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Kedves Versenyzők! Kedves Vendégeink!

Nehéz szíwel, de meg kellett hoznunk aztadöntést, hogy ahazfutkatis érintő koronavírus-jarvanyra tekintettel,
azOperattv Törzs és Magyarország Korményahatározúaalapjána Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub
által2021. április 17. és 18._re tewezett XXV. Medivid Agili§ Kupa és XYI. ParAgility Kupa
rendezvényünket ebben az időpontban nem tartjuk meg.
Számunkra a Ti biztonságotok az elsődleges, ezértúgy gondoljuk, hogy a kialakult vírushelyzet annyi
bízonytalartságot hordoz,hagy az egyetlen felelősségte§es döntés az,haarcndezvényt elhalasrtik.
Egyeztetve a Gyulai Önkormányzattal és a Sportcsarnok vezetőjével a versenyt augusztus 14-15-én
fogiuk megrendezni.
Egyezteté§eink alapjrán aaúj időpontban bíróink köztil csak Bíró Zsőfialdjavállalni a verseny bíráIatát, másik
bírónk felkérése még folyamatbanvan. A haLasztás miatt Jirina Mackova bírónőt a jövő évi versenyre kértíjk
fe1.

Az időpontváItozásrőltajékoztattatt az Agllity Sportbizottság elnökét, a MEOESZtttkarságáí.,Korőzs Andrast,
a MEOESZ elnökét, és a Bírói Testületet.
Kbszönjtik a megértéseteket, jó egészsóget kívánunk!

A Gyulaí Ku§ás Agility Szabadidősport Klub és a szervezőbizottság összes tagia nevében:
Alt sándor elnök

Dear Competitors! Dear Guests! ,.ri

We had a hard time, but we had to make a decision that, based on the decision of the Government of Hungary,
regarding the coronavirus situation affecting Hungary, the 25th Medivid Agility Cup and 16th ParAgillty
Cup event will not be organized at this time.
For us, your safety is the most important, and we believe that the virus situation that has developed is so
insecure that the only responsible decision is to postpone the event.
The competition will be held on 14-15th August 2a2l at the same venue.
Unfortunately, according to our discussion, judge Mrs Jirina Mackova is not available for the new date, but we
will ask her to judge at our 2a22 competition. We are still looking for our new judge for 202I to be with us with
judge ZsőftBírő.
Thank you for your understanding, we wish you good health!

On behalf of members of the Gyula Dog Agility Leisure Sports Club and the organizing commÍttee:
sándor Alt chairman
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