FCI Coursing Európa-bajnokság - Finnország
2015. június 6-7.
Rendező:
FCI delegált:
Szervező:
Versenyvezető:

Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.)
Jonny Hedberg (Svédország)
Finn Kennel Klub
(együttműködve a Finn Agár Szövetséggel és a Helsinki Agár Klubbal)
Tiina Flytström

Helyszín:

Helsinki Agár Klub, 00690 Helsinki, Tuomarinkyläntie 1.
GPS koordináták: É 60° 15.396’ K 24° 57.650’
Térkép: www.fonecta.fi/s/1K4k

Ideje:

2015. június 6-7. (szombat-vasárnap)

Coursing típusa:

F.C.I. Coursing Európa-bajnokság, nemzetközi CACIL coursing.

Fajtabeosztás:

Június 6. szombat, kezdés 9 órakor: afgán agár, azawakh, lengyel agár,
skót szarvasagár, spanyol agár, angol agár, ír farkasagár, magyar agár,
saluki, sloughi
Június 7. vasárnap, kezdés 9 órakor: whippet, orosz agár, kis olasz agár,
Cirneco dell’Etna, fáraókutya, Podenco Ibicenco, Podenco Canario

A szervező bizottság fenntartja a fajtabeosztás megváltoztatásának jogát a nevezési létszám
függvényében. A csapatvezetőket 8 nappal a nevezési határidő után értesítik a változásról.
Állatorvosi vizsgálat:

A szombaton versenyző agaraknak: pénteken 16-tól 18 óráig.
A vasárnap versenyző agaraknak: szombaton 16-tól 18 óráig.
Állatorvosi vizsgálat csak a versenynap előtti megjelölt időpontban lehetséges!

Kontrol mérés:

A CdL 2013. június 21-én hozott döntésének értelmében a whippetek és kis
olasz agarak marmagasságát újramérik, méret ellenőrzés céljából. A CdL
küldött kizárhatja azokat az agarakat, amelyek marmagassága túllépi az FCI
szabályzatban foglalt mérethatárt. Ez ellen fellebbezés nem lehetséges.
Amely tulajdonos nem hajlandó agarát alávetni a mérésnek, automatikusan
kizárja agarát a bajnokságból. A nevezéssel a tulajdonosok elismerik ezt a
CdL határozatot.

Kezdés:

Reggel 9 órakor.

Terep:

Tarló

Kvalifikáció:

A bajnokság előtti 3 pontszerző versenyen elért eredménnyel. Öt agár
kiválasztása a sorrendben elől álló, a bajnokságon részt venni szándékozó
agarakból történik, a hatodik résztvevőről a MAVE dönt(het). Az FCI
Nemzetközi Versenyszabályzat 4.7.3.-as pontja értelmében: azon
kvalifikációs futamok, amelyeket az agár az 1.4.2.-es pontban foglalt
korhatár betöltése előtt teljesített, nem érvényesek.

Nevezés:

Kizárólag a nemzeti szervezetek által. A MAVE Teljesítményvizsgálati
Szabályzatának 10. pontja alapján, az agarak teljesítményének sorrendjében.
A nevezés elfogadása csak a nevezési díj befizetése után történik. A két
tiszta verseny igazolására a licenckönyv másolatát a nevezéshez mellékelni
kell. A MAVE és a MIFE együttműködési megállapodása alapján a magyar
agár és ír farkasagár nevezéseket a MIFE hagyja jóvá.

Nevezési határidő:

2015. április 26. vasárnap (a nevezési díj egyidejű befizetésével)

Nevezési cím:

coursingnevezes@gmail.com (vagy személyesen Gyóllai Emesénél)

Nevezési díj

35 € / agár – fizetendő készpénzben (Gyóllai Emesének) vagy átutalással

(Dr.

Miklós Levente, K&H Bank, H-1095 Budapest Lechner Ö. fasor 9. SWIFT kód:
OKHBHUHB, HU41 1020 5000 0299 6415 0000 0000) április 26-ig.

Részvétel:

Országonként és fajtánként 6 szuka és 6 kan nevezhet. Továbbá az előző évi
Európa-bajnok ezen a kontingensen felül indulhat. Ha egy fajtából 6-nál
kevesebben indulnak, nem tarthatnak igényt az Európa-bajnok címre.
Különleges esetben az FCI-delegált, a bírókkal megbeszélve, ez esetben is
dönthet a cím kiadása mellett. Ha egy fajtából négynél kevesebb kutya
startol, a címet nem lehet kiadni. Az agarak két utolsó versenyét
diszkvalifikáció nélkül kell teljesítsék. Egy diszkvalifikáció a nevezési
határidő és az Eb között kizárja a részvételt.

