FCI Coursing Európa‐bajnokság 2021 – Hollandia
Rendező:

Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.)

Szervező:

Raad van Beheer, Hollandia ‐ Windhondenvereniging Coursing Nienoord Leek (WvCNL)
együttműködésben a Commissie voor de Windhondenrensport (CvW)

Szabályzat:

FCI Nemzetközi Agárverseny‐ és Coursing Szabályzat, érvényes: 2018.05.01‐től.
A CSS által hozott rendkívüli COVID‐19 intézkedések:
‐ A bajnokság időpontja
‐ Idővonal (pl. nevezési határidő)
‐ Pályánként 3 bíró, 5 helyett
‐ Fizetési eljárás
‐ A 2019‐es bajnokság győztesei megvédhetik címüket és nevezhetnek a maximálisan
megengedett résztvevői létszám felett
‐ Meghosszabbított kvalifikációs időszak

Helyszín:

Camping Ronostrand, Cím: Amerika 16, 9342 TC Een, (Hollandia)
Google Maps térkép: https://goo.gl/maps/CUpbPRiEkaqUSwPq9
GPS koordináták: 53.099740, 6.372430

Hivatalos weboldal:

https://coursing.nl/ecc2021

FCI delegált:

Willem Vermaut (Belgium)

Versenyvezető:

Chris Bekker

Bírók:

A nemzeti szervezetek által beküldött bírói listák alapján (FCI szabályzat §4.10, §7.6, §1.13).

Ideje:

2021. október 21‐22‐23‐24. (csütörtök‐péntek‐szombat‐vasárnap)

Fajtabeosztás:

2021. október 21. csütörtök, kezdés 9 órakor: angol agár, ír farkasagár, Cirneco dell’Etna,
fáraókutya, Podenco Canario, Podenco Ibicenco, whippet sprinter, kis olasz agár sprinter.
2021. október 22. péntek, kezdés 9 órakor: lengyel agár, spanyol agár, magyar agár, perzsa
agár, arab agár.
2021. október 23. szombat, kezdés 9 órakor: kis olasz agár, whippet.
2021. október 24. vasárnap, kezdés 9 órakor: afgán agár, Azawakh, orosz agár, skót
szarvasagár.
A szervező bizottság fenntartja a fajtabeosztás megváltoztatásának jogát a nevezési létszám
függvényében. Az összes ország csapatkapitánya értesítve lesz a végleges beosztásról legkésőbb 8
nappal a nevezési határidő után.

Állatorvosi vizsgálat:

A csütörtökön versenyző agaraknak: szerdán 13:00 – 16:00 óráig.
A pénteken versenyző agaraknak: csütörtökön 14:00 – 17:00 óráig.
A szombaton versenyző agaraknak: pénteken 14:00 – 17:00 óráig.
A vasárnap versenyző agaraknak: szombaton 14:00 – 17:00 óráig.

Állatorvosi szabályok:

Érvényes EU útlevél, amelyet minden állatorvosi vizsgálaton be kell mutatni. Csak a
veszettség elleni oltás kötelező, amely legalább 21 nappal a Hollandiába történő belépés
előtt lett beadva. A veszettség elleni oltás érvényessége megegyezik az útlevélben szereplő
lejárati idővel.

Azonosítás:

Olvasható mikrochip vagy tetoválás.

Kontrolmérés:

Azon whippetek és kis olasz agarak, melyek nincsenek regisztrálva a CdL adatbázisban,
marmagasságát újramérik (§1.5.1 és §1.5.3.). Ezen mérések a rendezvény FCI rendezvény
delegáltjának felügyeletével fognak zajlani.

CdL Sprinter Győztes:

Túlméretes kis olasz agaraknak és whippeteknek (lásd. a nemzetközi szabályzatban: §1.4.2.
8. és 9. pontok, illetve §4.6.)

Terep és talaj:

Két homokos pálya (Ronostrand strand), egy füves pálya (nagy mező, természetes sík terep)

Táv:

Whippeteknek, kis olasz agaraknak és Cirneco dell’Etnának: 600‐800 méter, az összes többi
agár fajtának: 800‐1000 méter. Kisebb eltérés a távban megengedett (§4.12.2).

Nyúlhúzás:

Tárcsákon keresztülhúzott műnyúl.

Dopping szabályok:

Az FCI Versenyszabályzatának megfelelően (§1.10)

Felelősség:

Az FCI Versenyszabályzat 1.11 §‐a szerint.

