Mistrovství Evropy 2019 - COURSING
Informace pro účastníky z ČR
20. - 23.6. 2019 - Jõulumäe- Estonsko
Rozhodčí:

V případě zájmu o funkci rozhodčího na ME se přihlaste dostihové
komisi. Konečný výběr rozhodčích však provádí pořadatel.

Vedoucí ekipy: V případě zájmu o funkci vedoucího ekipy se přihlaste dostihové komisi
Nominační coursing: 16. – 17.3.2019
23. – 24.3.2019
27. - 28.4. 2019

– Brno, Mazaný zajíc, MC
– Kačice, Jarní otvírák, CCC
– Pardubice, Gold Rabbit Trophy, Saluki klub

Příjem přihlášek:
dostihová komise – bude upřesněno, (Přihláška je v samostatné příloze).
Přihlášky lze posílat pouze přes zemský svaz. Individuální přihlášky nebudou akceptovány.
Platbu lze uskutečnit pouze na níže uvedený účet v české měně.
Uzávěrka přihlášek:

15.5.2019

Startovné:
Pokyny k platbě:

35 EUR (CZ - bude doplněno dle aktuálního kurzu); splatnost 24.5.2019
č. účtu: 2300143854 / 2010
variabilní symbol: 777

Poznámka:

Věnujte pozornost bodu 4.8 Mezinárodního dostihového a
coursingového řádu – zejména 4.8.2
Každý navržený chrt musí před datem uzávěrky podání přihlášek projít
dvěma dostihy nebo coursingy bez diskvalifikace. Pokud byl pes
diskvalifikován ze závodu v době mezi uzávěrkou podání přihlášek a
datem konání mistrovství, jeho účast je vyloučena.

Náhubek:

Je povinný pro všechna plemena.

Ubytování:

Informace k možnému ubytování zde:
http://europeancoursing2019.eu/accomodation/
Kemp: k dispozici toalety, sprchy, voda. Bez elektřiny.
Poplatek za obytné auto, caravan: 60 euro (středa-pondělí)
Poplatek za stan: 25 euro,
Poplatek za auto: 5 euro / den
Poplatek za stan + auto: 45 euro
Ubytování si každý účastník zajišťuje individuálně.
Rezervace: do 31.5.2019 na email: camping@europeancoursing2019.eu
Otevřeno od středy 19.6. 17:00
Možnost použití benzínových generátorů – v době nočního klidu 22 – 07
hod musí být vypnuté.
Psi musí být po celou dobu na vodítku. Udržujte místo čisté.

Informativní překlad propozic:
Oficiální stránky ME:
Pravidla:

http://europeancoursing2019.eu
FCI Mezinárodní dostihový a coursingový řád

Místo:

Jõulumäe Tervisespordikeskus
Leina küla, Tahkuranna, 86504 Pärnu maakond, Estonia
Ukazatele budou navádět z hlavní cesty Riga-Tallin přímo na místo.
Iren Naarits
Joe Statti
Liina Vaher
info@europeancoursing2019.eu

Vedoucí coursingu:
FCI delegát:
Sekretář:
Základní informace:

Zdravotnická záchranná služba:

112; zdravotníci k dispozici během konání akce v Jõulumäe

Rozdělení plemen:
21.6. pátek (start 7:00) : španělský galgo, maďarský chrt, cirneco dell´Etna, ibizský podengo,
faraónský pes, kanárský podengo, italský chrtík, italský chrtík sprinter, whippet sprinter

22.6. sobota (start v 7:00): Afgánský, chrt, barzoj, deerhound, irský vlkodav, sloughi, greyhound
23.6. neděle (start v 7:00): Saluki, azavak, polský chrt, whippet
Plemena mohou být přesunuta v rámci dnů, dle počtu přihlášených. Vedoucí ekipy bude
informován ohledně změny nejpozději 8 dní po uzávěrce.
Veterinární přejímka:
Odčervení:

veterinární kontrola proběhne den před závodem daného
plemene viz časový harmonogram dne
Veterináři budou přítomni na místě po celou dobu konání akce.
možnost odčervení před odjezdem, místo a čas bude zveřejněno
později před závodem.

Sprchy:

Sprchy jsou k dispozici na několika místech;
psi musí být po celou dobu na vodítku; prosím uklízejte po svých
psech (sáčky budou k dispozici) – nedodržení opatření pod
pokutou 50 euro

Terén:

přírodní terén, travnatá louka, 3 tratě;
konečný naviják vedený přes kladky
autobus převážející majitele se psy mezi Jõulumäe center a tratí k
zajištění rychlému přesunu závodníků za každého počasí.
Z každé země může startovat nejvíce 6 psů a 6 fen v plemeni a
pohlaví (+ loňský Mistr Evropy může obhájit titul a být přihlášen
nad rámec povolených jedinců).

Účast:

Kontrolní měření:

vipeti a italští chrtíci, kteří nejsou uvedeni v CdL databázi budou
přeměřeni dle §1.5.1 - §1.5.3. za kontroly CdL delegáta.

Občerstvení:

snídaně, oběd, večeře budou servírovány v Jõulumäe center;
všechna jídla musí být objednána přes:
camping@europeancoursing2019.eu

Časový rozvrh dne:
Čtvrtek 20. 6. 2019

12:00 – 16:00
14:00 – 16:30
17:00
18:00
19:00

Pátek 21. 6. 2019
06:30 - 07:00
07:00
11:00 - 12:30
13:00
14:00 - 16:30
18:30
19:00 - 20:00
20:00

Sobota 22. 6. 2019

06:30 - 07:00
07:00
11:00 - 12:30
13:00
12:00 - 16:00
14:00 - 16:30
18:30
19:00 - 20:00
20:00

kontrolní měření pro plemeno IG, IG sprinter, WH sprinter
veterinární kontrola a registrace psů startujících v pátek
schůzka vedoucích týmů
schůzka rozhodčích posuzujících v pátek
Slavnostní otevření mistrovství

zkušební běhy
začátek prvního kola
veterinární kontrola psů do 2 let a nad 6 let věku
start druhého kola
veterinární kontrola a registrace psů startujících v sobotu
schůzka rozhodčích posuzujících v sobotu
vyhlášení výsledků a předání cen vítězům
schůzka vedoucích týmů

zkušební běhy
začátek prvního kola
veterinární kontrola psů do 2 let a nad 6 let věku
start druhého kola
kontrolní měření vipetů
veterinární kontrola a registrace psů startujících v neděli
schůzka rozhodčích posuzujících v neděli
vyhlášení výsledků a předání cen vítězům
schůzka vedoucích týmů

Neděle 23. 6. 2019
06:30 - 07:00
07:00
11:00 - 12:30
13:00
18:00
19:00 - 20:00
20:00

zkušební běhy
začátek prvního kola
veterinární kontrola psů do 2 let a nad 6 let věku
start druhého kola
schůzka vedoucích týmů
Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům
závěrečný ceremoniál

