Mistrovství Evropy 2018 - COURSING
Informace pro účastníky z ČR
22. - 24.6. 2018 - Nørresundby - Dánsko
Rozhodčí:

V případě zájmu o funkci rozhodčího na ME se přihlaste na e-mail:
jana@ceskypes.cz. Konečný výběr rozhodčích však provádí pořadatel.

Vedoucí ekipy: V případě zájmu o funkci vedoucího ekipy se přihlaste na e-mail:
jana@ceskypes.cz.
Nominační coursing: 24. – 25.3.2018
31.3. – 1.4.2018
28. 4. 2018

– Kolesa, Jarní otvírák
– Brno, Mazaný zajíc
– Pardubice, Mistrovství ČR

Příjem přihlášek:
Jana Jehličková, e-mail: jana@ceskypes.cz
Doručení přihlášky bude potvrzeno, pokud se tak nestane, piště na výše uvedený kontakt.
(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:

18. 5. 2018

Startovné:
Pokyny k platbě:

35 EUR (CZ - bude doplněno dle aktuálního kurzu); splatné 25.5.2018
č. účtu: 2300143854 / 2010
variabilní symbol: 777
platba v hotovosti není možná

Poznámka:

Věnujte pozornost bodu 4.7.2. Mezinárodního dostihového a
coursingového řádu
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.

Kemp:

Informace k možnému ubytování zde:
http://coursing2018.eu/home/information-en/accomodation.html
K dispozici toalety, voda, přístup k sprchám. Bez elektřiny.
Kemp je otevřen od 20.6.2018 13:00 do pondělí 25.6.2018 12:00
Rezervace nejpozději 31.5.2018 18:00
Poplatek za obytné auto, karavan, stan včetně auta - 45 euro (středa pondělí při rezervaci a platbě předem; 60 euro při platbě na místě.
Ubytování si každý účastník zajišťuje individuálně.

Informativní překlad propozic:
Pořadatel:

Dánský chovatelský klub - Myndeklubben, záštita FCI

Oficiální stránky ME:

http://coursing2018.eu/index.html

Pravidla:

FCI Mezinárodní dostihový a coursingový řád

Místo:

Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby, Danmark.
57°04'54.2"N
9°54'17.9"E
Lars Johansen
Maria Stenberg, Finland

Vedoucí coursingu:
FCI delegáti:
Rozdělení plemen:

22. 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
23. 6. sobota (start v 7:00)
Afgánský chrt, barzoj, deerhound, irský vlkodav, sloughi,
greyhound
19. 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:

veterinární kontrola proběhne pouze den před závodem daného
plemene a to mezi 14:00 a 16:30 hodin

Veterinární podmínky:

Pet pas, čip nebo čitelné tetování, platné očkování proti vzteklině
(vakcinace nejpozději 21 dní před vstupem do Dánska).
Další informace ohledně národních nařízení dovozu a vakcinace
psů:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travel
ling_with_pe t_animals/Pages/default.aspx
V souladu s dánskou legislativou je kupírování ocasu, uší a
odstranění paspárků z kosmetických důvodů zakázáno:
https://www.dkk.dk/english/dog-shows/c/before-you-enter

Délka tratě:

600 – 800 metrů pro plemeno whippet a italský chrtík, sicil. chrt
800 – 1000 metrů všechna ostatní plemena
Malé rozdíly zmíněných délek jsou v toleranci (§4.12.2)

Terén:

přírodní terén s několika stromy

Účast:

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).

Kontrolní měření:

vipeti a italští chrtíci, kteří nejsou uvedeni v CdL databázi budou
přeměřeni dle §1.5.1 and §1.5.3. za kontroly CdL delegáta.
Bude zadáván titul „CdL Sprinter Winner“. Titul je určený pro
whippety a italské chrtíky zařazené do národní třídy (sprinter).

Dopingová kontrola:

Dopingová kontrola bude vykonaná dle pravidel FCI §1.10.

Katalog:

Katalog je možné zakoupit pouze předem za 8 euro pro na
všechny 3 dny, před 31.5.2018

Ceny:

FCI Mistr Evropy v coursingu: červená dečka, medaile
Finalisti na 2. – 6. místě: účastnická cena
CdL Sprinter Winner: zelená dečka, medaile
Finalisti na 2. – 6. místě: účastnická cena
Všichni účastníci suvenýr.

Doplňující informace:

košík povinný pro všechna plemena
červená/bílá dečka bez jakýchkoliv znaků (§1.2 a §3.5.1 §7.2)
vlajky země, signální či pestře barevné tejpovací pásky na nohou
psů nejsou povoleny
psi musí být na vodítku, prosím uklízejte po svých psech
porušení těchto pravidel bude pokutováno částkou 50 euro
první pomoc bude k dispozici
Při zrušení mistrovství z důvodu vyšší moci, není organizátor
zodpovědný za vrácení prostředků použitých na vzniklé náklady.

Časový rozvrh dne:
Čtvrtek 21. 6. 2018
13:00 – 14:00
14:00 – 16:30
17:00
18:00
19:00

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

Pátek 22. 6. 2018
06:30 - 07:00
07:00
11:00 - 12:30
13:00
14:00 - 16:30
18:30
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
veterinární kontrola a registrace psů startujících v sobotu
schůzka rozhodčích posuzujících v sobotu
vyhlášení výsledků a předání cen vítězům
schůzka vedoucích týmů

Sobota 23. 6. 2018
06:30 - 07:00
07:00
11:00 - 12:30
13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:30
18:30
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
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 24. 6. 2018
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

