Nemzetkozi coursing bajnokság Szlovákia 2018
CACIL, CACT
A hozzátartozó Coursing 2018 nyertese és a Sport nyertes RHS 2018

Verseny helyszíne

Racing Hounds Szlovákia (továbbiakban RHS),
www.coursing.sk
Coursing verseny a Nemzeti coursing szabályai és az
FCI
által
szabályozott
coursing
bírálati
szempontokkal., CACT és CACIL cím kiadásával.
Lovasudvar Panzió, Berzéte (Rozsnyó közelében)

Dátum

GPS 48.634402, 20.495313
Május 5 – 6. 2018

Nevezési határidő

Aprilis 30. 2018 éjfél

Nevezés

Regisztráció online, www.coursing.sk

Versenyvezető

A kutyatulajdonos névnek egyeznie kell a nevezési
lapon és a licenckönyvben.
Martina Mariščáková

Szervező
Verseny típusa

Kontakt
Versenykategóŕiák

Martina Mariščáková
+421 904 746 327
mariscakova@gmail.com
CACIL, CACT
A coursing versenyen az FCI Nemzetközi
Versenyszabályzata az irányadó (a CACIL cím kiadása
a Nemzetközi Versenyszabályzat 5. pontja alapján)
Minden olyan agár (X. FCI fajtacsoport) számára
érvényes, amelyik a regisztrációval együtt „nagyon
jó“ eredményt ért el CACIB kiállításon, felnőtt
osztályban.
CACT
V. FCI csoport – fáraókutya, cirneco dell'Etna, ibizai
kopó, podenco canario
A Nemzetközi Szlovákiai 2018 as Coursing mester
címet,csak a saját kategóriájában játszó nyertes
szerezheti meg a Coursing bajnokságon ,CACIL
beosztással.Keveredés esetén a bajnoki rangok külön

Bírók

Nevezési díjak

lesznek szétosztva a nemek között.A rangok
szétosztásához nincs meghatározva a kutyák minimális
létszáma a start-nál.
Tamas Pagany (HU)
Miroslav Žikavský (SK)
A bíróváltozás jogát fenntartjuk!
RHS nemtagoknak : 1. kutya 30 €, 2. és 3. kutya 27
€, 4-edik kutya után ingyenes
RHS tagoknak: 1. kutya 25 €, 2. és 3. kutyára 20 €,
4-edik kutya után ingyenes
Nevezési határidő után: 35 € RHS nemtagoknak, 30
€ RHS tagoknak RHS
A fizetést a regisztrációkor
a helyszínen vagy
a nevezés
határidején
belül
kérjük
a klub
bankszámlájára:
IBAN SK44 0200 0000 0014 3253 0851, BIC
SUBASKBX
VS: 1
Feljegyzésbe: a kutya tulajdonosa

Díjazás

1.-6. Helyezés

Fajtabeosztás

Szombat, május 5. 2018:
Ír farkaskutya, Afgán agár, orosz agár (barzoj), kis
olasz agár, Kis olasz agár – nemzeti csoport, Whippet ,
Whippet – nemzeti csoport,
Vasárnap, május 6.2018:
Arab agár (sloughi), Magyar agár, Perzsa agár (saluki),
Azavak, Spanyol agár (Galgo Espanol), Lengyel agár
(Chart Polski), Skót szarvasagár (deerhound), Angol
agár (greyhound),
V. FCI fajtacsoport – Fáráókutya, Cirnecodell´Etna,
Ibizai kopó, Kanári-szigeti kopó,
A sorrend változtatás jogát fenntartjuk!
A résztvevő kutyák alacsony létszáma esetén,a
szombati versenyzők, vasárnapra lesznek átrakva!

Kutyák fogadása, állatorvosi
ellenőrzés

08:00 – 08:30 óráig.

A verseny kezdete

09:00 óra.

A verseny várható befejezése

Szombat: 18:00 óra.
Vasárnap: 18:00 óra.