Tartalék:

Azon nevezők, akik nem kerülnek be a csapatba, tartalékként is nevezhetők.
A versenyig előfordulhat sérülés, tüzelés, diszkvalifikáció, ami kizárja a
versenyben való indulást. Ekkor a tartalék lép előre. Ha nem kerül be a
csapatba és tartalékként nem kíván nevezni, akkor a nevezési lapon jelezze
és a pénzét visszakapja. Ha a nevezési lapon a verseny és a tartalék is
jelölve van, akkor úgy tekintjük, hogy ha nem fér be a legjobb hatba, akkor
is nevezzük tartalékként, de abban az esetben nem jár vissza a nevezési díj
akkor sem, ha nem jelenik meg a versenyen. Akit benevezünk, annak ki kell
fizetnünk a nevezési díját.

Szabályzat:

FCI Nemzetközi Agárverseny- és Coursing Szabályzat.

Dopping szabályok:

A Finn Kennel Klub antidopping szabályzatának megfelelően, amely
megtalálható az alábbi honlapon: http://www.kennelliitto.fi/en/dogs-andhobbies/antidoping

Állatorvosi szabályok:

A Finn Kennel Klub által jóváhagyott oltási szabályok érvényesek, amely
eltérő lehet más országokétól. Bővebb információ (angolul):
www.worlddogshow2014.fi/for-exhibitors/rules-andregulations/vaccination-and-importing-regulations vagy
www.evira.fi/portal/en/animals/import_and_export

Szájkosár:

A szájkosár viselése minden fajtának kötelező (a kis olasz agaraknak is)

Díjak:

Piros színű Európa-bajnoki takaró a győzteseknek.
Díjak a 2-6. helyezetteknek. Minden résztvevő szuvenírt kap.

Felelősség:

Az FCI Versenyszabályzat 1.11 §-a szerint sem a rendező, sem a
lebonyolító, sem a funkcionáriusok nem felelnek a tulajdonosok, kutyák
vagy a közreműködők balesetéért. A felelősség-kizárás vonatkozik a kutyák
elveszésére vagy a verseny során történő sérülésére is. Minden tulajdonos
felelős a saját kutyájáért.

Szállás:

www.hotelworld.fi

Kemping:

Lakókocsik, lakóautók és sátrak részére a terület biztosított. Foglalás nélkül
szabad hely nem garantált. WC, vízellátás van. A kemping június 4.
csütörtöktől, június 8. hétfőig lesz nyitva. Helyfoglalás: legkésőbb május
15-ig az alábbi e-mail címen: camping.ec2015@vinttikoira.fi Helypénz
lakóautóknak és lakókocsiknak: csütörtöktől-hétfőig: 30 €, áram: 10 €.

Bővebb információ:

Európa-bajnokság: http://suomenvinttikoiraliitto.fi/eccoursing2015
Finn Kennel Klub: www.kennelliitto.fi
Finn Agár Szövetség: www.soumenvinttikoiralitto.fi
Helsinki Agár Klub: www.vinttikoira.fi (csak finnül)
Információk Helsinkiről:
http://www.hel.fi/hki/Helsinki/en/Information+on+Helsinki

Hasznos utazási linkek:

www.finavia.fi/en/helsinki-airport
www.finnlines.com
www.tallink.com
www.sales.vikingline.com/en/international
www.eckeroline.fi

Kiegészítő információk:

Az agarakat pórázon kell tartani. A kutyaürülék összeszedéséhez zacskók
rendelkezésre állnak. Ha a bajnokságot előre nem látható körülmények miatt
le kell mondani, a szervezőket nem illeti felelősség a versenyeztetők és a
csapat költségeinek megtérítésére.

Program:
Péntek, június 5.
16:00-18:00 Állatorvosi vizsgálat a szombati indulóknak
18:00
Csapatvezetői megbeszélés
19:00
Megnyitó ünnepség
Szombat, június 6.
7:00
Csapatvezetői megbeszélés
9:00
Első start
13:00-16:00 Kontrol mérés: whippet és kis olasz agár
16:00-18:00 Állatorvosi vizsgálat a vasárnapi indulóknak
18:00
Díjkiosztás
19:00
Csapatvezetői megbeszélés
19:30
Party
Vasárnap, június 7.
7:00
Csapatvezetői megbeszélés
9:00
Első start
18:00
Díjkiosztás és záró ünnepség

