Dostihové Mistrovství Evropy 2021
Informace pro účastníky z ČR
1.-2.9. a 4.-5.9. 2021 - Münster - Německo
https://www.wrv-muenster.de/veranstaltungen.html
Rozhodčí:

V případě zájmu o funkci rozhodčího na ME se přihlaste Dostihové a
coursingové komisi nejpozději do data uzávěrky přihlášek psů. Konečný výběr
rozhodčích však provádí pořadatel.

Vedoucí ekipy: Vít Černý
Nominační dostihy:

29.5.2021
5.6.2021
19.6.2021
27.6.2021

- Lednice, Lednický pohár
- Mladá Boleslav, Velká cena MB
- Kolín, DG DOG GEAR RACE OF CHAMPIONS
- Lednice, Lednický zajíc

Příjem přihlášek:
dack@cmku.cz (do předmětu uveďte “Přihláška na dostihové ME”)
Přihlášky lze posílat pouze přes Dostihovou a coursingovou komisi ČMKU. Individuální
přihlášky pořadateli nebudou akceptovány. Platbu lze uskutečnit pouze v české měně na
účet, který bude zveřejněn po konečné nominaci.

Uzávěrka přihlášek: 5.7.2021
Kvalifikační období pro psy, kteří budou mít v termínu uzávěrky (5.7.) pouze 1 výsledek ve své licenční
knížce, se prodlouží do 18.8.2021 (tzn. do 18.8.2021 jsou tito účastníci povinni doložit na mail
dack@cmku.cz výsledek/umístění z dalšího absolvovaného dostihu).

Startovné: 60,-EURO/pes (CZK - bude doplněno dle aktuálního kurzu po zveřejnění nominací
8.7.2021);
Pokud bude muset být ME 2021 zrušeno kvůli aktuální situaci COVID-19, bude část
startovného ve výši 25,-EURO nevratná.

Splatnost:

14.7.2021

Pokyny k platbě:

č. účtu a VS: bude sděleno po zveřejnění nominací!

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.
Košík:

je povinný pro všechna plemena.

Ubytování:
Ubytování si každý účastník zajišťuje individuálně. Informace k možnému ubytování jsou uvedeny
na webu organizátora: http://www.fci-em-2021.de
Kemp: k dispozici budou místa pro obytné automobily, karavany, stany. Bez rezervace není místo jisté.
V kempu je soc. zařízení (toalety, přívod vody), el. bude k dispozici také.
Zvláštní upozornění na omezení CORONA:
Mistrovství Evropy bude rozděleno do dvou etap:
1. “etapa” – plemena závodící ve dnech 1.-2.9.2021:
Kemp bude otevřen od pondělí 30.8.2021 do čtvrtka 2.9.2021 pro všechny účastníky 1. etapy (psi, kteří
běží 1. a 2. 9.2021)
Všichni účastníci musí opustit kemp do pátku 3.9. do 9:00
2. “etapa” – plemena závodící ve dnech 4.-5.9.2021:
Kemp bude otevřen od pátku 3.9.2021 do pondělí 6.9.2021 pro všechny účastníky 2. etapy (psi, kteří
běží 4. a 5. 9. 2021)
Rezervace kempu je nutná nejpozději do 1.8.2021!! Pamatujte: bez rezervace nemáte místo!!
Pokud potřebujete místo na obě etapy, musíte si je rezervovat a zaplatit obě.
Paušální poplatek za obytné auto, karavan, auto + stan: 40,- euro/1 místo

Paušální poplatek za místo nad 8m (pro velké obytné automobily): 50,- euro/1 místo
Rezervace: http://www.fci-em-2021.de
Vyhrazené parkovací místo je garantováno pouze po předchozí rezervaci a platbě.