Részvétel:

Országonként és fajtánként 6 szuka és 6 kan nevezhet. Továbbá az előző évi Európa‐bajnok
ezen a kontingensen felül indulhat (§4.9.). Ha nemenként és fajtánként legalább hat agár
startol, akkor az egyik címet a kan győztes, a másikat a szuka győztes kaphatja meg. Ha
bármelyik nemből kevesebb, mint hat agár vesz részt, a kanoknak és a szukáknak együtt kell
versenyezniük, és csak egy címet adnak ki (FCI szabályzat 4.11. §).
§ 4.11: Ha egy fajtából 6‐nál kevesebben indulnak, nem tarthatnak igényt az Európa‐bajnok
címre. Különleges esetben az FCI rendezvény delegált, a bírókkal megbeszélve, ez esetben is
dönthet a cím kiadása mellett. Ha egy fajtából négynél kevesebb agár indul, a címet nem
lehet kiadni.
Az egy versenyeredménnyel rendelkező versenyző agarak kvalifikációs határideje 2021.
augusztus 13‐ról kitolódik 2021. október 7‐re.
Az agarak két utolsó versenyét diszkvalifikáció nélkül kell teljesítsék (továbbá a friss
licenccel rendelkező agaraknak legalább 2 versenyeredménnyel kell rendelkezniük a
nevezési határidőig vagy a meghosszabbított kvalifikációs határidőig).
Diszkvalifikáció a nevezési határidő és az Eb között kizárja a részvételt.

Kvalifikáció:

Az Európa‐bajnokság nevezési határideje előtti, a 2021‐ben megrendezett hazai pontszerző
versenyen elért eredmények alapján. Amennyiben az agár az összes pontszerző versenyen
részt vett, a legrosszabb eredményét nem számítjuk bele a végső értékelésbe.
Öt agár kiválasztása a sorrendben elől álló, a bajnokságon részt venni szándékozó agarakból
történik, a hatodik résztvevőről a MEOESz Agárverseny Sportbizottsága dönt(het). Az FCI
Nemzetközi Versenyszabályzat 4.8.3.‐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, 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.

CACIL cím kiadása:

A CACIL cím odaítélése az FCI Versenyszabályzat §5 pontja alapján történik. A CACIL címre
jogosító kiállítási eredményt kérjük a nevezési laphoz csatolni!

Nevezési határidő:

2021. augusztus 13. péntek (a nevezési díj egyidejű befizetésével)

Nevezési cím:

coursingnevezes@gmail.com (vagy személyesen Gyóllai Emesénél, Haller Zoltánnál)

Nevezési díj:

60 € / agár – fizetendő készpénzben (Gyóllai Emesének vagy Haller Zoltánnak) augusztus 13‐ig.
Amennyiben az Európa‐bajnokság lemondásra kerül a helyi COVID‐19 helyzet miatt, a
szervezők 35 €‐t térítenek vissza a 60 €‐s nevezési díjból.

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. A nevezési díjat ki kell fizetni előre minden tartalékos után. Amennyiben nem
kap lehetőséget az indulásra, a nevezési díj visszajár.

Díjak:

Piros színű Európa‐bajnoki takaró és oklevél a győzteseknek. Zöld színű „CdL Sprinter
Győztes” takaró és oklevél a sprinter győzteseknek. Díjak a 2‐6. helyezetteknek. Minden
résztvevő szuvenírt kap.

Coursing katalógus:

A coursing katalógus megvásárolható lesz a helyszínen.

Kemping:

A kemping lehetőséget a Camping Ronostrand biztosítja. Mint minden évben, a kempinget
különböző országokra osztják fel, amelyeket a különböző országokból érkező résztvevők
számától függően határoznak meg.
A Camping Ronostrand egy rendkívül fényűző bajnokság helyszín, minden szükséges
szolgáltatás rendelkezésre áll. Minden kempinghely magában foglalja az áramot, a WC‐k és
zuhanyzók használatát, az ingyenes WiFi‐t (ha elérhető közelségben van), az adókat, a
személyeket és természetesen az összes kutyát, amelyet hoznak. A kemping rendelkezésre
áll lakókocsik, lakóautók és sátrak számára is.
Ár: éjszakánként 25 €.
A rendelkezésre álló helyektől függően, le lehet foglalni egy saját tisztálkodási
létesítményekkel rendelkező kempinget. Ezek a helyek korlátozottak és az országonként
felosztott területen kívül esnek. Az extra luxus helyért további költségként éjszakánként 15
€‐t kell fizetni. Ezeket az extra luxushelyeket nem lehet lefoglalni az alább említett általános
linken keresztül. Ezeket a helyeket közvetlenül a Ronostrandnál kell lefoglalni.
Azok számára, akik meghosszabbítják tartózkodásukat, a Ronostrand ugyanazt a speciális
kemping díjat kínálja a bajnokságot megelőző és követő időszakban is. Kiváló alkalom egy
kellemes nyaralásra Ronostrandon.
Kemping helyet az alábbi linken lehet foglalni:
https://coursing.nl/ecc2021/camping_reservation/
A bajnokság nevezési határidejének lezárta után a Camping Ronostrand felveszi Önnel a
kapcsolatot, hogy megerősítse foglalását és beszedje a kemping díjat.