A pálya hossza

700 m

A pálya felülete, terepe

Közepesen nehéz, természetes füves terep

Műnyúl húzási módja

Motoros csörlő, csigákon keresztül

A részvétel feltételei

Minden nevezett kutyának érvényes licencengedéllyel
kell
rendelkeznie.
A verseny
biztonságos
lebonyolításához szükséges a resztvevők számáról
a kijelzett program betartása. A pontozás a nemzetközi
pontozási rend szerint zajlik.

Kötelező felszerelés

Állatorvosi felügyelet

A kutyákat csak fehér, piros szám nélküli
versenytakarókkal lehet megkülönböztetni. Minden
résztvevő köteles saját versenytakarót biztosítani a
kutyája számára. A szájkosár minden fajtánál kötelező
a 7.3 Nemzetközi coursing szabájai szerint!
Az első körben az agarak párosával futnak, véletlen
jelölt
sorrendben. Ha a résztvevő agarak száma
páratlan lenne, az esetben a szervező párosítja egy
másik váltakozó agarral. A második futamban az előző
futam eredményei szerint vannak bevonva az agarak .
Ha kevesebb, mint 6 agár indul nemenként, akkor a
kanok és szukák együtt versenyeznek
MVDr. Michal Kolesár, MVDr. Denisa Kollárová

Dopping ellenőrzés

MVDr. Michal Kolesár, MVDr. Denisa Kollárová

Állategészségügyi szabályok

Minden kutyának kötelezők az érvényes oltási
igazolványok (EU Kisállat útlevél). Az állatorvos
igazolást ír a kutya útlevélében vagy a kisérő
dokumentumban a kutya egézségügyi álapotáról és a
szállitási képességéről.

Versenyfutamok

A 6 évesnél idősebb és 2 évnél fiatalabb kutyáknak
részt kell venniük a második állatorvosi
vizsgálaton, amely az első futam után lesz tartva. .
Dopping

Minden fajtánál tilos a dopping.
Lehetséges a dopping vizsgálat a Szlovák Nemzeti
Verseny Szabályzat szerint..

Figyelmeztetés

A tulajdonosok felelősek az agarakért, az általa okozott
károkért és sérülésekért. Épp úgy
felelősek az
elszabadult agarakért. Ilyen tulajdonos 25 (huszonöt)
euró
pénzbüntetéssel
lehet
bírságolva.
A
verseny/coursing vezető a bírókkal egyetértésben
kizárhatja, illetve kiutasíthatja a rendezvény területéről
mindazokat, akik nem tartják be a közreműködők

utasításait, inzultálják őket, illetve sportszerűtlenül
illetlenül
viselkednek.
Ugyanúgy
kizárhatja
szabálysértés miatt az agarat.
A felelőség kizárása

Reklamáció

Szállási lehetőség

Sem a rendező, sem a közreműködők nem felelnek a
kutyát, a tulajdonosát, illetőleg a közreműködőket ért
sérülésekért, károkért. Éppúgy nem vállalnak
felelősséget elszabadult kutyákért. A tulajdonos nem
felel a kutya
által a verseny/coursingfutam alatt más kutyának
okozott sérüléseiért. Egyéb esetekben a tulajdonost a
kutyáért, és az általa okozott károkért teljes
kárfelelősség terheli.
A kiállítás rendezésével, a helyezés kiadásával, a
díjakhoz
és helyezésekhez
tartozó eljárással
kapcsolatos panaszok elfogadhatóak és azonnal
jelezni kell ezeket írásban a kiállítás szervezőjének,
100 ( egyszáz) euró azonnali kaucióként való
letétele mellett. Ezt
a
kiállítási
titkárságnak
jegyzőkönyvbe kell vennie. A panasz jogosságát
a bíró és a versenyvezető íteli meg. Ha a panasz nem
megalapozott, a kaució a kiállítás rendezőjét illeti. A
bíró által meghozott bármilyen döntés a besorolást,
a díjakat és a helyezést illetően végleges és
vitathatatlan.
http://www.konskydvor.sk/

