FCI Pálya Európa‐bajnokság 2021 – Németország
Rendező:

Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.)

Szervező:

Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH), Deutscher Windhundzucht‐ und
Rennverband e.V. (DWZVR) Beim Windhundrennverein Münster e.V. 1980

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)
‐ Fizetési eljárás
‐ A 2019‐es bajnokság győztesei megvédhetik címüket és nevezhetnek a maximálisan
megengedett résztvevői létszám felett
‐ Meghosszabbított kvalifikációs időszak

Helyszín:

WRV Münster e.V. 1980
Cím: Alberdingweg 171, 48161 Münster, Telefon: +492533/2296

Hivatalos weboldal:

http://www.fci‐em‐2021.de/

FCI delegált:

Andreas Huschka (Ausztria)

Versenyvezető:

Ralf Borgschulte

Bírók:

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

Ideje:

2021. szeptember 1‐2. és szeptember 4‐5.

Fajtabeosztás:

2021. szeptember 1. szerda, kezdés 9 órakor: Azawakh, Cirneco Dell’Etna, Podenco
Ibicenco, fáraókutya, Podenco Canario, kis olasz agár, kis olasz agár sprinter, ír farkasagár,
skót szarvasagár, lengyel agár.
2021. szeptember 2. csütörtök, kezdés 9 órakor: afgán agár, orosz agár, arab agár, perzsa
agár.
2021. szeptember 3. péntek: NINCS VERSENY! A kemping elhagyása.
2021. szeptember 4. szombat, kezdés 9 órakor: spanyol agár, magyar agár, Whippet
sprinter.
2021. szeptember 5. vasárnap, kezdés 9 órakor: angol agár, Whippet.
A szervező bizottság fenntartja a fajtabeosztás megváltoztatásának jogát a nevezési létszám
függvényében. Az összes ország csapatkapitánya értesítve lesz a végleges beosztásról legkésőbb 7
nappal a nevezési határidő után.

Állatorvosi vizsgálat:

Augusztus 31. kedd: a szerdán versenyző agaraknak 16:00 – 19:00 óráig.

Szeptember 1. szerda: a csütörtökön versenyző agaraknak 15 perccel az utolsó döntő után,
19 óráig.
Szeptember 3. péntek: a szombaton versenyző agaraknak 16:00 – 19:00 óráig.
Szeptember 4. szombat: a vasárnap versenyző agaraknak 15 perccel az utolsó döntő után,
19 óráig.
Állatorvosi szabályok:

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

Azonosítás:

Olvasható mikrochip vagy olvasható 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.)

Táv:

Whippeteknek, kis olasz agaraknak és Cirneco dell’Etnának: 350 méter, az összes többi agár
fajtának: 480 méter (§4.12.1).

Pálya és nyúlhúzás:

Végtelenített sín, homokpálya öntözőrendszerrel, dupla U alakú végtelen ovális, 43 m
sugárral, enyhén döntött kanyar, elektromos nyúlhúzó rendszer.

Időmérés:

Időmérő videókamera mind a 6 agárra (Etherlynx2000+) és tartalék felszerelés.

Dopping szabályok:

Az FCI Versenyszabályzatának megfelelően (§1.10)

Felelősség:

Az FCI Versenyszabályzat 1.11 §‐a szerint sem a szervezők, sem a közreműködők nem
vállalnak felelősséget a tulajdonosok, a közreműködők vagy a kutyák esetleges baleseteiért.
Ez kiterjed az elhagyott kutyákra is. A kutyatulajdonos nem vállal felelősséget olyan sérülés
esetén, amelyet a kutyája verseny közben egy másik kutyának okozott. Minden más
esetben a kutyatulajdonos felelős a kutyájáért a verseny előtt, alatt és után.
A rendezvény esetleges lemondásáért, a szervező kötelezettségén kívül, egyéb felelősséget
nem vállal. Különös tekintettel a COVID‐19 védelmi intézkedések miatt történő lemondásra
a német állam, az NRW vagy Steinfurt körzet által. Ebben az esetben csak 35 € / kutya
nevezési díjat térítenek vissza a nevezési határidő lejárta után az országoknak. Ezen
értesítéssel az országok tudomásul veszik ezt az eljárást.

Részvétel:

Országonként és fajtánként 12 szuka és 12 kan nevezhet. Továbbá a 2019‐es 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 zsűrivel 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.
július 17‐ről kitolódik 2021. augusztus 18‐ra.
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 a döntőbe:

A döntőbe kvalifikáló agarakat az előfutamokban elért idejük alapján választják ki. Minden
agárnak – kivéve az angol agarat – két előfutamot kell teljesítenie, a döntő lesz a harmadik
futam. A két előfutamban rögzített leggyorsabb idő alapján lehet a döntőbe kerülni. Angol
agaraknak csak egy előfutam kötelező, a második előfutam opcionális. A hat leggyorsabb
időt elért agár futhat a döntőben (§4.16.1).