Egyéb szálláshely:

Ronostrand korlátozott számú kiadó nyaralóval is rendelkezik. Kérjük lépjen közvetlenül
kapcsolatba Ronostranddal bővebb információért. Egyéb más szálláshely lehetőségért (pl.
hotel) kérjük keresse a Tourist Info Drenthe in Roden: Brink 31 9301 JK Roden +31 50 50 18
851

Egyéb információk:

Szájkosár minden fajtára nézve kötelező.
Piros és fehér coursing mez jelzés és számozás nélkül (§ 1.2 és §3.5.1 §7.2).
A bandázs nem lehet nemzeti színű, nem lehet rajta jelzés és világos színű.
A kutyákat pórázon kell tartani és fel kell utánuk takarítani ‐ ezen szabályok megsértése esetén 20 €
bírságot kell fizetni.
Elsősegély rendelkezésre áll a helyszínen.
Ha a bajnokságot vis maior miatt le kell mondani, a szervező nem vállal felelősséget a versenyeztetők
vagy a csapatoknak okozott költségek megtérítéséért.

Program:
Október 20. szerda:
13:00 ‐ 16:00
13:30 ‐ 16:00
16:00 ‐ 16:30
16:30 ‐ 17:00
17:00

Regisztráció és állatorvosi vizsgálat (országonként) a csütörtökön versenyző agaraknak
Kontrolmérés kis olasz agár sprintereknek és whippet sprintereknek
Csapatkapitányi megbeszélés
Bírói megbeszélés a csütörtöki bíróknak
Megnyitó ceremónia

Október 21. csütörtök:
8:30 ‐ 9:00
9:00
9:30 ‐ 12:30
13:30
14:00 ‐ 17:00
17:00 ‐ 17:30
18:30 ‐ 19:30
19:30

Technikai futamok
Verseny kezdete, első futam
Állatorvosi vizsgálat a 2 évnél fiatalabb és 6 évnél idősebb agaraknak (minden agárnak a futás után 30
perc és 90 perc között jelentkeznie kell az állatorvosi ellenőrzésen)
Második futam kezdete
Regisztráció és állatorvosi vizsgálat (országonként) a pénteken versenyző agaraknak
Bírói megbeszélés a pénteki bíróknak
Díjátadó ceremónia
Csapatkapitányi megbeszélés

Október 22. péntek:
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

Technikai futamok
Verseny kezdete, első futam
Állatorvosi vizsgálat a 2 évnél fiatalabb és 6 évnél idősebb agaraknak (minden agárnak a futás után 30
perc és 90 perc között jelentkeznie kell az állatorvosi ellenőrzésen)
Második futam kezdete
Regisztráció és állatorvosi vizsgálat (országonként) a szombaton versenyző agaraknak
Kontrolmérés kis olasz agaraknak és whippeteknek
Bírói megbeszélés a szombati bíróknak
Díjátadó ceremónia
Csapatkapitányi megbeszélés

Október 23. szombat:
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

Technikai futamok
Verseny kezdete, első futam
Állatorvosi vizsgálat a 2 évnél fiatalabb és 6 évnél idősebb agaraknak (minden agárnak a futás után 30
perc és 90 perc között jelentkeznie kell az állatorvosi ellenőrzésen)
Második futam kezdete
Regisztráció és állatorvosi vizsgálat (országonként) a vasárnap versenyző agaraknak
Bírói megbeszélés a vasárnapi bíróknak
Díjátadó ceremónia
Csapatkapitányi megbeszélés

Október 24. vasárnap:
8:30 ‐ 9:00
9:00
11:00 ‐ 12:30
13:30
18:30 ‐ 20:00
20:00

Technikai futamok
Verseny kezdete, első futam
Állatorvosi vizsgálat a 2 évnél fiatalabb és 6 évnél idősebb agaraknak (minden agárnak a futás után 30
perc és 90 perc között jelentkeznie kell az állatorvosi ellenőrzésen)
Második futam kezdete
Díjátadó és záró ceremónia
Csapatkapitányi megbeszélés

Fordította: Gyóllai Emese
Bővebb információ: coursinginfo@gmail.com

