Nemzetközi Szlovák pálya bajnokság 2015
– CACIL, CACT
Rábapatona agár pálya, 2015.május 9.

Rendező:

Racing Hounds Slovakia, www.coursing.sk

Versenyvezető :

Dana Macejová

Kapcsolat :

Dana Macejová(SK, ENG)
dana.macejova@gmail.com
FCI Nemzetközi versenyszabályzat szerint, CACIL,CACT és Szlovák bajnok

Lebonyolítás :
Helyszín :

Rábapatona, Magyarország
Zrínyi utca 1
GPS:
47°37'18.3"N 17°28'39.8"E

Címek :

CACIL, CACT és Szlovák bajnok:
X. csoport FCI : Azavak, ruský chrt (barzoj), škótsky jelení pes (deerhound),
anglický chrt (greyhound), maďarský chrt (magyar agár), poľský chrt(chart
polsky), perzský chrt (saluki), afgánsky chrt, írsky vlkodav , arabský chrt
(sloughi), taliansky chrtík, whippet.
CACT és Szlovák bajnok:
V.csoport FCI – faraónsky pes (pharaoh hound), sicílsky chrt (cirneco
dell'Etna), ibizský podenko, kanársky podenko.
A Szlovák bajnok címet minden kategória győztese megkapja és minden agár
aki megkapja CACT címét.

Bírók - JURY:

Bírók - pálya:

Ratmír Mozolák /SK
Peter Domeny /SK
István Gálik /HU

Ľudovít Mészároš /SK
Dana Macejová /SK
Jana Mrázová /SK
Miroslav Žikavský /SK
Milka Petrovská /SK

Bírók személyi változásának jogát fenntartjuk
Nevezési határidő:

2015. május 3.

Nevezési cím :

On-line regisztrácio: www.coursing.sk

A NEVEZÖ ÉS A LICENCKÖNYVBEN FELTÜNTETETT
TULAJDONOS NEVÉNEK MEG KELL EGYEZNI!!!

Nevezési díj:

25 EUR / 7600 HUF első agárért. A második és harmadik agár
20 EUR, a negyedik és afeletti nevezés ingyenes. Helyszíni nevezés 50 EUR.
Kísérő rendezvények:
Szenior verseny (300m), Szenior Szlovák bajnok
Az agár legalább hat éves, és nem született korábban, mint 2006
Érvényes verseny licence, 1előfutam és döntő.
Nev.díj:20 EUR / 6100 HUF
Sprinter verseny (360m), Sprinter Szlovák bajnok
Whippet és Olasz agár részére, nemzeti licence könyvvel. 2 előfutam és
döntő.
Nev.díj: 25 EUR / 7600 HUF

Díjak:

Greyhound rövidtávú verseny (300m), Rövidtávú Szlovák bajnok
Csak Angol agár részére, a nevezési lapba 280m-t feltüntetni.1 előfutam és
döntő.
Nev.díj:20 EUR / 6100 HUF
1. - 6. hely

Kutyák fogadása, Állatorvosi
ellenőrzés:

8.30 – 9.30

Verseny kezdete :

10.00

Verseny táv:
Pálya információk:

360 m – Whippet, Olasz agár
503 m – nagytestű agarak
dupla „U“ homokos futófelülettel, Winkler system, videó célfotóval

Húzás:

Motoros nyúl, Winkler System

Figyelem:

A kutyák az FCI szabályoknak megfelelően számozott takarókkal lesznek
megkülönböztetve. A takarókat minden nevező saját maga biztosítja.

Részvétel feltételei:

Minden agárnak kötelező: érvényes FCI versenykönyv – licenc lap,szájkosár–
kivéve, az olasz agarat. Ha nem indul minimum 6 résztvevő, fajta és
nemenként, akkor vegyes versenyben indulnak együtt.

Lebonyolítás:

Két kötelező előfutam (angolagaraknak a második előfutam fakultatív). A hat
legjobb időt futott agár az „A“ döntőbe,a következő hat a „B“(stb…)döntőbe
kerül.

Állatorvosi feltételek:

Érvényes oltási bizonyítvány, veszettség elleni védőoltás nem több, mint 12
hónap, és nem kevesebb, mint 30 nap, nemzetközi útlevél.

A feleloség kizárása:

Sem a rendező, sem a közreműködők nem felelnek az agarat, a
tulajdonosát, illetőleg a közreműködőket ért sérülésekért, károkért. Éppúgy
nem vállalnak felelősséget elszabadult agarakért. A tulajdonos nem felel az
agara által a verseny alatt más agaraknak okozott sérülésekért. Egyéb
esetekben a tulajdonost az agárért, és az általa okozott károkért teljes
kárfelelősség terheli.
Lehetséges doppingvizsgálat az FCI versenyszabályzattal megfelelően.
Miroslav Žikavský

Dopping:

Nem megfelelő körülmények esetére a szervező fenntartja jogát a rendezvény beszüntetésére,
visszavonására.

