FCI European Coursing Championship 2020 – Hungary
(NEOFICIÁLNY PREKLAD)

Organizátor:

Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.)

Usporiadateľ:

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESz)

Podľa pravidiel:

FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing
Events, platné od 01.05.2018.

Miesto:

Kincsem Lovaspark (Kincsem Equestrian Park)
Address: 2711 Tápiószentmárton, Sőregi út 1.
(Hungary)
Google Maps:
https://google/maps/rPGk3JcwyKcjkkah9
GPS súradnice: 47.320739, 19.767705

Web stránka:

https://ecc2020.hu/en/

Delegát FCI:

Slavomíra Božiková (Slovakia)

Vedúci coursingu:

Gyóllai Emese

Rozhodcovia:

Národné organizácie môžu na sekretariát CdL do 31.1.2020 zaslať zoznam
dostupných rozhodcov alebo najneskôr s konečným termínom na zaslanie
prihlášok t.j. 6.4.2020

Termín:

1.- 2. -3. Máj 2020 (Piatok-Sobota-Nedeľa)

Druh preteku:

FCI European Lure Coursing Championship, Medzinárodný (CACIL) coursing

Rozdelenie plemien:

1. Máj 2020 (Piatok), začiatok 7:00: Galgo Espanol, Magyar Agár, Cirneco
dell’Etna, Podenco Ibicenco, Pharaoh Hound, Podenco Canario, Italian
Greyhound, Italian Greyhound sprinter, Whippet sprinter
2. Máj 2020 (Sobota), začiatok 7:00: Borzoi, Deerhound, Irish Wolfhound,
Whippet
3. Máj 2020 (Nedeľa), začiatok 7:00: Afghan Hound, Saluki, Azawakh, Chart
Polski, Sloughi, Greyhound
Organizátor si vyhradzuje právo na preskupenie plemien podľa počtu prihlásených
účastníkov, plemená môžu byť presunuté na iný deň. Vedúci ekipy každej krajiny
bude o prípadnom presune plemien informovaný najneskôr 7 dní po uzávierke.

Veterinárna kontrola:

Pre psov bežiacich v Piatok: Štvrtok od 14:00 do 17:00.
Pre psov bežiacich v Sobotu: Piatok od 15:00 do 18:00.
Pre psov bežiacich v Nedeľu: Sobota od 15:00 do 18:00.

Veterinárne požiadavky: Je požadovaný platný EU pas a platná vakcinácia proti besnote.
Identifikácia:

Čip alebo čitateľné tetovanie

Kontrolné meranie:

Vipety a Talianske chrtíky, ktorých záznam o meraní sa nenachádza v kontrolnom
registri FCI budú zmerané na mieste (§1.5.1 and §1.5.3) Tieto merania budú na
mieste vykonané pod dohľadom FCI delegáta.

CdL víťaz - šprintér:

Pre talianskych chrtíkov šprintérov a vipetov šprintérov sú platné výškové limity
v zmysle §1.4.2. oddiel 8. a 9., a §4.6. Udeľovanie titulov pre šprintérov.

Terén:

Prirodzene rovinatý terén. Počet dráh: 3.

Vzdialenosť:

Pre Cirneco dell’Etna, Talianskych chrtíkov a Vipetov 600 - 800 metov, pre
všetky ostatné plemená 800 - 1000 metrov. Sú tolerované malé zmeny v dĺžke
(§4.12.2.).

Druh navijáku:

Návnada ťahaná cez kladky.

Dopingové skúšky:

Dopingové skúšky vykonané v zmysle pravidiel FCI §1.10.

Zodpovednosť:

V zmysle pravidiel FCI §1.11.

Účasť:

Maximálne 6 psov za jedno plemeno a za pohlavie z jednej krajiny. Okrem toho
môžu európski šampióni z predchádzajúceho roka obhájiť svoj titul a byť
prihlásení k maximálnemu počtu povolených účastníkov. Podľa §4.9 § 4.11 ak na
štarte preteku bude menej ako šesť psov a sučiek akéhokoľvek plemena, nebude
udelený žiadny titul. Napriek tomu môže delegát podujatia FCI spolu s rozhodcami
rozhodnúť o udelení titulu, ak si to okolnosti vyžadujú. Ak bude na štarte menej ako 4
psi, toto konkrétne plemeno sa nemôže zúčastniť majstrovstiev FCI. Každý chrt,
ktorý sa chce prihlásiť, musí absolvovať posledné dva preteky alebo coursingy bez
diskvalifikácie. Diskvalifikácia medzi podaním prihlášky a majstrovstvami vylučuje
psa z pretekov.

