Dostihové Mistrovství Evropy 2019
Informace pro účastníky z ČR
6. - 8.9. 2019 - Gelsenkirchen - Německo
http://www.fci-em.de
Rozhodčí:

V případě zájmu o funkci rozhodčího na ME se přihlaste Dostihové
a c oursingové komisi. Konečný výběr rozhodčích však provádí
pořadatel.

Vedoucí ekipy: Vít Černý
Nominační dostihy:

6.4.2019
11.5.2019
8.6.2019
30.6. 2019
14.7.2019
20.7.2019

- Kolín, Interbohemia SOFA DOG WEAR
– Mladá Boleslav, Pojizeské derby
– Mladá Boleslav, Velká cena MB
– Lednice, Lednický zajíc
– Kolín, Krása a výkon
– Lednice, Lednický pohár

Příjem přihlášek:
dack@cmku.cz (do předmětu uveďte “Přihláška na dostihové ME”)
Přihlášky lze posílat pouze přes zemský svaz. Individuální přihlášky nebudou akceptovány.
Platbu lze uskutečnit pouze na níže uvedený účet v české měně.

Uzávěrka přihlášek: 29.7.2019
Startovné:
Splatnost:
Pokyny k platbě:

35,-EURO/pes (CZK - bude doplněno dle aktuálního kurzu po zveřejnění nominací
31.7.2019);
5.8.2019
č. účtu: bude sděleno po zveřejnění nominací!
variabilní symbol: 777

Poznámka:
Věnujte pozornost:
bodu 4.17 Národního dostihového a coursingového řádu:
“Potřebné výsledky k účasti na MS, ME:
✓ Dva nutné závody bez diskvalifikace k účasti na mistrovství v dostizích musí pes splnit na
dostizích, k účasti na mistrovství v coursingu, je musí splnit na coursingu.
✓ Oba závody pes musí splnit ve lhůtě 12 měsíců před datem uzávěrky podání přihlášek
národní organizace. V odůvodněných případech může DaCK udělit výjimku.“
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:
Ubytování si každý účastník zajišťuje individuálně. Informace k možnému ubytování zde:
Hotely: http://www.fci-em.de/index.php/infos/hotels-en
Kemp: k dispozici soc. zařízení, sprchy a elektřina. Občerstvení zajištěno
Poplatek za obytné auto, caravan, auto + stan: 15,- euro/den (max. 50,-euro)
Rezervace: http://www.fci-em.de/index.php/camping
Vyhrazené parkovací místo je garantováno pouze po předchozí platbě. Po vyplnění rezervačního
formuláře (viz odkaz výše) obdržíte e-mail s údaji o platbě. Camp je třeba uhradit do 19.8.2019!!
Kemp bude otevřen od úterý 3.9.2019!
Otázky týkající se kempu: camping@wrv-westfalen-ruhr.de
Psi musí být po celou dobu na vodítku. Udržujte místo čisté.

Informativní překlad propozic:
Oficiální stránky ME:
Pravidla:

http://www.fci-em.de
FCI Mezinárodní dostihový a coursingový řád, všechna plemena musí mít náhubek.

Místo:
Vedoucí coursingu:

„Emscherbruch“, Wiedehopfstraße 197, 45892 Gelsenkirchen-Resse,
Tobias Sicking, Sarnsbankstr. 10, 44793 Bochum,
Tel.: (+49) 234 / 54467570, Email: rennleiter@wrv-westfalen-ruhr.de
Mr. Henk Hendricks (B)

FCI delegát:
Rozdělení plemen:
pátek 6.9. (start 9:00) :

Azavak, Barzoj, Polský chrt, Deerhound, Španělský galgo, Irký vlkodav,
Italký chrtík (klasik I sprinter), Faraonský pes, Sicilský chrt, Ibizský
podenko a Kanárský podenko

sobota 7.9. (start v 9:00):

Afgánský chrt, Saluki, Sloughi, Vipet - sprinter

neděle 8.9. (start v 9:00): Maďarský chrt, Greyhound, Vipet
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 den před závodem daného plemene:

čtvrtek 5.9. (15 – 17:00) pro psy závodící v pátek
pátek 6.9. (15 min. po posledním finálovém běhu – 19:00) pro psy závodící v sobotu
sobota 7.9. (15 min. po posledním finálovém běhu – 19:00) pro psy závodící v neděli
Veterinární přejímky budou provedeny jen den před závodním dnem!
Kontrolní měření:

Po veterinární přejímce budou všichni Vipeti a Italští chrtíci, kteří nebyli
dosud kontrolně změřeni na FCI závodě, přeměřeni s tolerance 1cm.

