FCI Európa Bajnokság 2015
Időpont:
2015. szeptember 4-6.
Hely:
65510 Hünstetten-Limbach, Am Hümes, É: 50-14-22 K: 8-11-16
Állatorvosi vizsg.: a pénteken futóknak csütörtökön 17.00-19.00
a szombaton futóknak pénteken 15.00-18.00
a vasárnap futóknak szombaton 15.00-18.00
A viszgálat csak a verseny előtti délután lehetséges
Érvényes oltási könyv, 30 napnál régebbi veszettségoltás
Versenykezdés:

szept. 4.-én pénteken 8.30 ó: Azawakh, Barzoi, Deerhound, Galgo,
Írfarkas, Fáraó, Sloughi, Kis olaszagár, Kis olasz sprinter.
szept. 5.-én szombaton 8.00 ó: Afgán, Magyaragár, Saluki, Wippet sprinter

szept. 6.-án vasárnap 8.00 ó : Greyhound, Wippet
A nevezési számok függvényében a fajták áthelyezhetők.
Versenytávok:
Nyúlhúzás:
Szabályzat:
Lebonyolítás:

Kis olaszok és Wippetek 350 m, az összes többi fajta 480 m.
Végtelenített, „Winkler” system.
FCI Versenyszabályzat
minden agár egy időelőfutamot fut, egy második előfutam választható.
A 18 legjobb időt futó agár 3 középdöntőt fut, ahonnan az első és második
helyezett jut a döntőbe. 12 induló esetén az első három helyezett jut a
döntőbe. Az Angolagaraknál egy előfutam kötelező, a második fakultatív.
A hat leggyorsabb agár fut a döntőben. Kis olaszoknak a szájkosár nem
kötelező.
Résztvevők:
Országonként, fajtánként és nemenként 12 agár, a 2014-es VB címvédők a
kontingesen felül indulhatnak. Minden agár 2 disq. nélküli versennyel kell
rendelkezzen. A nevezési határidő és a verseny közötti disq. kizárja a
részvételt.
Versenyprogram: 6- Euróért vásárolható.
Nevezési díj:

30 €/ agár, fizetendő a nevezéssel együtt. Nevezést csak a nevezési díj
egyidejű befizetésével fogadunk el, lehetőleg készpénzben ! Végső
esetben elküldhető a K&H 10205000-02996415-00000000 számlaszámra.

Nevezési határidő: 2015. augusztus 3. Cím: Miklós Levente, 2030 Érd, Gépész u 70.
dr.miklos.levente@t-online.hu
Dopping-kontroll: lehetséges
Camping:
érkezés szeptember 2.-tól lehetséges.
Lakóautó, lakókocsi, személyautó sátorral:
90 hely árammal, 40 €/ hétvége
430 hely áram nélkül 30 €/ hétvége
Helyfoglalási formulát a honlapon lehet kitölteni. Foglalás nélkül nincs garancia, hogy
helyet kapsz.
Honlap: www.windhund-arena.de
Vacsorát is foglalni kell, az étlap is a honlapon megtalálható