Kvalifikácia:

Kvalifikačné behy uskutočnené pred dosiahnutím vekovej hranice stanovenej v
odseku 1.4.2 sú neplatné.

Prihlášky:

Prihlásiť sa je možné jedine prostredníctvom národnej organizácie FCI. Prihlášky
musia byť zaslané vo forme vyplnenej excel tabuľky priloženej k týmto
propozíciám.

Udeľovanie CACIL:

CACIL bude udelený v zmysle pravidiel FCI §5. Ak národná organizácia na
registračnom formulári uvedie, že pes má nárok na CACIL, je to akceptované ako
dôkaz.

Uzávierka prihlášok:

6. apríl 2020 polnoc

Adresa na zaslanie:

entry@ecc2020.hu

Poplatky:

60 EUR za psa (CdL rozhodnutie z roku 2019), hradené v hotovosti vedúcim
ekipy na prvom spoločnom stretnutí (preferovaná možnosť).
Bankový prevod: Budapest Bank (EUR base):
10102086- 09723300-01003301, IBAN: HU79 1010 2086 0972 3300 0100 3301
Swift: BUDAHUHB

Víťaz: FCI European Coursing Champion 2020 červená prezentačná dečka
2. - 6. miesto: ceny

Ceny:

Víťaz: CdL Sprinter Winner 2020 zelená prezentačná dečka
2. - 6. miesto: ceny
Suveníry pre všetkých účastníkov.
Coursingový katalóg:

Katalóg je bezplatný a bude k stiahnutiu na webovej stránke organizátora.

Kemping:

Vyhradený priestor pre kempy, karavany a stany. Dostupnosť bez rezervácie nie
je zaručená. K dispozícii sociálne zariadenia (WC, voda). V kempe nie je
elektrina. Kemp je otvorený od 29. Apríla (Streda) do 4. Mája (Pondelok).
Rezervácie zasielajte najneskôr do 24. Apríla na e-mail: camping@ecc2020.hu
(označte typ vozidla). Cena za miesto: 40 EUR (bez ohľadu na počet dní a typ
vozidla).

Parkovanie:

Jednorázovo 5 EUR (bez ohľadu na počet dní)

Ostatné informácie:

Povinné použitie košíka pre všetky plemená. Povinné biele a červené dresy - sú zakázané
akékoľvek nápisy, symboly alebo iné znaky ktoré môžu byť použité na identifikáciu psa.
Tejpovacie pásky nesmú byť vo farbách národnej vlajky, resp. v reflexných/jasných
farbách.
Psi musia byť neustále na vôdzkach. Prosíme o upratanie ekskrementov po svojich
psoch. Porušenie sa trestá pokutou 20 EUR.
Na mieste sa bude nachádzať stanica prvej pomoci.
Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné zrušenie podujatia, nad rámec
zodpovednosti organizátora.

Program:
30. Apríl 2020, Štvrtok:
13:00 - 14:00

Kontrolné meranie Talinskych chrtíkov a Vipetov

14:00 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00

Veterinárna kontrola a registrácia psov súťažiacich v Piatok
Stretnutie team leadrov
Stretnutie rozhodcov posudzujúcich v Piatok
Otvárací ceremoniál

1. Máj 2020, Piatok:
6:30 - 7:00
Technické behy
7:00
Štart prvých behov
11:00 - 12:30 Veterinárna kontrola psov mladších ako 2 roky a starších ako 6 rokov
13:00
Štart druhých behov
14:00 - 15:00 Kontrolné meranie Vipetov
15:00 - 18:00
18:00 - 18:30
19:00 - 20:00
20:00

Veterinárna kontrola a registrácia psov súťažiacich v Sobotu
Stretnutie rozhodcov posudzujúcich v Sobotu
Vyhlásenie výsledkov
Stretnutie team leadrov

2. Máj 2020, Sobota:
6:30 - 7:00
Technické behy
7:00
Štart prvých behov
11:00 - 12:30 Veterinárna kontrola psov mladších ako 2 roky a starších ako 6 rokov
13:00
Štart druhých behov
15:00 - 18:00 Veterinárna kontrola a registrácia psov súťažiacich v Nedeľu

18:00 - 18:30
19:00 - 20:00
20:00

Stretnutie rozhodcov posudzujúcich v Nedeľu
Vyhlásenie výsledkov
Stretnutie team leadrov

3. Máj 2020, Nedeľa:
6:30 - 7:00
Technické behy
7:00
Štart prvých behov
11:00 - 12:30 Veterinárna kontrola psov mladších ako 2 roky a starších ako 6 rokov
13:00
Štart druhých behov
18:30 - 20:00 Vyhlásenie výsledkov a uzatvárací ceremoniál
20:30
Team leader meeting

