FCI Coursing Európa-bajnokság 2019 - Észtország
Rendező:

Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.)

FCI delegált:

Joe Statti (Németország)

Szervező:

„Estonian Sighthound Union” – Észt Agár Egyesület

Versenyvezető:

Iren Naarits

Helyszín:

Jõulumäe Tervisespordikeskus, Leina küla, Tahkuranna, 86504 Pärnu
GPS koordináták: É 58° 13’ 23’’ – K 24° 30’ 59’’
Google Térkép: 58.223455, 24.516356

Információ:

http://europeancoursing2019.eu

Ideje:

2019. június 21-22-23. (péntek-szombat-vasárnap)

Coursing típusa:

F.C.I. Coursing Európa-bajnokság, nemzetközi CACIL coursing

Fajtabeosztás:

Június 21. péntek, kezdés 7 órakor: spanyol agár, magyar agár, Cirneco
dell’Etna, Podenco Ibicenco, fáraókutya, Podenco Canario, kis olasz agár, kis
olasz agár sprinter, whippet sprinter
Június 22. szombat, kezdés 7 órakor: afgán agár, orosz agár, skót
szarvasagár, ír farkasagár, angol agár, arab agár
Június 23. vasárnap, kezdés 7 órakor: saluki, azawakh, lengyel agár,
whippet

A szervező bizottság fenntartja a fajtabeosztás megváltoztatásának jogát a nevezési létszám függvényében.
Az összes ország csapatkapitánya értesítve lesz a végleges beosztásról legkésőbb 8 nappal a nevezési határidő után.

Állatorvosi vizsgálat:

A pénteken versenyző agaraknak: csütörtökön 14:00-től 16:30-ig.
A szombaton versenyző agaraknak: pénteken 14:00-től 16:30-ig.
A vasárnap versenyző agaraknak: szombaton 14:00-től 16:30-ig.

Állatorvosi szabályok:

Érvényes állatútlevél szükséges, amelyet be kell mutatni, továbbá kötelező
veszettség elleni oltás az előírásoknak megfelelően (legalább 21 napos).
További információ: https://vet.agri.ee/?op=body&id=390

Azonosítás:

Mikrochip vagy olvasható tetoválás.

Kontrol mérés:

Azon whippetek és kis olasz agarak, melyek nincsenek regisztrálva a CdL
adatbázisban, marmagasságát újramérik (§1.5.1 és §1.5.3.). Ezen mérések a
rendezvény CdL delegáltjának felügyeletével fognak zajlani.

CdL Sprinter Győztes:

Túlméretes kis olasz agaraknak és whippeteknek (lásd. a nemzetközi
szabályzatban: §1.4.2. 8. és 9. pontok, illetve §4.6.)
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Terep:

Természetes terep. A pályák száma: 3.

Táv:

Whippeteknek, kis olasz agaraknak és Cirneco dell’Etnának: 600-800 méter,
az összes többi agár fajtának: 800-900 méter. Kisebb eltérés a távban
megengedett (§4.12.2).

Nyúlhúzás:

Tárcsákon keresztülhúzott műnyúl.

Dopping szabályok:

Az FCI Versenyszabályzatának megfelelően (§1.10)

Felelősség:

Az FCI Versenyszabályzat 1.11 §-a szerint.

Részvétel:

Országonként és fajtánként 6 szuka és 6 kan nevezhet. Továbbá az előző évi
Európa-bajnok ezen a kontingensen felül indulhat (§4.9.).
§ 4.11: Ha egy fajtából 6-nál kevesebben indulnak, nem tarthatnak igényt az
Európa-bajnok címre. Különleges esetben az FCI-delegált, a bírókkal
megbeszélve, ez esetben is dönthet a cím kiadása mellett. Ha egy fajtából
négynél kevesebb kutya indul, a címet nem lehet kiadni. Az agarak két utolsó
versenyét diszkvalifikáció nélkül kell teljesítsék. Diszkvalifikáció a nevezési
határidő és az Eb között kizárja a részvételt.

Kvalifikáció:

A bajnokság előtti 3 pontszerző versenyen elért eredménnyel. Öt agár
kiválasztása a sorrendben elől álló, a bajnokságon részt venni szándékozó
agarakból történik, a hatodik résztvevőről a MEOESz Agárverseny
Sportbizottsága dönt(het). Az FCI Nemzetközi Versenyszabályzat 4.8.3.-as
pontja értelmében: azon kvalifikációs futamok, amelyeket az agár az 1.4.2.-es
pontban foglalt korhatár betöltése előtt teljesített, nem érvényesek.

Nevezés:

Kizárólag a nemzeti szervezetek által, az agarak teljesítményének
sorrendjében. A nevezés elfogadása csak a nevezési díj befizetése után történik.
A két tiszta verseny igazolására a licenckönyv másolatát a nevezéshez
mellékelni kell.

CACIL cím kiadása:

A CACIL cím odaítélése az FCI Versenyszabályzat §5 pontja alapján történik.
A CACIL címre jogosító kiállítási eredményt kérjük a nevezési laphoz csatolni!

