Coursingové Mistrovství Evropy 2021
Informace pro účastníky z ČR
21.-24.10. 2021 – Ronostrand, Een, Nizozemí
https://coursing.nl/ecc2021/
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:

Zbyšek Hrubec

Nominační závody:

5.-6.7.2021
31.7.-1.8.2021
3.8.2021

- Natureca Cup - Křeč (NCC)
- Velký dobrý závod – Velká Dobrá (CCC)
- Moravský pohár - Slušovice (MC)

Příjem přihlášek:
dack@cmku.cz (do předmětu uveďte “Coursingové ME 2021”)
Přihlášky lze posílat pouze přes Dostihovou a coursingovou komisi ČMKU. Individuální přihlášky
nebudou pořadatelem akceptovány. Platbu lze uskutečnit pouze v české měně na účet, který
bude zveřejněn po konečné nominaci.

Uzávěrka přihlášek: 9.8.2021
Kvalifikační období pro soutěžící psy, kteří mají v přihlašovacím termínu pouze 1 výsledek ve své licenční
knížce, se prodlužuje z termínu uzávěrky přihlášek do dvou týdnů před začátkem akce - tzn. do 7.10.2021
jsou tito účastníci povinni doložit na mail dack@cmku.cz výsledek/umístění z dalšího absolvovaného
coursingu).

Startovné: 60,-EUR (částka v CZK a číslo účtu bude sdělena po zveřejnění nominací
11.8.2021)
Pokud bude muset být ME 2021 zrušeno kvůli aktuální situaci COVID-19, bude část
startovného ve výši 35,-EURO nevratná.

Uzávěrka pro platbu: 16.8.2021

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.
Ubytování:
Ubytování si každý účastník zajišťuje individuálně. Informace k možnému ubytování zde:
https://www.visitdrenthe.com/locations
Kemp: Ronostrand (https://www.ronostrand.nl) - všechna místa v kempu budou zahrnovat elektřinu,
používání toalet a sprch, bezplatné Wi-Fi (pokud bude na dosah)
Paušální poplatek za obytné auto, caravan, auto + stan: 25,- euro/1 místo/noc
Rezervace kempu pro ME zde: https://coursing.nl/ecc2021/camping_reservation/
V závislosti na dostupnosti je možné rezervovat místo pro kempování s vlastním sociálním
zařízením. Tato místa jsou omezená a mimo oblasti určené pro jednotlivé země.
Dodatečné náklady na toto luxusní místo budou 15,-eur za noc. Nelze provést rezervaci
těchto extra luxusních míst pomocí níže uvedeného obecného odkazu. Tato místa je třeba
rezervovat přímo u Ronostrand ((https://www.ronostrand.nl).

Informativní překlad propozic:
Oficiální stránky ME:
Pořadatel:

https://coursing.nl/ecc2021/
Raad van Beheer, The Netherlands - Windhondenvereniging Coursing
Nienoord Leek (WvCNL) in collaboration with Commissie voor de
Windhondenrensport (CvW)

Pravidla:

FCI Mezinárodní dostihový a coursingový řád platný od 1.5.2018 (dále jen
“FCI MDCŘ”)
a Výjimečná opatření COVID-19, o kterých rozhodla CSS:
- Termíny mistrovství
- Časová osa (např. vstupní termíny)
- Na ECC 2021 budou tři místo pěti soudců na jedno pole
- Platební postup
- Vítězové mistrovství 2019 mohou obhájit svůj titul a být přihlášeni
navíc k maximálním povoleným účastníkům
- Prodloužené kvalifikační období

Místo:

Camping Ronostrand, Amerika 16, 9342 TC Een, (The Netherlands)
Google mapy: https://goo.gl/maps/CUpbPRiEkaqUSwPq9
GPS souřadnice: 53.099740, 6.372430

Vedoucí coursingu: Chris Bekker
FCI delegát:

Willem Bergaut (Belgie)

Rozdělení plemen:
čtvrtek 21.10. (start 9:00): Greyhound, Irský vlkodav, Sicilský chrt, Faraonský pes, Kanárský
podenko, Ibizský podenko, Whippet – sprinter, Italský chrtík – sprinter
pátek 22.10. (start 9:00):

Polský chrt, Španělský galgo, Maďarský chrt, Saluki, Sloughi

sobota 23.10. (start v 9:00): Italský chrtík – klasik, Whippet – klasik
neděle 24.10. (start v 9:00): Afgánský chrt, Azavak, Barzoj, Deerhound
Plemena mohou být přesunuta v rámci dnů, dle počtu přihlášených. Vedoucí ekipy bude
informován ohledně změny nejpozději 8 dní po uzávěrce.
Veterinární přejímka:

středa 20.10. (13 – 16:00) pro psy závodící v čtvrtek
čtvrtek 21.10. (14 – 17:00) pro psy závodící v pátek
pátek 22.10. (14 – 17:00) pro psy závodící v sobotu
sobota 23.10. (14 – 17:00) pro psy závodící v neděli

Veterinární požadavky:

K přejímce je nutný platný očkovací pas EU, který musí být předložen při
každé veterinární kontrole. Povinné je pouze očkování proti vzteklině,
které se aplikuje nejméně 21 dní před příjezdem do Nizozemí. Platnost
očkování proti vzteklině se rovná datu exspirace v očkovacím pasu.

