródon. 

 

 
 
 
 

A zenéket a helyszíni sorsoláson kapjátok meg.   

A kűrben egy szintén sorsolással kijelölt tárgyat is kell használnotok.  

Minden zene kb. 1’30“.  

A produkció bemutatása előtt mindenkinek 1 óra áll a rendelkezésére 

a felkészülésre. 

A versenyen a dog dancing szabályzat rendelkezései az irányadóak. 

 

A versenyre két osztályban lehet nevezni: 

A osztály:   

akik még nem, vagy csak hobby kategóriában indultak DD 

versenyen, 

B osztály:  
akki már indultak DD versenyen hivatalos osztályban. 
 

 
Bírók: 

Karlyik Nóra, Felleg Bernadett és Viniczei Csaba 
 
Program: 
 

  9.00 - Regisztráció 

  9.30 - Sorsolás 

10.00 - Felkészülés 

11.00 - Kűrök bemutatása 

12.30 - Eredményhirdetés   

 
 



Helyszín: 
 
UniverZoo Rendezvénycentrum 
 http://www.univerzoo.eu/  

GPS koordináták: 

É: 47°35’35,2”  K: 19°13’22,1” 
É: 47,59310°  K: 19,22282° 

 
A verseny műfüvön lesz megrendezve, 15x15mes ringben. A gyakorlás alatt a 

versenyen használt és egy azzal megegyező méretű gyakorló ringet is 

kipróbálhattok. 

 
Nevezési határidő: 2010. 12. 06. 
 
Nevezési díj: 2500Ft / kutya 
(második kutyától 1500Ft) 

 
Nevezési cím: salira@citromail.hu 
Érdeklődni lehet a 0620 – 320 – 64 – 42 telefonszámon Balla Anitánál. 
 

 

 

Kérjük, hogy az oltási könyvet ne felejtsétek otthon, valamint hozzatok magatokkal 

mp3 lejátszót (illetve hozzá tartozó USB kábelt) a felkészüléshez, illetve egy tárgyat, 

amit majd egy szerencsés versenyzőtársatoknak a kűrjében használni fog. 

(Ne legyetek túl gonoszak!) 

A verseny idejére korlátozott számban kölcsönözhető lesz mp3 lejátszó, de ennek 

igényét jelezzétek előre. 

 

 
Általános tájékoztató: 

A versenyen a dog dancing szabályzat rendelkezései az irányadóak. 

A versenyre bármely egészséges kutya nevezhető, amely elmúlt 6 hónapos. 

12 hónapos korig nem lehet bemutatni kúszást, két lábon állást, és hátrafelé végzett 

gyakorlatokat. 

Tüzelő szuka a rendezvényen nem vehet részt. 

A versenyen a ringben a jutalmazás megengedett! 

Felkészülési idő 1 óra, mely alatt lehetőség van a ringben is gyakorolni. 



A nevezés a nevezési díj befizetésével válik érvényessé!  

 

Helyszíni nevezés nincs! 

 

A terület tisztaságára fokozottan ügyeljetek! 

A kutyájáért és az általa okozott kárért minden esetben a gazda/felvezető felel!  
 

Mindenkit vár sok szeretettel  

 

az Első Flyball Kutyás Szabadidősport Egyesület 

  



LUCKY DIP Verseny 
Első Flyball Kutyás Szabadidősport Egyesület, 

2010. december 12. 
 
 
 
Felvezető neve : ________________________________________________________ 
 
Telefonszám:   ________________________________________________________ 

E-Mail:   ________________________________________________________ 

 
Kutya neve:  ________________________________________________________ 
 
Kutya kora:   ______                           

 
 

 
Osztály:  
 

A. osztály   
B. osztály 

 
megfelelő kategória aláhúzandó 

 
 