Nevezési határidő:

2019. május 20. hétfő (a nevezési díj egyidejű befizetésével)

Nevezési cím:

coursingnevezes@gmail.com (vagy személyesen Gyóllai Emesénél)

Nevezési díj

35 € / agár – fizetendő készpénzben (Gyóllai Emesének) május 20-ig.
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Tartalék:

Díjak:

Azon nevezők, akik nem kerülnek be a csapatba, tartalékként is nevezhetők. A
versenyig előfordulhat sérülés, tüzelés, diszkvalifikáció, ami kizárja a
versenyben való indulást. Ekkor a tartalék lép előre. Ha nem kerül be a
csapatba és tartalékként nem kíván nevezni, akkor a nevezési lapon jelezze és a
pénzét visszakapja. Ha a nevezési lapon a verseny és a tartalék is jelölve van,
akkor úgy tekintjük, hogy ha nem fér be a legjobb hatba, akkor is nevezzük
tartalékként, de abban az esetben nem jár vissza a nevezési díj akkor sem, ha
nem jelenik meg a versenyen. Akit benevezünk, annak ki kell fizetnünk a
nevezési díját.
Piros színű Európa-bajnoki takaró a győzteseknek. Zöld színű „CdL Sprinter
Győztes” takaró a sprinter győzteseknek. Díjak a 2-6. helyezetteknek. Minden
résztvevő szuvenírt kap.

Coursing katalógus:

A katalógus kizárólag előzetes megrendeléssel vásárolható meg (határidő:
május 30.), amely a helyszínen a csapatkapitányokon keresztül lesz átvehető. A
katalógus ára: 5 €.

Kemping:

Lakókocsik, lakóautók és sátrak részére a terület biztosított. Foglalás nélkül
szabad hely nem garantált. WC-k és vízellátás biztosított. Áram nem
biztosított.
A kemping június 19. szerda 17 órától, június 24. hétfőig lesz nyitva.
Helyfoglalás: legkésőbb május 31. péntekig e-mailben:
camping@europeancoursing2019.eu (fel kell tűntetni: lakóautó, lakókocsi vagy
sátor, a jármű hosszúsága, magassága és szélessége.
Helypénz lakóautóknak, lakókocsiknak: szerdától hétfőig 60 €, sátornak 25 €,
sátor és kocsi számára 45 €, csak kocsinak 5 € / nap.

Egyéb információk:

Szájkosár minden fajtára nézve kötelező.
Piros és fehér coursing mez jelzés, számozás nélkül (§ 1.2 és §3.5.1 §7.2).
A bandázs nem lehet nemzeti színű, nem lehet rajta jelzés és világos színű.
A kutyákat pórázon kell tartani és fel kell utánuk takarítani.
Ezen szabályok megsértése esetén 50 € bírságot kell fizetni.
Elsősegély rendelkezésre áll a helyszínen.
Ha a bajnokságot vis maior miatt le kell mondani, a szervező nem vállal
felelősséget a versenyeztetők vagy a csapatoknak okozott költségek
megtérítéséért.
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Program:
Június 20. csütörtök:
13:00 - 14:00
14:00 - 16:30
17:00
18:00
19:00

Kontrol mérés kis olasz agaraknak, kis olasz agár sprintereknek és whippet sprintereknek
Regisztráció és állatorvosi vizsgálat a pénteken versenyző agaraknak
Csapatkapitányi megbeszélés
Bírói megbeszélés
Megnyitó ceremónia

Június 21. péntek:
6:30 - 7:00
7:00
11:00 - 12:30
13:00
14:00 - 16:30
18:30
19:00 - 20:00
20:00

Technikai futamok
Verseny kezdete, első futam
Állatorvosi vizsgálat a 2 évnél fiatalabb és 6 évnél idősebb agaraknak
Második futam kezdete
Regisztráció és állatorvosi vizsgálat a szombaton versenyző agaraknak
Bírói megbeszélés
Díjátadó ceremónia
Csapatkapitányi megbeszélés

Június 22. szombat:
6:30 - 7:00
Technikai futamok
7:00
Verseny kezdete, első futam
11:00 - 12:30 Állatorvosi vizsgálat a 2 évnél fiatalabb és 6 évnél idősebb agaraknak
13:00
Második futam kezdete
13:00 - 14:00 Kontrol mérés whippeteknek
14:00 - 16:30 Regisztráció és állatorvosi vizsgálat a vasárnap versenyző agaraknak
18:30
Bírói megbeszélés
19:00 - 20:00 Díjátadó ceremónia
20:00
Csapatkapitányi megbeszélés
Június 23. vasárnap:
6:30 - 7:00
7:00
11:00 - 12:30
13:00
18:00
19:00 - 20:00
20:00

Technikai futamok
Verseny kezdete, első futam
Állatorvosi vizsgálat a 2 évnél fiatalabb és 6 évnél idősebb agaraknak
Második futam kezdete
Csapatkapitányi megbeszélés
Díjátadó ceremónia
Záró ceremónia
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FCI Coursing Európa-bajnokság 2019 – Jõulumäe, Észtország
NEVEZÉSI LAP

Agár neve:
Fajtája:
Neme:
Születési ideje:
Törzskönyvi száma:
Licenckönyv száma:
Chip száma:
Tartalék is lehet?

igen – nem

CACIL címért konkurál?

igen – nem

Tulajdonos(ok) neve:
Címe:
Telefonszám:
E-mail cím:
A nevezési laphoz mellékelni kell:
- a származási igazolás hátoldalát (a tulajdonviszony igazolására)
-

a licenckönyv másolatát (a két utolsó tiszta verseny igazolására)

egy felnőtt osztályban szerzett, CACIB kiállításon elért legalább „nagyon jó“ eredmény
(bírálati lap) másolatát (amennyiben konkurál a CACIL címért)

Nevezési cím: coursingnevezes@gmail.com
Nevezési határidő: 2019. május 20. hétfő éjfél - a nevezési díj egyidejű befizetésével