Identifikace:

psi musí mít mikročip nebo čitelné tetovací číslo

Kontrolní měření:

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

CdL Sprinter Winner:

pro sprintery Italských chrtíků a Whippetů (viz FCI MDCŘ čl. 1.4.2. čl. 8 a 9.
o maximální povolené výšce a čl. 4.6. tituly na sprinterských závodech

Vzdálenosti:

Sicilský chrt, Italský chrtík a Whippet 600 - 800 m,
pro ostatní plemena 800 - 1000 m.
Jsou tolerovány male odchylky vzdáleností (FCI MDCŘ čl. 4.12.2.)

Terén:

2 dráhy na písku (pláž Ronostrand), 1 dráha na trávě - velká rovinatá louka

Typ návnady:

návnada tažená přes kladky

Dopingové testy:
Odpovědnost:

dopingové testy budou provedeny v souladu s FCI MDCŘ čl. 1.10.
dle řádu FCI MDCŘ čl. 1.11.

Účast:

- maximálně 6 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 (7.10.2021).

Udělení 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 2020 – červená dečka a certifikát
CdL Vítěz sprinterského závodu 2020 – zelená dečka
čestné ceny pro všechny finalisty (2.-6. místo) a suvenýr pro všechny
účastníky

Katalog:

bude možné zakoupit na místě

Další informace:

-

použití košíků je povinné pro všechna plemena.
červené a bílé dečky jsou povinné; text, znaky nebo jiné atributy, které lze

-

použít k identifikaci, nejsou na dečkách povoleny.
vlajky zemí nebo signální/jasné barvy na bandážích nohou psů nejsou
povoleny.
psi musí být neustále drženi na vodítku.
Uklízejte prosím po svém psovi! Porušení těchto pravidel bude mít za
následek pokutu 20,- EUR. Zdroje první pomoci budou k dispozici na místě.
Za případné zrušení akce, nad rámec odpovědnosti pořadatele, nepřebírá
pořadatel žádnou odpovědnost.

-

Denní harmonogram:
Středa 20.10.2021
13:00 – 16:00
13:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 - 17:00
od 17:00

veterinární kontrola a registrace psů (podle zemí) startujících ve čtvrtek
kontrolní měření pro Italské chrtíky sprintery a Whippety sprintery
meeting vedoucích týmů
meeting rozhodčích posuzujících ve čtvrtek
zahajovací ceremoniál

Čtvrtek 21.10.2021
8:30 - 9:00
9:00
9:00 – 12:30
13:30
14:00 – 17:00
17:00 - 17:30
18:30 – 19:30
19:30

technické běhy
zahájení 1. kola
veterinární kontrola psů mladších 2 let a starších 6 let, každý pes se musí
dostavit na veterinární kontrolu v rozmezí 30-90 min. po jeho běhu
zahájení 2. kola
veterinární kontrola a registrace psů (podle zemí) startujících v pátek
meeting rozhodčích posuzujících v pátek
slavnostní předání cen
meeting vedoucích týmů

Pátek 22.10.2021
8:30 - 9:00
9:00
11:00 – 12:30
13:30
14:00 – 17:00
14:30 – 17:00
17:00 - 17:30
18:30 – 19:30
19:30

technické běhy
zahájení 1. kola
veterinární kontrola psů mladších 2 let a starších 6 let, každý pes se musí
dostavit na veterinární kontrolu v rozmezí 30-90 min. po jeho běhu
zahájení 2. kola
veterinární kontrola a registrace psů (podle zemí) startujících v sobotu
kontrolní měření pro Italské chrtíky a Whippety
meeting rozhodčích posuzujících v sobotu
slavnostní předání cen
meeting vedoucích týmů

Sobota 23.10.2021
8:30 - 9:00
9:00
11:00 – 12:30
13:30
14:00 – 17:00
17:00 - 17:30
18:30 – 19:30
19:30

technické běhy
zahájení 1. kola
veterinární kontrola psů mladších 2 let a starších 6 let, každý pes se musí
dostavit na veterinární kontrolu v rozmezí 30-90 min. po jeho běhu
zahájení 2. kola
veterinární kontrola a registrace psů (podle zemí) startujících v neděli
meeting rozhodčích posuzujících v neděli
slavnostní předání cen
meeting vedoucích týmů

Neděle 24.10.2021
8:30 - 9:00
9:00
11:00 – 12:30
13:30
18:30 - 20:00
20:30

technické běhy
zahájení 1. kola
veterinární kontrola psů mladších 2 let a starších 6 let, každý pes se musí
dostavit na veterinární kontrolu v rozmezí 30-90 min. po jeho běhu
zahájení 2. kola
slavnostní předání cen a závěrečný ceremoniál
meeting vedoucích týmů