Dostihové vzdálenosti:

355 m pro Vipety, Italské chrtíky a Sicilské chrty
480 m pro všechny ostatní plemena

Návnada:

nekonečná kolejnice

Dráha:

písečná se zavlažovacím systémem
UU – nekonečný oval s poloměrem 44 m, mírně klopené zatáčky

Časomíra:

videokamera pro všech 6 psů (Etherlynx 2000+) a záložní systém

Postup do finále:

všichni psi (kromě greyhoundů) absolvují 2 rozběhy, Greyhoundi poběží
jen 1 rozběh, 2. rozběh je volitelný. Pro účast ve finale je rozhodující lepší
čas z obou rozběhů. Psi se šesti nejlepšími časy postupují do finále.

Počet psů v reprezentaci:

max. 12 psů z každé země v plemeni a pohlaví. Vítězové z roku 2018 mohou
obhajovat svůj titul mimo kvótu. Každý přihlášený chrt musí před datem
uzávěrky dokončit poslední 2 závody bez diskvalifikace. Diskvalifikace mezi
datem uzávěrky a datem mistovství vylučuje účast.

Katalog:

je možné zakoupit při přejímce za 6,-euro

Ceny:

FCI Evropský šampion 2019 – modrá dečka a certifikát
CdL Vítěz sprinterského závodu 2019 – zelená dečka
čestné ceny pro všechny finalisty a suvenýr pro všechny účastníky

Očkování:

pro všechny zúčastněné psy je povinné očkování proti vzteklině (min. 30 dní)

Dopingové testy:

budou prováděny dle §1.10. FCI pravidel

Odpovědnost:

Dle § 1.11 FCI pravidel , ani pořadatel, ani funkcionáři nenesou odpovědnost
za nehody majitelů psů, funkcionářů nebo psů. To se rozšiřuje i na ztracené
psy. Majitel psa není odpovědný za zranění jiného psa způsobené jeho psem v
průběhu závodu. Ve všech ostatních případech je majitel psa zodpovědný za
svého psa před, během a po závodě.
Za případné zrušení akce, mimo odpovědnost pořadatele, nenese žádnou
odpovědnost.

Časový rozvrh dne:
Čtvrtek 5.9. 2019
15:00 – 17:00
17:15 – 18:00
18:00

veterinární kontrola a registrace psů startujících v pátek
kontrolní měření pro Italské chrtíky, Italské chrtíky sprintery
schůzka vedoucích týmů
Zahajovací ceremonial

Pátek 6.9. 2019
08:00 - 08:30
09:00

18:00

schůzka vedoucích týmů
začátek závodu (slavnostní vyhlášení je odloženo po finálových bězích)
15 minut po posledním vyhlášení výsledků bude veterinární kontrola
psů běžících v sobotu
kontrolní měření Vipet sprinter
schůzka vedoucích týmů
večerní slavnost

Sobota 7.9. 2019
08:00 - 08:30
09:00

18:00

schůzka vedoucích týmů
začátek závodu (slavnostní vyhlášení je odloženo po finálových bězích)
15 minut po posledním vyhlášení výsledků bude veterinární kontrola
psů běžících v neděli
kontrolní měření Vipet
schůzka vedoucích týmů
večerní slavnost

Neděle 8.9. 2019
08:00 - 08:30
09:00

schůzka vedoucích týmů
začátek závodu (slavnostní vyhlášení je odloženo po finálových bězích)
15 minut po posledním vyhlášení výsledků bude závěrečný ceremoniál