Kvalifikáció:

Az Európa‐bajnokság nevezési határideje előtti, a 2021‐ben megrendezett hazai FCI
pályaversenyeken elért eredmények alapján. Amennyiben az agár az összes pontszerző
versenyen részt vett, a legrosszabb eredményét nem számítjuk bele a végső értékelésbe.
Tíz agár kiválasztása a sorrendben elől álló, a bajnokságon részt venni szándékozó agarakból
történik, a tizenegyedik és a tizenkettedik 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. július 17. szombat éjfél (a nevezési díj egyidejű befizetésével).

Nevezési cím:

benczur.andrea@gmail.com (vagy személyesen Benczur Andreánál)

Nevezési díj:

60 € / agár – fizetendő készpénzben (Benczur Andreának) július 17‐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 12‐be, 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:

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

Katalógus:

A katalógus megvásárolható lesz a regisztráció ideje alatt 7 €‐ért.

Kemping:

Lakóautók, lakókocsik és sátrak számára biztosított terület. Foglalás nélkül az elérhetőség
nem garantált. Higiénia (WC, vízellátás) rendelkezésre áll.
Speciális COVID‐19 korlátozások:
‐ a kemping hétfőtől (2021.08.30.) csütörtökig (2021.09.02.) tart nyitva, az összes résztvevő
számára, akik 2021.09.01. és 2021.09.02. között versenyeznek. Megjegyzés: az összes
résztvevőnek el kell hagynia a kempinget péntek reggel 9 óráig.
‐ a kemping péntektől (2021.09.03.) hétfőig (2021.09.06.) tart nyitva, az összes résztvevő
számára, akik 2021.09.04. és 2021.09.05. között versenyeznek.
Foglalni legkésőbb 2021.08.01‐ig lehet, ha nincs foglalás, nincs hely! Elérhető lakókocsiknak,
lakóautóknak, kocsiknak/furgonoknak sátorral 40 €‐ért. Nagyméretű lakóautók 8 m felett
50 €‐ért. Ha mindkét helyre szükség van, akkor le kell foglalni és ki kell fizetni mindkettőt.

Elektromos áram rendelkezésre áll. Megjegyzés: ki kell tölteni és elküldeni a foglalást a
rendezvény holnapján, ha nincs foglalás és előre fizetés, nincs garancia a kemping‐ vagy
parkolóhelyre. Kizárólag online foglalás lehetséges: http://www.fci‐em‐2021.de
Egyéb szálláshely:

Kérjük, hogy egyénileg foglaljon! Bővebb információt az esemény honlapján talál:
http://www.fci‐em‐2021.de

Egyéb információk:

A kutyákat pórázon kell tartani és fel kell utánuk takarítani (zacskók elérhetők lesznek 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:
Augusztus 31. kedd:
16:00 – 19:00 Regisztráció és állatorvosi vizsgálat a szerdán versenyző agaraknak, kontrolmérés kis olasz agaraknak és
kis olasz agár sprintereknek
18:00

Csapatkapitányi megbeszélés

19:30

Megnyitó ceremónia a szeptember 1‐2‐i résztvevők számára

Szeptember 1. szerda:
8:00
9:00

Csapatkapitányi megbeszélés
Verseny kezdete, első futam
(a díjátadó a döntő után kerül megtartásra)
15 perccel az utolsó díjátadó után, megkezdődik az állatorvosi vizsgálat a csütörtöki versenyzőknek

18:00

Csapatkapitányi megbeszélés

Szeptember 2. csütörtök:
8:00
9:00

Csapatkapitányi megbeszélés
Verseny kezdete, első futam
(a díjátadó a döntő után kerül megtartásra)

18:00

Csapatkapitányi megbeszélés

Szeptember 3. péntek:
9:00‐ig
Az összes résztvevőnek (aki szeptember 1. és 2. között versenyzett) el kell hagynia a kemping területét
16:00 – 19:00 Regisztráció és állatorvosi vizsgálat a szombaton versenyző agaraknak, kontrolmérés whippet
sprintereknek
18:00
Csapatkapitányi megbeszélés
19:30

Megnyitó ceremónia a szeptember 4‐5‐i résztvevők számára

Szeptember 4. szombat:
8:00
9:00

Csapatkapitányi megbeszélés
Verseny kezdete, első futam
(a díjátadó a döntő után kerül megtartásra)
15 perccel az utolsó díjátadó után, megkezdődik a regisztráció állatorvosi vizsgálat a vasárnapi
versenyzőknek, kontrol mérés whippeteknek

18:00

Csapatkapitányi megbeszélés

Szeptember 5. vasárnap:
8:00
9:00

Csapatkapitányi megbeszélés
Verseny kezdete, első futam
(a díjátadó a döntő után kerül megtartásra)
15 perccel az utolsó díjátadó után kezdődik a záró ceremónia

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