Informativní překlad propozic:
Oficiální stránky ME:
Typ dostihu:
Organizace:
Organizátor:

Pravidla:

Místo:
Vedoucí dostihu:
FCI delegát:

https://www.wrv-muenster.de/veranstaltungen.html
Dostihové mistrovství Evropy F.C.I s udělováním CACIL
FCI – Federation Cynologique Internationale
Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH),
Deutscher Windhundzucht- und Rennverband e.V. (DWZVR)
Beim Windhundrennverein Münster e.V. 1980
FCI Mezinárodní dostihový a coursingový řád platný od 1.5.2018 (dále jen “FCI
MDCŘ”) a výjimečná opatření CoVid-19, o kterých rozhodla komise FCI pro
dostihy chrtů:
- termín mistrovství
- časová osa (např. vstupní termíny)
- platební postup
- vítězové mistrovství v roce 2019 mohou obhájit svůj titul a budou přihlášeni
mimo maximálně povolený počet účastníků.
- prodloužení kvalifikačního období
WRV Münster e.V. 1980, Alberdingweg 171, 48161 Münster
Ralf Borgschulte, Sirksfeld 17, d-48653 Coesfeld
Tel.: (+49) 2541/9709849, Email: sport@wrv-muenster.de
Mr. Andreas Huschka (A)

Rozdělení plemen:
středa 1.9. (start 9:00):

Azavak, Sicilský chrt, Ibizský podenko, Faraonský pes, Kanárský
podenko, Italký chrtík (klasik I sprinter), Irský vlkodav, Deerhound,
Polský chrt

čtvrtek 2.9. (start v 9:00):

Afgánský chrt, Barzoj, Sloughi, Saluki

sobota 4.9. (start v 9:00):

Španělský galgo, Maďarský chrt, Whippet – sprinter

neděle 5.9. (start v 9:00):

Greyhound, Whippet - klasik

Plemena mohou být přesunuta v rámci dnů, dle počtu přihlášených. Vedoucí ekipy bude
informován ohledně změny nejpozději 7 dní po uzávěrce.

Veterinární přejímka:

veterinární kontrola proběhne den před závodem daného plemene:

úterý 31.8 (16-19:00) pouze pro psy závodící ve středu
středa 1.9 (15 min. po posledním finálovém běhu – 19:00) pouze pro psy závodící ve čtvrtek
pátek 3.9. (16-19:00) pro psy závodící v sobotu
sobota 4.9. (15 min. po posledním finálovém běhu – 19:00) pro psy závodící v neděli
K přejímce je nutný platný očkovací pas EU, který musí být předložen při každé veterinární kontrole.
Povinné je pouze očkování proti vzteklině, které bylo aplikováno nejméně 21 dní před příjezdem do
Německa. Platnost očkování proti vzteklině se rovná datu exspirace v očkovacím pasu.
Identifikace psa:

pes musí mít čitelný mikročip nebo čitelné tetování

Kontrolní měření:

Whippeti a Italští chrtíci, kteří nejsou registrováni v databázi CdL s
kontrolním měřením na titulovém závodě FCI, budou kontrolně
přeměřeni (předpisy FCI MDCŘ čl 1.5.1 a 1.5.3). Na tato kontrolní
měření bude dohlížet delegát FCI této akce.

CDL Vítěz sprinter:

titul pro kategorie sprinter u italských chrtíků a whippetů. Viz FCI
MDCŘ čl. 1.4.2. body 8. a 9. pro výškové limity a čl. 4.6 Tituly
udělované na sprinterských závodech

Dostihové vzdálenosti:

350 m pro whippety, Italské chrtíky a Sicilské chrty
480 m pro všechna ostatní plemena (FCI MDCŘ čl. 4.12.1)

Návnada a dráha:

nekonečná kolejnice, systém elektrické návnady, písková dráha
se zavlažovacím systémem,
UU – nekonečný oval s poloměrem 43 m, mírně klopené zatáčky
videokamera pro měření časů všech 6 psů (Etherlynx 2000+) a
záložní systém

Časomíra:

Doping:

dopingové testy budou prováděny v souladu s předpisy FCI

Odpovědnost:

dle FCI MDCŘ čl. 1.11

Účast:

- maximálně 12 psů na zemi, plemeno a pohlaví.
- pokud je na začátku mistrovství FCI šest jedinců v pohlaví a plemeni, může být
jeden titul udělen vítězi kategorie psů a další vítězi kategorie fen. Pokud se účastní
méně než šest jedinců obou pohlaví, musí psi a feny soutěžit společně a bude udělen
pouze jeden titul (FCI MDCŘ, čl. 4.11).
- pokud bude na startu méně než šest psů a fen jakéhokoli plemene, nebude udělen
žádný titul. Přesto může delegát FCI společně s jury rozhodnout o udělení titulu,
pokud to okolnosti vyžadují. Vyhlášené ceny budou uděleny (FCI MDCŘ, čl. 4.11).
- pokud budou na startu méně než čtyři jedinci, toto konkrétní plemeno se nemůže
zúčastnit mistrovství FCI (FCI MDCŘ, čl. 4.11).
- diskvalifikace mezi datem uzávěrky přihlášek a datem mistrovství vylučuje účastníka
z účasti.
Kvalifikační období pro soutěžící psy, kteří mají v přihlašovacím termínu pouze 1
výsledek ve své licenční knize, se prodlužuje z termínu uzávěrky přihlášek do dvou
týdnů před začátkem akce (18.08.2021).

Postup do finále: Psi, kteří se kvalifikují do finále, jsou vybíráni na základě časů zaznamenaných v
rozbězích. Všichni psi (kromě Greyhoundů) absolvují 2 rozběhy, Greyhoundi poběží
jen 1 rozběh, 2. rozběh je volitelný. Pro účast ve finále je rozhodující lepší čas z obou
rozběhů. Psi se šesti nejlepšími časy postupují do finále
Přidělení CACIL:

CACIL bude udělen v souladu s FCI MDCŘ čl. 5. Pokud národní organizace v
registračním formuláři uvede, že pes má nárok na CACIL, je to přijato jako důkaz.

Ceny:

FCI Evropský šampion 2021 – bílá dečka
CdL Vítěz sprinterského závodu 2021 – zelená dečka
- ceny pro všechny finalisty (2.-6. místo)
- suvenýr pro všechny účastníky

Katalog:

je možné zakoupit při přejímce za 7,-euro

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.

Zejména v případě zrušení akce na základě aktuálních nařízení spojených s COVID19 v Německu, Severním Porýní-Vestfálsku nebo okresu Steinfurt. V takovém
případě bude národním organizacím po termínu uzávěrky přihlášek 19. července
2021 proplaceno zpět pouze 35,- euro ze startovného. S odeslanými přihláškami
národní organizace tento postup akceptují.
Dodatečné
informace:

Psi musí být po celou dobu konání akce na vodítku. Uklízejte prosím po svém psovi
(k dispozici sáčky na extrementy).
Pokud bude muset být mistrovství zrušeno z důvodu vyšší moci, organizátor není
odpovědný za náhradu nákladů.

Časový harmonogram:

Úterý 31.8. 2021
16:00 – 19:00
18:00
19:30

veterinární kontrola a registrace psů startujících ve středu
kontrolní měření pro Italské chrtíky, Italské chrtíky sprintery
schůzka vedoucích týmů
Zahajovací ceremoniál pro účastníky 1.-2.9.2021

Středa 1.9. 2021
08:00
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 ve čtvrtek
schůzka vedoucích týmů

Čtvrtek 2.9. 2021
08:00
09:00

schůzka vedoucích týmů
začátek závodu (slavnostní vyhlášení je odloženo po finálových bězích)

18:00

schůzka vedoucích týmů
večerní slavnost

Pátek 3.9. 2021
Do 9:00 musí všichni účastníci 1.-2.9. opustit kemp!
16:00 – 19:00
veterinární kontrola a registrace psů startujících v sobotu
kontrolní měření Whippet sprinter
18:00
schůzka vedoucích týmů
19:30
Zahajovací ceremoniál pro účastníky 4.-5.9.2021

Sobota 4.9. 2021
08:00
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 Whippet
schůzka vedoucích týmů

Neděle 5.9. 2021
08:00
09:00

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

